СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 3

Нови Бечеј 04.03.2005. године

година XLI

1.
На основу члана 87. Закона о локалној самоуправи (″ Службени гласник
Републике Србије″, број 9/2002,33/04 и 135/04) и члана 10.став 2. Предлога
Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј
(«Сл.лист општине Нови Бечеј, бр.2/2005), грађани Месне заједнице Нови Бечеј
су личним изјашњавањем уз потпис, у периоду од 15.02. до 22.02.2005.године,
донели
ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се
самодопринос на подручју Месне зајднице Нови Бечеј.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице
Нови Бечеј на седници од 09.12.2004.године за следеће потребе:
1.Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојеих
68%
- изградња путева у улицама
- изградња уличне мреже гасовода
- изградња канализационе мреже отпадних и атмосверских вода
- уређење града
- одржавање комуналних објеката
2.
Издвајање
за
опште
заједничке
потребе
24%
- финансирање спорта
- финансирање културних институција
- финансирање информисања
- финансирање удружења грађана
3. Финансирање трошкова перманентне здравствене заштите
3%
4.Трошкови самодопринса и стручне службе
5%
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.03.2005. године до
31.12.2009. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу, у укупном износу од 90.000.000 динара.

Страна 15

Нови Бечеј, 04.03.2005. године

Број 3

Ревалоризација износа средстава из предходног става врши се сваке
године применом индекса повећања зарада запослених и индекса броја
запослених
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прихода врши се
сваке године применом индекса повећања раста катастарског прихода .
Ревалоризација дела средстава по основу прихода од самосталне
делатности,
врши се сваке године применом индекса повећања раста
прихода и броја предузетника.
Члан 4.
Основицу самодоприноса представља:
1. Остварена нето зарада запосленог
2. Катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход
од ових делатности
3. Приход остварен обављањм самосталне делатности
4. Приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
5. Приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних
права
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода;
- на основу решења надлежног органа
Члан 5.
Стопе самодоприноса :
1. Нето зараде, односно плате радника
3%
2.Катастарски приход од пољопривреде. и шумарства.
5%
3.Стварни приход од пољопривреде. и шумарства
4.Приход остварен обављањм самосталне делатности
3%
5.Приход који обвезник оствари издавањем у закуп непокретности
3%
6.Приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац
сродних права
3%

3%

Члан 6.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина,
која су Законом о порезу на доходак грађана ( ″ Службени гласник РС″ , број
24/2001, 80/2002 и 135/2004) изузета од опорезивања.
Члан 7.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса
одговоран је Савет Месне заједнице Нови Бечеј.
На програм из става 1. овог члана мишљење даје Општинско веће
општине Нови Бечеј.
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Члан 8.
Савет Месне заједнице дужан је да сваких 12 месеци информише
грађане о остваривању и утрошку средстава самодоприноса на зборовима
грађана, преко средстава информисања и на друге начине, најмање једном
годишње.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник
Савета Месне заједнице.
Члан 9.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем личног изјашњавања уз потпис,
донели су грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју Месне
заједнице Нови Бечеј, као и грађани који немају пребивалиште на овом
подручју, ако имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови
коришћења те имовине.
Члан 10.
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке
наплати пре истека трајања самодоприноса, орган надлежан са остваривање
програма коришћења средстава ће својом одлуком обуставити даљу наплату
самодоприноса.
Члан 11.
Ова
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
«Службеном листу општине Нови Бечеј».

ГРАЂАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ
2.
На основу члана 47. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, бр, 14/2004 ) Скупштина општине Нови
Бечеј, на седници одржаној 04.03.2005. године, донела је

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ФУНКЦИОНЕРА
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ПОГЛАВЉЕ 1.
ПРЕДМЕТ И ОПШТА НАЧЕЛА

Члан 1.
У смислу овог кодекса, функционер локалне самоуправе је свако
изабрано, постављено и именовано лице у органима општине и у органима
јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач општина.
Члан 2.

Страна 17

Нови Бечеј, 04.03.2005. године

Број 3

Предмет овог кодекса је дефинисање етичких стандарда понашања на
које се обавезују функционери локалне самоуправе у обављању функција и
упознавање грађана са етичким стандардима понашања које они имају право
да очекују од својих локалних функционера.
Члан 3.
Функционер локалне самоуправе обавља своју функцију по закону.
Функционер у обављању функције поступа искључиво у јавном интересу, а не у
свом личном, приватном, групном или страначком интересу.
Члан 4.
Изабрани функционер локалне самоуправе обавља своје дужности у
оквиру права и у складу са мандатом који је добио од својих бирача и
одговоран је свим грађанима локалне заједнице, укључујући и оне бираче који
нису гласали за њега или за изборну листу са које је изабран.
Поштујући избор бирача, а нарочито ако је изабран са страначке листе
кандидата, изабрани функционер локалне самоуправе треба да избегава да
током свог мандата промени странку којој је припадао у време избора.
Члан 5.
Функционер локалне самоуправе обавља јавну функцију савесно,
поштено и непристрасно, уз отвореност и одговорност за своје одлуке и
поступке.
Функционер ће се ангажовати у унапређивању рада локалне самоуправе
и у размени искустава које организују централне и локалне власти.
Током свог мандата, ни у обављањеу функције, ни у приватном животу,
функционер локалне самоуправе неће се понашати на начин који би
деградирао углед функције коју обавља.
Члан 6.
У обављању функције, функционер поштује права свих других
функционера и службеника. Функционер ће се учтиво, са поштовањем и без
дискриминације односити према грађанима, колегама, запосленима и медијима.
Функционер локалне самоуправе неће подстицати нити помагати друге
функционере и службенике да приликом вршења својих дужности крше начела
успостављена овим кодексом.
Функционер ће јавно указати на све случајеве незаконитог и неетничког
понашања и кршења правила овог кодекса.

ПОГЛАВЉЕ 2.
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СТАНДАРДИ У ОБАВЉАЊУ ФУНКЦИЈЕ
Глава 1. Општи принципи
Члан 7.
Функционер локалне самоуправе неће вршити своје дужности, односно
користити овлашћења свог положаја у циљу остваривања својих личних или
групних интереса.
Функционер ће избегавати сваки облик понашања који би могао да
доведе до давања предности приватним интересима над јавним, чак и ако
такво понашање није формално забрањено.
Члан 8.
Функционер локалне самоуправе ће се придржавати свих важећих
прописа који предвиђају обавезу давања података о имовинском стању.
Члан 9.
Функционер локалне самоуправе ће поштовати законска ограничења у
погледу обављања више јавних функција истовремено.
Функционер ће избегавати обављање других јавних функција, односно
делатности које га ометају у обављању његових дужности.

Глава 2.
Понашање пре ступања на функцију изабраних лица

Члан 10.
Изборна кампања кандидата за изборне функције локалне самоуправе
има за циљ да грађанима пружи информације и објашњења о политичким
програмима кандидата.
Кандидат неће тежити да прибави гласове на било који други начин
осим убедљивом аргументацијом.
Посебно, кандидат неће покушавати да прибави гласове клеветањем
других кандидата, коришћењем насиља или претњи, злоупотребом функције
коју обавља, нити пружањем или обећавањем противуслуга.
Члан 11.
Кандидат за функционера локалне самоуправе ће трошкове своје
изборне кампање држати у разумним границама.
Кандидат ће давати тачне и потпуне информације о природи и висини
трошкова своје изборне кампање.

Глава 3.
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Понашање током обављања функције
Члан 12.
Фукционер локалне самоуправе ће се изузети из рада органа и тела када
ти органи и тела врше надзор над његовим радом.
Функционер неће бити запослен, нити ће учествовати у раду органа и
тела над којима врши надзор по службеној дужности.
Члан 13.
При одлучивању, функционер локалне самоуправе ће у највећој мери
уважити ставове грађана изражене у јавној расправи или на друге начине.
Функционер при одлучивању неће себи пружити било какву посредну
или непосредну личну корист нити тежити остваривању личних или приватних
интереса појединаца или група.
Члан 14.
Ако функционер локалне самоуправе има приватни интерес у ствари о
којој расправља и одлучује орган или тело чији је он члан, дужан је да пре
учешћа у расправи, а најкасније пре почетка одлучивања, саопшти постојање
таквог приватног интереса.
Функционер ће се уздржати од било какве изјаве или гласања о
питањима у вези с којима има приватни интерес.
Члан 15.
Функционер локалне самоуправе ће за сваку своју одлуку давати
образложење када грађани од њега то траже, уз навођење свих чињеница и
околности на којима је та одлука заснована, а посебно који прописи су
примењени.
У недостатку правила и прописа, образложење одлуке ће обухватити
елементе као што су указивање на њену уравнотеженост, правичност и
сагласност са јавним интересом.
Члан 16.
Функционер локалне самоуправе ће се у обављању функције уздржати
од било каквог понашања које би, по важећем међународном или домаћем
кривичном праву, могло да се окарактерише као активно или пасивно
подмићивање.
Функционер ће се активно ангажовати у откривању и борби против свих
облика корупције у локалној заједници.
Члан 17.
Функционер локалне самоуправе неће тражити нити примити, односно
дозволити другом лицу да у његово име или његову корист прими поклон,
услугу, гостопримство или било какву другу врсту користи у вези са вршењем
функције, осим пригодних и протоколарних поклона минималне вредности.

Глава 4.
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Надзор
Члан 18.
У управљању и коришћењу јавних срестава функционер локалне
самоуправе ће поступити са пажњом доброг домаћина.
Функционер ће се придржавати буxетске и финансијске дисциплине која
обезбеђује исправно управљање јавним приходима, на начин регулисан
важећим прописима.
Функционер неће предузимати ништа што би могло довести до тога да
се буxетска средства користе посредно или непосредно у приватне сврхе.
Члан 19.
Функционер локалне самоуправе неће ометати примену било које на
закону засноване мере надзора од стране органа унутрашње или спољашње
контроле.
Функционер ће се уредно придржавати сваке привремене или коначне
одлуке тих органа.
Глава 5.
Односи са запосленима у локалној самоуправи
Члан 20.
Функционер локалне самоуправе ће својим понашањем представљати
добар узор свим запосленима у органима и организацијама локалне
самоуправе.
Члан 21.
При запошљавању, распоређивању и унапређивању запослених
функционер локалне самоуправе доноси одлуке засноване искључиво на
њиховој стручности и професионалној способности и у складу са циљевима,
могућностима и потребама службе.
Члан 22.
Функционер локалне самоуправе ће се са поштовњем односити према
запосленима у служби и неће утицати на њих да не законито поступају, нити да
службено предузму или да пропусте да предузму било шта чиме би се
омогућила, њему или другим појединцима или групама, посредна или
непосредна приватна корист.
Члан 23.
Функционер локалне самоуправе ће настојати да обезбеди да се улога и
задаци запослених у служби остварују у потпуности.
Функционер ће предузимати и подстицати мере и активности које
доприносе унапређивању функционисања служби или одељења за чији рад је
одговоран и за мотивацију запослених који тај рад обављају.
Функционер локалне самоуправе ће стварати услове за унапређење свог
знања и стручности, као и знања и стручности запослених у служби.

Глава 6.
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Понашање при завршетку функције

Члан 24.
Функционер локалне самоуправе неће предузимати активности према
организацијама и предузећима над којима врши надзор, са којима су
успостављени уговорни односи или који су основани за време његовог мандата,
како би себи или другоме обезбедио личне и професионалне привилегије по
престанку обављања функције.
ПОГЛАВЉЕ 3.
ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Члан 25.
Функционер локалне самоуправе ће настојати да обезбеди јавност свог
рада, као и функционисања служби и органа за чији рад је одговоран.
Члан 26.
Функционер локалне самоуправе ће тачно и правовремено одговарати
на све захтеве медија за давање информација везаних за обављање своје
функције, али неће пружити ни једну поверљиву службену информацију или
информацију која се тиче приватног живота трећих лица.
Функционер ће подстицати све мере које имају за циљ унапређење
медијског праћења његовог рада функционисања служби и одељења за чији
рад је одговоран.
Члан 27.
Функционер локалне самоуправе ће се упознати са овим кодексом и
даће изјаву да је спреман да се руководи његовим одредбама.
Чалн 28
Функционер локалне самоуправе ће промовисати овај кодекс међу
запосленима у служби, у јавности и медијама, а с циљем унапређења свести о
принципима кодекса и значаја њиховог придржавања у функционисању
локалне самоуправе.
Члан 29.
Скупштина општине може формирати тело чији би задатак био да прати
примену овог кодекса и пружа објашење у вези са његовом садржином и
применом функционерима, грађанима и медијима.
Члан 30.
Етички кодекс објавиће се у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.
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3.
На основу члана 27. Статута општине Нови Бечеј («Сл.лист општине
Нови Бечеј бр.7/2002), члана 45. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј
(«Сл.лист општине Нови Бечеј бр.14/2004), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 04.03.2005.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ
I
Полазећи од равноправности полова као основног људског права и
изражавајући спремност да се, у границама својих надлежности, активно
укључи у унапређење овог права, Скупштина општине Нови Бечеј, прихвата
Декларацију о равноправности полова, коју је донела Скупштина Аутономне
Покрајине Војводине на седници од 20.08.2004. године.
II
Скупштина општине Нови Бечеј, залаже се, у циљу остваривања
равноправности полова, а поштуући препоруке Републике Србије и АП
Војводине, да у Комисији буду ангажована лица оба пола, лица која су за то
обучена и имају одговарајуће радно искуство, као и лица која су запослена у
општинској управи.
III
Утврђује се да Комисија за родну равноправност има укупно 9 чланова.
У Комисију се именују:
- Срдач Љубиша, дипломирани правник, запослен у Општинској управи
- Максимовић Саша, одборник
- Белић Јасмина, лице обучено од ОЕБС-а
- Веселиновић Веселин, лице са одговарајућим искуством
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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