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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 19

Нови Бечеј

28.12.2010. године

година XLV

1. На основу члана 42. Закона о буџетском систему (”Службени гласник РС”, број 54/09 и
73/10), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”,
број 129/07 и члана 35. став 1. тачка 2. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине
Нови Бечеј је на седници од 28.12.2010 .године, донела
ОДЛУКУ
О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2011. ГОДИНУ
I ПРИХОДИ
Члан 1.
Укупни приходи буџета општине Нови Бечеј за 2011. годину (у даљем тексту:
буџет), планирају се у следећим износима :
Табела 1.

Конто

Врста прихода

1

2

Буџетски
приходи
за 2011

Приходи
из других
извора за
2011

укупни
приходи
за 2011

3

4

5

311

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА

311612

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНУ НАМЕНУ НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

500,000

500,000

311612

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНУ НАМЕНУ НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПРИМЉЕНА ПРЕМА РЕШЕЊУ ОД
ПОКРАЈИНЕ

5,000,000

5,000,000

Укупно

5,500,000

5,500,000

321
321310
711

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
НЕРАСПОРЕЂЕН ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ

3,500,000

Укупно

3,500,000

3,500,000
0

3,500,000

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

711110

ПОРЕЗ НА ЗАРАДЕ

105,000,000

105,000,000

711120
711143

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

9,000,000

9,000,000

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ

3,500,000

3,500,000

711145

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ПОКР.СТВАРИ

711147

ПОРЕЗ НА ЗЕМЉИШТЕ

711161

ПОРЕЗ НА ПРИХОДЕ ОД ОСИГУРАЊА

50,000

50,000

711180

САМОДОПРИНОС

46,000,000

46,000,000

711190

ПОРЕЗ НА ДРУГЕ ПРИХОДЕ

16,000,000

16,000,000

Укупно

250,000

250,000

8,000,000

8,000,000

187,800,000

0

187,800,000
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713

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713120

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713310

ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН

713420

25,000,000

25,000,000

1,100,000

1,100,000

ПОРЕЗ НА КАПИТАЛНЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

14,000,000

14,000,000

Укупно

40,100,000

0

40,100,000

714

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714513

ПОРЕЗИ НА МОТОРНА ВОЗИЛА

3,000,000

3,000,000

714514

КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА

3,500,000

3,500,000

714543

НАКНАДА ЗА ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ОБРАДИВОГ ЗЕМЉИШТА

500,000

500,000

714547

НАКНАДА ЗА ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДНЕ

2,500,000

2,500,000

714549

НАКНАДА ОД ЕМИСИЈЕ СО2,НО2 И СЛ.

200,000

200,000

714550

КОНЦЕСИОНЕ НАКНАДЕ И БОРАВИШНЕ ТАКСЕ

700,000

700,000

714570

ОПШТИНСКЕ И ГРАДСКЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

700,000

700,000

Укупно
716
716110

731
731250

732
731250

733

11,100,000

0

11,100,000

ДРУГИ ПОРЕЗИ
КОМУНАЛНА ТАКСА НА ФИРМУ

4,500,000

Укупно

4,500,000

4,500,000
0

4,500,000

0

20,000,000

ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД СТРАНИХ ДРЖАВА

20,000,000

Укупно

20,000,000

20,000,000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЋУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

100,000

Укупно

100,000

100,000
0

100,000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733150

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ПОКРАЈИНЕ OD P.D.V

733150

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

33,000,000

23,000,000

56,000,000

733250

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

14,000,000

26,000,000

40,000,000

158,100,000

49,000,000

207,100,000

Укупно
741

111,100,000

111,100,000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741150

ПРИХОД ОД КАМАТА НА СРЕДСТВА БУЏЕТА

2,500,000

2,500,000

741510

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА

5,000,000

5,000,000

741520

НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ШУМСКОГ И ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА

18,000,000

18,000,000

741530

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПРОСТОРА И ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

25,000,000

Укупно

50,500,000

742

25,000,000
0

50,500,000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

742152

ПРИХОД ОД ДАВ.У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ

742153

ПРИХОД ОД ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

1,000,000

1,000,000

742250

ТАКСЕ У КОРИСТ НИВОА ОПШТИНЕ

3,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000
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742350
743
743350

744

ПРИХОДИ ОПШТИНСКИХ ОРГАНА УПРАВЕ

1,000,000

23,000,000

24,000,000

Укупно

6,000,000

23,000,000

29,000,000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
ПРИХОД ОД НОВЧ.КАЗНИ ИЗРЕЧ. У ПРЕКР.ПОСТУПКУ

3,000,000

Укупно

3,000,000

ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА

744250

КАПИТАЛНИ ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА
Укупно

745150

10,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

0

15,000,000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ У КОРИСТ ОПШТИНА

2,400,000

Укупно

2,400,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

813150

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

400,000

Укупно

400,000

921

3,000,000

10,000,000

813000

921900

0

ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

744150

745

3,000,000

2,400,000
0

2,400,000

400,000
0

400,000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИХОД ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

3,000,000

Укупно

3,000,000

0

3,000,000

511,000,000

72,000,000

583,000,000

Укупно прихода

3,000,000

Члан 2.
Буџет општине за 2011. годину састоји се од:
1) прихода у износу од 502.000.000,00 динара;
2) издатака у износу од 502.000.000,00 динара
3) буџетског суфицита у износу од 9.000.000,00 динара.
Суфицит из става 1. овог члана користиће се у 2011. години у износима од:
-5.000.000,00 за намене за која су примљена од других нивоа власти
-500.000,00 су намеска средства косника и трошиће се према намени и
-3.500.000,00 за отплату кредита банкама
II РАСХОДИ
Члан 3.
Издаци буџета , по основним наменама, утврђени су у следећим износима :
Табела 2.

Функц.
класиф.

Позиција

Економ.
класиф.

1

глава

Раздео
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2

3

4

Опис

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА
ЗА 2011

расходи из
осталих
прихода за
2011

укупни
расходи за
2011

5

6

7

8

ПРЕМА ВРСТИ ТРОШКОВА
РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

120,670,000

19,500,000

140,170,000

411000

Плате,додаци и накнаде запослених

90,180,000

14,125,000

104,305,000

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

16,005,000

2,405,000

18,410,000

413000

Накнаде у натури

414000

Социјална давања запослених

415000

Накнаде запосленим

416000
417000

125,000

240,000

365,000

3,380,000

750,000

4,130,000

960,000

530,000

1,490,000

Награде, бонуси и остали расходи

1,520,000

1,450,000

2,970,000

Посланички додатак

8,500,000

0

8,500,000

203,910,000

27,485,000

231,395,000

28,480,000

6,240,000

34,720,000

9,835,000

745,000

10,580,000

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА
421000

Стални трошкови

422000

Трошкови службених путовања

423000

Услуге по уговору

424000

Специјализоване услуге

425000
426000

29,085,000

4,680,000

33,765,000

102,070,000

4,180,000

106,250,000

Текуће поправке и одржавања

17,700,000

3,350,000

21,050,000

материјал

16,740,000

8,290,000

25,030,000

0

260,000

260,000

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
431000

Употреба основних средстава
ОТПЛАТА КАМАТА

441000

Отплата камата
СУБВЕНЦИЈЕ

451000
463000

0

260,000

260,000

6,010,000

50,000

6,060,000

6,010,000

50,000

6,060,000

27,700,000

0

27,700,000

Субвенције јавним предузећима

27,700,000

0

27,700,000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

48,950,000

1,700,000

50,650,000

Трансфери другим нивоима власти

48,950,000

1,700,000

50,650,000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

12,900,000

65,000

12,965,000

471000

Здравств.заштита по посебним прописима

300,000

0

300,000

472000

Накнада за социјалну заштиту из буџета

12,600,000

65,000

12,665,000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

54,560,000

3,350,000

57,910,000

481000

Дотације непрофитним организацијама

53,720,000

2,700,000

56,420,000

482000

Порези, обавезне таксе и казне

540,000

600,000

1,140,000

483000

Новчане казне по решењу судова

200,000

50,000

250,000

484000

Накнаде штета

100,000

0

100,000

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

8,500,000

0

8,500,000

499000

Стална резерва

1,000,000

0

1,000,000

499000

Текућа резерва

7,500,000

0

7,500,000

15,300,000

19,590,000

34,890,000

УЛАГАЊА У ОСНОВНА СРЕДСТВА

628

511000

Куповина и изградња грађевинских објеката

512000

Куповина опреме

515000
611000

Нематеријална средства

10,920,000

18,900,000

29,820,000

4,280,000

640,000

4,920,000

100,000

50,000

150,000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ КРЕДИТА

12,500,000

0

12,500,000

Отплата главнице кредита

12,500,000

0

12,500,000

511,000,000

72,000,000

583,000,000

укупни расходи

Члан 4.
Средства буџета у износу од 511.000.000,00 динара и средства прихода из изворних
активности директних и индиректних корисника средства буџета у укупном износу од
72.000.000,00 динара, распоређују се по врстама издатака и корисницима, и то:

Економ.
класиф.

2

Позиција

1

Функц.
класиф.

глава

Раздео

Табела 3.

3

4

Опис

БУЏЕТСКА
СРЕДСТВА
ЗА 2011

расходи из
осталих
прихода за
2011

укупни
расходи за
2011

5

6

7

8

ТРОШКОВИ ПРЕМА КОРИСНИЦИМА
1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови

110
1.1.

ТРОШКОВИ СКУПШТИНЕ
1

417000

Одборнички додатак и трошкови комисија

16,800,000

0

8,500,000

16,800,000
8,500,000

2

422000

Трошкови службених путовања

1,200,000

1,200,000

3

423000

Услуге по уговору

4,400,000

4,400,000

4

423000

трошкови ревизије

500,000

500,000

5

426000

Материјал

2,200,000

2,200,000

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.2.

3,300,000

0

6

481000

Социјално-економски савет општине

50,000

0

50,000

7

481000

Комисија за родну равноправност

50,000

0

50,000

8

481000

Црвени крст општине

9

481000

Удружења грађана

10

481000

Учешће у пројектима невладиних
организација
свега раздео 1.

3,300,000

600,000

0

600,000

2,000,000

0

2,000,000

600,000

0

600,000

20,100,000

0

20,100,000

Извор финансирања за функцију 110
01.

2

Приход од буџета општине

20,100,000

Укупни приходи за раздео 1.

20,100,000

ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
130

Општи економски и комерцијални
послови и послови по питању рада

20,100,000
0

20,100,000

629

2.1.

2.2.

83,300,000

2,000,000

85,300,000

43,600,000

43,600,000

7,700,000

7,700,000

11

411000

Плате,додаци и накнаде запослених

12

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

13

413000

Накнаде у натури

14

414000

Социјална давања запосленим

15

415000

Накнаде запосленим

16

416000

Награде, бонуси и остали расходи

540,000

540,000

17

421000

Стални трошкови

6,000,000

6,000,000

18

422000

Трошкови службених путовања

2,500,000

2,500,000

19

423000

Услуге по уговору

6,000,000

6,000,000

20

424000

Специјализоване услуге

21

425000

22
23

60,000

60,000

3,100,000

3,100,000

800,000

800,000

200,000

200,000

Текуће поправке и одржавања

3,500,000

3,500,000

426000

материјал

6,000,000

482000

Порези, обавезне таксе и казне

24

483000

Казне по решењу суда

25

512000

Куповина опреме
ОПШТИНСКА ПОРЕСКА УПРАВА

2,800,000

26

424000

Специјализоване услуге

2,700,000

2,700,000

27

512000

Куповина опреме

100,000

100,000

130

2.3.

2,000,000

8,000,000

200,000

200,000

3,100,000

3,100,000

0
0

2,800,000

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

160
2.3.1

ТРОШКОВИ ИЗБОРА
28

421000

Стални трошкови

29

423000

Накнаде за спровођење избора

30

426000

2.3.3

2.4.

ОПШТИНСКА УПРАВА

2,400,000

0

2,400,000

50,000

50,000

1,650,000

1,650,000

Материјал

700,000

700,000

СРЕДСТВА ЗА РАД ПОЛИТИЧКИХ
СТРАНАКА

400,000

0

400,000

33

481000

Средства за редован рад 0,1%

300,000

300,000

34

481000

Средства за изборе 0,05%

100,000

100,000

470

СРЕДСТВА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИЗМА

27,950,000

0

27,950,000

Споменици културе

2.4.1
35

421000

Стални трошкови

36

424000

Специјализоване услуге

300,000

300,000

1,050,000

1,050,000

1,200,000

1,200,000

Развој туризма

2.4.2
37

423000

Услуге по уговору

38

423000

Учешће на сајмовима

2,400,000

2,400,000

39

424000

Дани од значаја за општину

5,000,000

5,000,000

39/1

424000

Дани од значаја за општину - СРЕДСТВА
ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

7,000,000

7,000,000

39/2

424000

Дани од значаја за општину -СРЕДСТВА
ОД ДОНАЦИЈА

10,000,000

40

424000

Учешће у пројектима
свега раздео 2.

10,000,000

1,000,000

0

1,000,000

116,850,000

2,000,000

118,850,000

Извор финансирања за функцију 130
01.

Приход од буџета општине

04

Сопствени приходи

86,100,000

86,100,000
2,000,000

2,000,000

630

Извор финансирања за функцију 160
01.

Приход од буџета општине

2,800,000

2,800,000

07.

Трансфер од других нивоа власти - избори

7,000,000

7,000,000

Извор финансирања за функцију 470

3

01.

Приход од буџета општине

08

Приход од донација

10.000.000

Укупни приходи за раздео 2.
912
3.1.

3.2.

10.000.000

116,850,000

2,000,000

118,850,000

ОШ "МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ" НОВИ БЕЧЕЈ

8,900,000

0

415000 Накнада за превоз радника

1,210,000

1,210,000

421000 Стални трошкови

5,600,000

5,600,000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
41

42

463000

463000

43

44

463000

463000

8,900,000

422000 Трошкови путовања

220,000

220,000

423000 Услуге по уговору

220,000

220,000

424000 Специјализоване услуге

110,000

110,000

425000 Текуће поправке и одржавања

550,000

550,000

426000 Материјал

550,000

550,000

482000 Порези обавезне таксе и казне

220,000

220,000

512000 Куповина опреме
ОШ "ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ"
НOВИ БЕЧЕЈ

220,000

220,000

421000 Стални трошкови

3.4

10,950,000
0

415000 Накнада за превоз радника

3.3.

10,950,000

6,570,000

0

6,570,000

650,000

650,000

4,000,000

4,000,000

422000 Трошкови путовања

250,000

250,000

423000 Услуге по уговору

220,000

220,000

425000 Текуће поправке и одржавања

350,000

350,000

426000 Материјал

750,000

750,000

482000 Порези обавезне таксе и казне

150,000

150,000

512000 Куповина опреме
ОШ "ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“
НОВО МИЛОШЕВО

200,000

200,000

7,310,000

415000 Накнада за превоз радника

1,200,000

1,200,000

421000 Стални трошкови

4,400,000

4,400,000

0

7,310,000

422000 Трошкови путовања

110,000

110,000

423000 Услуге по уговору

110,000

110,000

424000 Специјализоване услуге

110,000

110,000

425000 Текуће поправке и одржавања

660,000

660,000

426000 Материјал

500,000

500,000

482000 Порези обавезне таксе и казне

110,000

110,000

512000 Куповина опреме

110,000

110,000

ОШ "СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА" КУМАНЕ

6,170,000

415000 Накнада за превоз радника

1,800,000

1,800,000

421000 Стални трошкови

2,900,000

2,900,000

160,000

160,000

422000 Трошкови путовања

0

6,170,000

423000 Услуге по уговору

150,000

150,000

424000 Специјализоване услуге

100,000

100,000

425000 Текуће поправке и одржавања

310,000

310,000

426000 Материјал

600,000

600,000

631

482000 Порези обавезне таксе и казне

150,000

150,000

512000 Куповина опреме
`

3.5

45

3.6.

46

3.7.

47

463000

0

ОШ "ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" БОЧАР

4,350,000

0

4,350,000

415000 Накнада за превоз радника

1,200,000

1,200,000

421000 Стални трошкови

2,100,000

2,100,000

422000 Трошкови путовања

200,000

200,000

423000 Услуге по уговору

150,000

150,000

425000 Текуће поправке и одржавања

150,000

150,000

426000 Материјал

450,000

450,000

482000 Порези обавезне таксе и казне

100,000

100,000

463200

512000 Куповина опреме
УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ
ПРОЈЕКАТА

0
800,000

800,000

463000

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
НОВО МИЛОШЕВО

100,000

100,000

415000 Накнада за превоз радника
3.8.

ЗАЈЕДНИЧКИ ТРОШКОВИ

2,100,000

48

422000

Трошкови превоза ђака основне школе

2,000,000

2,000,000

49

423000

Уговорне обавезе

50,000

50,000

50

426000

Материјал

50,000

свега раздео 3.

36,300,000

0

2,100,000

50,000
0

36,300,000

Извор финансирања за функцију 912
01.

4

920

Приход од буџета општине

36,300,000

36,300,000

укупни приходи за раздео 3

36,300,000

36,300,000

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
51

463000

СРЕДЊА ШКОЛА НОВИ БЕЧЕЈ
0
415000 Накнада за превоз радника

1,200,000

1,200,000

421000 Стални трошкови

3,500,000

3,500,000

422000 Трошкови путовања

160,000

160,000

423000 Услуге по уговору

160,000

160,000

425000 Текуће поправке и одржавања

550,000

550,000

426000 Материјал

790,000

790,000

482000 Порези обавезне таксе и казне

110,000

110,000

512000 Куповина опреме

130,000

130,000

свега раздео 4

6,600,000

0

6,600,000

Извор финансирања за функцију 920
01.

5

980

Приход од буџета општине

6,600,000

6,600,000

укупни приходи за раздео 4
ОБРАЗОВАЊЕ НЕКВАЛИФИКОВАНО
НА ДРУГОМ МЕСТУ

6,600,000

6,600,000

52

422000

Превоз ђака средњошколаца
*средства се користе за превоз
средњошколаца

6,000,000

6,000,000

53

472000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

4,000,000

4,000,000

632

средства ће се користити за:
*стипендије
*превоз студената -покрајина
Укупно раздео 5

10,000,000

0

10,000,000

Извор финансирања за функцију 980
01.
07.

Приход од буџета општине
Трансфери од других нивоа власти
укупни приходи за раздео 5

6

911

8,000,000

8,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

0

10,000,000

ПУ "ПАВА СУДАРСКИ" НОВИ БЕЧЕЈ

39,700,000

15,100,000

54,800,000

Плате,додаци и накнаде запослених

26,270,000

6,630,000

32,900,000
5,810,000

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
54

411000

55

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

4,710,000

1,100,000

56

413000

Накнада у натури

60,000

40,000

100,000

57

414000

Социјална давања запослених

80,000

400,000

480,000

58

415000

Накнаде запосленим

100,000

400,000

500,000

59

416000

Награде, бонуси и остали расходи

500,000

300,000

800,000

60

421000

Стални трошкови

3,000,000

900,000

3,900,000

61

422000

Трошкови службених путовања

50,000

60,000

110,000

62

423000

Услуге по уговору

300,000

300,000

63

424000

Специјализоване услуге

400,000

120,000

520,000

64

425000

Текуће поправке и одржавања

250,000

200,000

450,000

65

426000

материјал

3,200,000

4,200,000

7,400,000

66

431000

Употреба основних средстава

100,000

100,000

67

482000

200,000

260,000

68

511000

Порези, обавезне таксе и казне
Капитално одржавање објеката - УЧЕШЋЕ
У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА
КАПИТАЛНОГ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА

420,000

69

512000

Улагања у основна средства

600,000

150,000

750,000

39,700,000

15,100,000

54,800,000

свега раздео 6

60,000

420,000

Извор финансирања за функцију 911
01.

Приход од буџета општине

07.

Приход од буџета АПВ

04.

Сопствени приходи
укупни приходи за раздео 6

7

39,700,000

39,700,000
10,000,000

10,000,000

5,100,000

5,100,000

39,700,000

15,100,000

54,800,000

350,000

0

350,000

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
7.1.

КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
040

7.2.

70

472000

71

472000

040.

Накнада трошкова сахране за избеглице
учешће у пројектима Комесаријата за
избеглице
Породица и деца

72

472000

Ужина за децу у основној школи

73

472000

Једнократне помоћи

74

472000

регрес за децу у предшколској установи

50,000

50,000

300,000
8,150,000
2,000,000

300,000
0

8,150,000
2,000,000

350,000

350,000

2,800,000

2,800,000

*из средстава буџета општине 800.000,00
*из средстава буџета АПВ 2.000.000,00
75

472000

Накнада из буџета за рођење детета

2,000,000

2,000,000

76

472000

исхрана најугроженијих

1,000,000

1,000,000

633

7.3.

090.
77

78

463000

463000

Социјална заштита неквалификована
на другом месту
ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР
НОВИ БЕЧЕЈ

2,600,000

0

2,600,000

411000 Плате и накнаде запосленом
412000 Социјални доприноси на терет
послодавца

900,000
200,000

200,000

421000 Сталне трошкове

600,000

600,000

426000 Материјал

100,000

100,000

423000 ангажовање геронто-домаћица
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
НОВИ БЕЧЕЈ

800,000

800,000

411000 Плате и накнаде запосленом
412000 Социјални доприноси на терет
послодавца

3,350,000

900,000

0

3,350,000

1,000,000

1,000,000

250,000

250,000

421000 Сталне трошкове

500,000

500,000

426000 Материјал
472000 Накнаде за трошкове смештаја
деце у хранитељске породице

220,000

220,000

200,000

200,000

472000 Накнаде за сахране
472000 Једнократне помоћи према
Решењима

180,000

180,000

1,000,000

1,000,000

472000 - исхрана најугроженијих
свега раздео 7

0
14,450,000

0

14,450,000

350,000

0

350,000

0

6,150,000

Извор финансирања за функцију 030
07.

Приход од буџета републике - комесаријат
Извор финансирања за функцију 040

01.

Приход од буџета општине

6,150,000

07.

Приход од буџета АПВ

2.000.000

2.000.000

Извор финансирања за функцију 090
01.

Приход од буџета општине
укупни приходи за раздео 7

8

820

5,950,000

5,950,000

14,450,000

0

14,450,000

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА НОВИ БЕЧЕЈ

8,100,000

300,000

Плате,додаци и накнаде запослених

4,950,000

4,950,000

815,000

815,000

5,000

5,000

200,000

200,000

КУЛТУРА

8.1.
79

411000

80

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

81

413000

Накнада у натури

82

414000

Социјална давања запослених

83

416000

Награде, бонуси и остали расходи

84

421000

Стални трошкови

85

422000

Трошкови службених путовања

86

423000

Услуге по уговору

320,000

87

424000

Услуге културе

400,000

88

425000

Текуће поправке и одржавања

300,000

89

426000

материјал

300,000

90

512000

Улагања у основна средства

100,000

91

515000

Нематеријална основна средстава

8.2.

50,000

8,400,000

50,000

500,000

50,000

60,000

10,000

550,000
70,000
320,000

150,000

550,000

40,000

340,000

300,000
100,000

100,000

50,000

150,000

ДОМ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

6,000,000

5,300,000

11,300,000

2,450,000

1,860,000

4,310,000

435,000

335,000

770,000

92

411000

Плате,додаци и накнаде запослених

93

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

634

94

413000

Накнада у натури

95

414000

Социјална давања запослених

96

415000

Накнаде за запослене

60,000

60,000

97

416000

Награде, бонуси и остали расходи

30,000

30,000

98

421000

Стални трошкови

99

422000

Трошкови службених путовања

100

423000

Услуге по уговору

101

424000

102

0
0

1,910,000

1,540,000

3,450,000

25,000

65,000

90,000

Услуге културе

300,000

800,000

1,100,000

425000

Текуће поправке и одржавања

450,000

500,000

950,000

103

426000

материјал

250,000

200,000

450,000

104

482000

Порези, обавезне таксе и казне

30,000

30,000

105

512000

Улагања у основна средства

60,000

60,000

106

463000

ОСТАЛИ ТРОШКОВИ КУЛТУРЕ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН

500,000

500,000

107

463000

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЗРЕЊАНИН

100,000

100,000

8.3.

НЕГОВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА

0

1,000,000

1,000,000

108

481000

Дотација за мађарску нациналну мањину

500,000

500,000

109

481000

500,000

500,000

110

424000

Дотација за ромску националну мањину
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ ПРЕМА ПОСЕБНИМ
ЗАХТЕВИМА

2,000,000

2,000,000

свега раздео 8

17,700,000

5,600,000

23,300,000

Извор финансирања за функцију 820
01.
04.

Приход од буџета општине
Сопствени приходи
Укупни приходи за раздео 8

9

17,700,000

17,700,000
5,600,000

5,600,000

17,700,000

5,600,000

23,300,000

8,000,000

0

8,000,000

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
810
9.1.

Услуге спорта и рекреације
111

481000

Дотација Спортском савезу
средства се користе за :
421000 сталне трошкове
425000 Одржавање објеката СПОРТСКОГ
ЦЕНТРА
425000 Одржавање ОСТАЛИХ спортских
објеката

9.2.

400,000

400,000

2,000,000

2,000,000

800,000

800,000

424000 Спортске програме

4,800,000

Заједнички трошкови

2,700,000

112

424000

113

481000

ШКОЛСКИ СПОРТ
Дотације спортским организација према
прогрму

114

481000

Осигурање спортских објеката од значаја
свега раздео 9

4,800,000
0

2,700,000
0

2,200,000

2,200,000

500,000

500,000

10,700,000

0

10,700,000

0

10,700,000

Извор финансирања за функцију 810
01.
10

Приход од буџета општине

10,700,000

Укупни приходи за раздео 9

10,700,000

10,700,000

СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
830

Услуге емитовања и издаваштва
115

423000

Средства информисања

5,400,000

5,400,000

635

116

451000

Радио НБ Нови Бечеј

2,000,000

Укупно раздео 10

7,400,000

2,000,000
0

7,400,000

Извор финансирања за функцију 830
01.

11

Приход од буџета

7,400,000

7,400,000

Укупна примања за раздео 10

7,400,000

0

7,400,000

400,000

0

400,000

ОСТАЛЕ ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ПРОЈЕКТИ

СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА ЗА
ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА

11.1.
610

Стамбени развој
117

423000

Уговорне обавезе

0
400,000

400,000
0

11.2.

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

2,600,000

0

2,600,000

Услуге противпожарне заштите

320
118

425000

Текуће поправке и одржавање објеката и
опреме ватрогасне службе

100,000

100,000

400,000

400,000

2,000,000

2,000,000

100,000

100,000

Јавни ред и безбедност
некласификована на другом месту

360
119

423000

Услуге по уговору

120

425000

Одржавање путева

121

484000

решавање ванредних ситуација

0
11.3.

474

Вишенаменски развојни пројекти
122

424000

123

424000

11.4.

Учешће у пројектима
Учешће у пројектима ѕа
новозапошљавање
УТРОШАК НАКНАДЕ ОД МИНЕРАЛНИХ
СИРОВИНА
Гориво и енергија

430

7,000,000

0

7,000,000

4,000,000

4,000,000

3,000,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000
0

424000

Утрошак средстава накнаде од
минералних сировина

125

424000

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Утрошак средства од накнаде за заштиту
животне средине у складу са законом
(уништавање амброзије и сл.)

126

424000

Средства за "Парк природе"

124

11.5.

500

Укупно раздео 11
01.

5,000,000

2,700,000

5,000,000

0

2,700,000

1,900,000

1,900,000

800,000

800,000

17,700,000

0

17,700,000

Извор финансирања за функцију 610

400,000

0

400,000

Приход од буџета -откупа стана

400,000

400,000

100,000

100,000

Извор финансирања за функцију 320
01.

Приход од буџета општине
Извор финансирања за функцију 360

01.
01.

Приход од буџета општине

2,500,000

2,500,000

Извор финансирања за функцију 474

7,000,000

7,000,000

Приход од буџета општине

7,000,000

7,000,000

636

Извор финансирања за функцију 430
01.

Приход од буџета општине

5,000,000

0

5,000,000

Извор финансирања за функцију 500
01.

Приход од буџета општине
Укупно приходи за раздео 11

12

2,700,000

2,700,000

17,700,000

0

17,700,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВИ БЕЧЕЈ

24,300,000

12,000,000

36,300,000

Плате,додаци и накнаде запослених

3,430,000

160,000

3,590,000

620,000

30,000

650,000

50,000

50,000

КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису
класификоване на другом месту

160
12.1.
127

411000

* Из средстава буџета 850.000,00
*Из средстава самодоприноса
128

412000

Социјални доприноси на терет послодавца
* Из средстава буџета 150.000,00
*Из средстава самодоприноса

129

414000

Социјална давања запосленом

130

415000

Накнаде за запослене

30,000

30,000

131

416000

Награде и бонуси

50,000

250,000

300,000

132

421000

Стални трошкови

700,000

500,000

1,200,000

133

422000

Трошкови службених путовања

40,000

40,000

134

423000

Услуге по уговору

1,500,000

540,000

2,040,000

135

424000

Специјализоване услуге

1,700,000

136

425000

Текуће поправке и одржавање

3,000,000

137

426000

Материјал

2,000,000

350,000

2,350,000

138

441000

Отплата камата

139

472000

једнократне помоћи

50,000

20,000

70,000

140

481000

дотације удужењима грађана

141

482000

Порези, обавезне таксе и казне

142

511000

Улагања у основна средства

143

512000

Машине и опрема

12.2.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО МИЛОШЕВО

1,700,000
3,000,000
0

7,000,000
4,000,000

7,000,000
30,000

30,000

10,000,000

14,000,000

250,000

250,000

12,600,000

15,300,000

27,900,000

1,650,000

1,480,000

3,130,000

144

411000

Плате,додаци и накнаде запослених

145

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

295,000

260,000

555,000

146

416000

Награде и бонуси

50,000

300,000

350,000

1,860,000

1,500,000

3,360,000

0

150,000

150,000

1,600,000

1,650,000

3,250,000

147

421000

Стални трошкови

148

422000

Трошкови службених путовања

149

423000

Услуге по уговору

150

424000

Специјализоване услуге

151

425000

Текуће поправке и одржавање

152

426000

Материјал

320,000

110,000

430,000

1,000,000

250,000

1,250,000

525,000

1,000,000

1,525,000

637

153

431000

Употреба основних средстава

154

463000

трансфери другим нивоима власти

155

481000

Дотације удржењима

156

482000

Порези, обавезне таксе и казне

157

511000

Изградња зграда и објеката

158

512000

Машине и опрема

12.3.

100,000
3,800,000
1,500,000

100,000

1,700,000

1,700,000

2,700,000

6,500,000

100,000

100,000

3,900,000

5,400,000

100,000

100,000

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУМАНЕ

6,500,000

7,600,000

14,100,000

1,355,000

2,270,000

3,625,000

265,000

395,000

660,000

100,000

100,000

159

411000

Плате,додаци и накнаде запослених

160

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

161

414000

Социјална давања запослених

162

416000

Награде и бонуси

50,000

300,000

350,000

163

421000

Стални трошкови

660,000

1,000,000

1,660,000

164

422000

Трошкови службених путовања

220,000

220,000

165

423000

Услуге по уговору

600,000

300,000

900,000

166

424000

Специјализоване услуге

700,000

1,000,000

1,700,000

167

425000

Текуће поправке и одржавање

200,000

1,600,000

1,800,000

168

426000

Материјал

520,000

200,000

720,000

169

472000

једнократне помоћи

50,000

45,000

95,000

170

481000

Дотације удржењима

171

482000

Порези, обавезне таксе и казне

30,000

60,000

90,000

172

512000

Машине и опрема

70,000

110,000

180,000

3,200,000

3,200,000

6,400,000

12.4.

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЧАР

2,000,000

2,000,000

173

411000

Плате,додаци и накнаде запослених

795,000

1,065,000

1,860,000

174

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

140,000

165,000

305,000

175

414000

Социјална давања запослених

100,000

100,000

176

416000

Награде и бонуси

50,000

100,000

150,000

177

421000

Стални трошкови

500,000

550,000

1,050,000

178

422000

Трошкови службених путовања

100,000

100,000

179

423000

Услуге по уговору

365,000

350,000

715,000

180

424000

Специјализоване услуге

100,000

200,000

300,000

181

425000

Текуће поправке и одржавање

400,000

330,000

730,000

182

426000

Материјал

300,000

100,000

400,000

183

441000

Отплата камата

10,000

50,000

60,000

184

481000

Дотације невладиним организацијама

185

482000

186

511000

Порези, обавезне таксе и казне
Капитално изградња и одржавање зграда
и објеката

187

512000

Машине и опрема

520,000
20,000

520,000
10,000

30,000

0

0

80,000

80,000

45,000,000

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА
620

Развој заједнице

12.5.

33,800,000

11,200,000

188

411000

Плате,додаци и накнаде запослених

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" НОВИ БЕЧЕЈ

5,680,000

660,000

6,340,000

189

412000

Социјални доприноси на терет послодавца

1,025,000

120,000

1,145,000

638

190

413000

Накнаде у натури

191

414000

Социјална давања запослених

100,000

100,000

192

415000

Накнаде за запослене

100,000

100,000

193

416000

Награде и бонуси

200,000

200,000

400,000

194

421000

Стални трошкови

1,000,000

200,000

1,200,000

195

422000

Трошкови службених путовања

100,000

100,000

196

423000

Услуге по уговору

197

424000

Специјализоване услуге

198

425000

Текуће поправке и одржавање

199

426000

Материјал

200

431000

Употреба основних средстава

201

482000

Порези, обавезне таксе и казне

202

483000

203

511000

Казне по решењу суда
Капитално изградња и одржавање зграда
и објеката

204

512000

Машине и опрема

620

200,000

200,000

300,000

1,540,000

1,840,000

19,000,000

1,800,000

20,800,000

5,500,000

470,000

5,970,000

695,000

200,000

895,000

60,000

60,000

200,000

200,000

400,000

200,000

50,000

250,000

5,000,000

5,000,000

200,000

200,000

ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА

12.6.

Развој заједнице
205

451000

ЈП "КОМУНАЛАЦ" Нови Бечеј

206

451000

207

12,300,000

12,300,000

ЈКП "КОМПРЕД" Ново Милошево

7,000,000

7,000,000

451000

ЈКП КУМАНЕ

4,100,000

4,100,000

208

451000

ЈКП БОЧАР

2,300,000

2,300,000

Остала комунална потрошња

41,000,000

209

421000

уличнa расветa

10,000,000

10,000,000

210

425000

Одржавање уличне расвете

1,000,000

1,000,000

211

424000

Планска документација и остали пројекти

4,400,000

4,400,000

212

424000

Остали расходи комуналне потрошње

6,500,000

6,500,000

213

424000

Решавање проблема паса луталица

2,100,000

2,100,000

214

511000

Куповина објеката експропријацијом

2,000,000

2,000,000

215

441000

отплата камата

5,000,000

5,000,000

216

611000

отплата главнице кредита код банака

10,000,000

10,000,000

12.7.
640
620

0

41,000,000

Средства су одобрена
за обављање следећих послова
а.

општи послови

13,600,000

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Нови Бечеј
а/1.

0

13,600,000
0

а/2.

Проучавање промена у простору
Програм финансирања комуналних
потреба

а/3.

Пошумљавање

а/4.

1,500,000

а/5

Рушење објеката по решењу
Изградња главног грађевинског пројекта
прихватилишта за псе

а/6

Изградња и одржавање путева

3,800,000

300,000

300,000

300,000

300,000
0
1,500,000
0
3,800,000

639

а/8

Издавање УТУ мишљења

1,100,000

1,100,000

а/9

3,300,000

3,300,000

а/10

Прскање комараца
Планска и остала пројектна документација
и разрада планске документације

3,300,000

3,300,000

б.

насељено место Нови Бечеј

15,600,000

0

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Нови Бечеј
б/1

Одржавање јавне расвете

б/02

Израда пројектне документације у складу
са Генералним урбанистичким планом

0
0

3,300,000

3,300,000

ЈП "КОМУНАЛАЦ" Нови Бечеј
б/6

Уређење зелених површина и чишћење
прилазних путева

б/7

одржавање зеленила око верских објеката

б/8

Одржавање водовода

15,600,000

0
4,500,000

4,500,000

450,000

450,000

1,100,000

1,100,000

2,000,000

2,000,000

б/9

Изградња прихватилишта за псе луталице

б/10

Уређење града

б/11

уређење гробља

800,000

800,000

б/12

Комунална хигијена

1,100,000

1,100,000

б/13

Одржавање кишне канализације

1,100,000

1,100,000

б/15

Изградња канализације

1,100,000

1,100,000

б/16

Интервенције по решењима инспекције

150,000

насељено место Ново Милошево

7,900,000

в.

0

150,000
0

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Нови Бечеј

7,900,000
0

в/1

одржавање уличне расвете

в/2

Градња и одржавање путева и стаза

в/3

Одржавање зелених површина

в/4

Уређење и одржавање гробља

в/5

Чишћење прилазних путева

450,000

450,000

в/6

Одржавање кишне канализације

1,650,000

1,650,000

в/7

Одржавање водоводне мреже

1,650,000

1,650,000

в/11

Одржавање комуналне хигијене

0
900,000

900,000

1,900,000

1,900,000

550,000

550,000

ЈКП "КОМПРЕД" Ново Милошево

г.

насељено место Кумане

0

800,000
4,450,000

800,000
0

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Нови Бечеј

4,450,000
0

г/1

Поправка и обнова путева

г/6

Одржавање јавне расвете

г/2

санација делова водоводне мреже

1,090,000

1,090,000

г/3

Одржавање гробља

500,000

500,000

г/4

Одржавање зелених површина и пијаце

500,000

500,000

г/5

Одржавање комуналне хигијене

310,000

310,000

г/7

Одржавање водоводне мреже

1,700,000

1,700,000

350,000

350,000
0

ЈКП КУМАНЕ

д.

насељено место Бочар

2,750,000

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Нови Бечеј
д/1

Одржавање јавне расвете

д/2

Поправка и обнова путева

0

2,750,000
0
0

450,000

450,000

640

ЈКП БОЧАР

0

д/3

Одржавање зелених површина и гробља

350,000

д/4

Одржавање комуналне хигијене

350,000

350,000

д/5

Одржавање водоводне мреже

1,600,000

1,600,000

коришћење градског грађевинског
земљишта

ђ.

18,100,000

350,000

0

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Нови Бечеј
ђ/1

18,100,000
0

ђ/2

Путни прелази
Израда плана детаљне регулације блока
191 (пречистач)

750,000

750,000

ђ/3

Уређење насељених места

500,000

500,000

ђ/4

Интервенције по решењима инспекције

200,000

200,000

ђ/5

Рекултивација депоније смећа

ђ/6

Градња и одржавање тротоара и паркинга

1,300,000

1,300,000

11,550,000

11,550,000

0

ђ/7

општина
хитне интервенције на комуналним
објектима

800,000

800,000

ђ/8

набавка објеката експропријацијом

1,000,000

1,000,000

ђ/9

одржавање депоније смећа

1,000,000

1,000,000

ђ/10

оджавање објеката од значаја за општину

1,000,000

1,000,000

е.

уређење градског грађевинског
земљишта

0

ЈП "ДИРЕКЦИЈА" Нови Бечеј
Израда програма плана детаљне
регулације индустријске зоне југоисток
Израда плана детаљне регулације
индустријске зоне југоисток

е/1
е/2

2,000,000

0

2,000,000
0

600,000

600,000

400,000

400,000

1,000,000

1,000,000

општина
уређење грађевинског земљишта по
насељеним местима

е/3

свега раздео 12

147,100,000

49,300,000

Извор финансирања за функцију 160
01.

Приход од буџета општине

04.

Сопствени приходи
укупна примања за функцију 160

196,400,000
0

46,600,000
46,600,000

46,600,000
38,100,000

38,100,000

38,100,000

84,700,000
0

Извор финансирања за функцију 620

13

01.

Приход од буџета општине

04.

Сопствени приходи

0
100,500,000
11,200,000

11,200,000

укупна примања за функцију 620

100,500,000

11,200,000

111,700,000

укупна примања за раздео 12

147,100,000

49,300,000

196,400,000

УТРОШАК СРЕДСТАВА
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

600

100,500,000

0
0

217

511000

Изградња осталих објеката

3,000,000

Укупно раздео 13

3,000,000

3,000,000
0

3,000,000
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Извор финансирања за функцију 660
01.
14

Приход од буџета општине

3,000,000

0

3,000,000

Укупни приход за раздео 13

3,000,000

0

3,000,000

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕЧЕЈ

1,900,000

0

1,900,000

Трансферна средства другонм нивоу
власти

1,600,000

ЗДРАВСТВО
Здравство некласификовано на другом
месту

760

218

463000

1,600,000

за намене у складу са законом и уговором
са Домом здравља
219

471000

Здравствена заштита према посебним
прописима
Укупно раздео 14

300,000

0

300,000

1,900,000

0

1,900,000

1,900,000

0

1,900,000

Извор финансирања за функцију 760
01.

Приход од буџета општине

0
Укупни приход за раздео 14
15

1,900,000

0

1,900,000

0

3,000,000

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Економски послови некласификовани
на другом месту

490
15.1.

15.2.

УГОВОРНЕ И ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ

3,000,000

220

421000

Стални трошкови

2,000,000

2,000,000

221

424000

Остале законске уговорне обавезе

1,000,000

1,000,000

222

481000

УТРОШАК СРЕДСТАВА ОД ДОМАЋИХ
ДОНАЦИЈА

5,000,000

5,000,000

20,000,000

20,000,000

(Према захтеву донатора)

15.3.

223

481000

УТРОШАК СРЕДСТАВА ОД СТРАНИХ
ДОНАЦИЈА
(Према захтеву донатора)

15.4.

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

8,500,000

224

499111

СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

1,000,000

1,000,000

225

499121

ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

7,500,000

7,500,000

36,500,000

0

36,500,000

Извор финансирања за функцију 490

36,500,000

0

36,500,000

01.

Приход од буџета

11,500,000

11,500,000

05.

Приход од донације од иностраних
земаља

20,000,000

20,000,000

Приход од донација од домаћих донатора
Укупни приходи за раздео 15

5,000,000
36,500,000

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ
СРЕДСТАВА ОД ЗАКУПА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

16

421
226

8,500,000

Укупно раздео 15

08.

16.1.

0

424000

5,000,000
0

36,500,000

0

Радови на заштити, уређењу и
коришћењу пољопривредног
земљишта

15,000,000

Специјализоване услуге према Годишњем
програму

15,000,000

0

15,000,000
15,000,000
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16.2.

Расходи из средстава од закупа
грађевинског земљишта

660
227

424000

Реализација програма уређења
насељених места
Укупно раздео 16

1,000,000

0

1,000,000

1,000,000
1,000,000

16,000,000

0

16,000,000

15,000,000

0

15,000,000

1,000,000

0

1,000,000

16,000,000

0

16,000,000

Извор финансирања за функцију 421
1

Приход од буџета општине
Извор финансирања за функцију 660

1

Приход од буџета општине
Укупни приход за раздео 16

17

660

РАСПОРЕД СУФИЦИТА
Стамбени развој и развој заједниоце
некласификован на другом месту

228

229

424000

Пренета неутрошена средства за посебне
намене - из средстава закупа
пољопривредног земљишта

424000

Пренета неутрошена средства за посебне
намене - неутрошена средства
буџетских корисника

500,000

500,000

5,000,000

5,000,000

0

230

424000

Пренета неутрошена средства за посебне
намене - неутрошена средства
примљена од других нивоа власти

231

441000

отплата камата

1,000,000

1,000,000

232

611000

отплата главнице кредита код банака

2,500,000

2,500,000

свега раздео 17

9,000,000

0

9,000,000

Пренета неутрошена средстава из
претходне године

9,000,000

0

9,000,000

Укупни приходи за раздео 17

9,000,000

0

9,000,000

511,000,000

72,000,000

583,000,000

Извор финансирања за функцију 660
13

УКУПНИ РАСХОДИ

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
У складу са чланом 27а и 27ж Закона о буџетском систему за извршавање ове
одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Председник општине подноси извештај Скупштини општине о реализацији Одлуке о
буџету и коришћењу сталне и текуће буџетске резерве, најмање 2 пута годишње.
Члан 6.
За законито и наменско коришћење средства распоређених овом Одлуком,
одговоран је начелник Општинске управе.
За законито и наменско коришћење средстава распоређено овом Одлуком из
области основног и средњег образовања, културе, физичке културе, социјалне заштите,
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друштвене бриге о деци и здравства, за јавна предузећа, месне заједнице и остале
кориснике одговорно је одговорно лице корисника.
Члан 7.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 7.500.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене
апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле
довољне и користиће се у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему.
Председник општине доноси одлуку о употреби текуће буџетске резерве.
Члан 8.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине у висини од
1.000.000,00 динара и исказују као посебна апропријација и користи ће се у складу са
чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан 9.
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава
тог буџета, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
Члан 10.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2011. години по решењу које доноси
председник општине, на предлог надлежног органа за финансије, у оквиру следећих
раздела:
- Раздео 1. Скупштина општине, Глава 1.1, Глава 1.2 , у износу од 20.100.000,00 динара
буџетских средстава
- Раздео 2. Послови општинске управе , Глава 2.4.2 – Развој туризма у износу
од 27.950.000,00 динара буџетских средстава
- Раздео
3. Основно образовање, Глава 4.6, Учешће у суфинансирању пројеката
капиталних одржавања објеката школа, економска класификација 463000 у износу од
800.000,00 динара
- Раздео 7. Социјална заштита,
*Глава 7.2, Породица и деца, економска класификација 472000 –једнократне помоћи у
износу од 350.000,00 динара
- Раздео 8. Култура,
* Глава 8.5 – Неговање и унапређљње традиције и културе националних мањина ,
економска класификација 481000 у износу од 1.000.000,00
*Глава 8.5, Услуге културе према посебним захтвима, економска класификација 424000 – у
укупном износу од 2.000.000,00 динара
- Раздео 9. Физичка култура, Глава 9.2, Заједнички трошкови у износу од 2.700.000,00
динара
- Раздео 10. Средства за информисање, 423000 –у износу од 5.400.000,00 динара
- Раздео 11. Остале јавне службе и пројекти, у износу од 17.700.000,00 динара
-Раздео 13. Утрошак средстава приватизације, економска класификација
од 3.000.000,00 динара

511000 –у износу
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- Раздео 15. Остали расходи,
*Глава 15.4, Средства резерве, економска класификација 499111 – Стална буџетска
резерва у износу од 1.000.000,00 динара
*Глава 15.4, Средства резерве, економска класификација 499121 – Текућа буџетска резерва
у износу од 7.500.000,00 динара
Раздео
16. Расходи који се финансирају из средстава закупа пољопривредног и
грађевинског земљишта,
*Глава 16.1, Радови на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта,
економска класификација 424000 у износу од 15.000.000,00 динара
*Глава 16.1, Реализација програма уређења насељених места, економска класификација
424000 у износу од 1.000.000,00 динара
Члан 11.
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства
распоређена овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
Члан 12.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или
су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Члан 13.
Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему.
Члан 14.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и
минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских
средстава.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од
износа исказаног у члану 3. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних
прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану
3. ове одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет
средстава буџета.
Члан 15.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за финансије и буџет
Општинске управе (у даљем тексту: Трезор).
На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су
неопходни ради преноса средстава из Трезора
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Унутар Одељења за финансије и буџет Општинске управе се спроводи интерна контрола о
оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на
основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и
утврђених квота за сваког буџетског корисника
Члан 16.
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор,
извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет
његових сопствених прихода.
Члан 17.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који остваре уштеде у
трошењу средстава буџета планираних за расходе за запослене и коришћење услуга и
роба, могу остварени износ уштеда користити за исплату награда за посебне резултате
рада запослених.
Остварена средства уштеде из става 1. ове одлуке не могу се исплатити у већем
износу од износа потребног за исплату једног месечног платног фонда директног и
индиректног корисника буџетских средстава, и то на крају буџетске године.
Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобравањем апропријација на име
одређених расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се износ
умањује.
Износи средстава из става 3. овог члана усмеравају се у корист апропријације
економске класификације 416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи, о чему одлучује
председник општине.
Члан 18.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2011. године, уколико средства
потребна за исплату плата тих лица нису одређена у оквиру износа средстава која су, у
складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику.
Члан 19.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини
или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2011.
години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету.

Члан 20.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може
се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (”Службени гласник РС”,
број 61/2005).
Члан 21.
Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу
радова сви корисници буџета треба да поступе на начин утврђен Законом о јавним
набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08).
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка
чија вредност дефинисана законом којим се уређује буџет републике Србије за 2011.
годину.

‘
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Члан 22.
Давање концесија спроводиће се на основу јавног тендера у складу са Законом о
концесијама (”Службени гласник РС”, број 55/2003).
На основу одлуке скупштине општине закључивањем уговора о концесији из става
1. овог члана општина , односно Република не може преузимати директне или условне
обавезе у вези са том концесијом.
У буџету се не планирају издаци за обавезе, као ни приходи по основу концесија из
става 1. овог члана .
У рачуноводаству буџета евидентираће се финансијски ефекти произашли из
примене уговора о концесији, а нарочито ефекти који утичу на вредност имовине.
Концесионо предузеће достављаће свој годишњи извештај надлежном органу за
финансије – Управи за трезор, који се приказује у консолидованом извештају Републике.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
До отпочињања са радом нових јавних комуналних предузећа у насељеним местима
Кумане и Бочар, средства утврђена овом одлуком за обављање комуналних делатности,
преносиће се месним заједницама.
Члан 24.
У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему изузетно, у случају да се буџету
општине Нови Бечеј из другог буџета (Републике, Покрајине) определе актом наменска
трансферна средства, укључујући и наменска средства за надокнаду штета од
елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу
тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.
Члан 25.
На основу члана 4. Закона о буџетском систему ради обезбеђивања циљева и
принципа економичности и оперативне ефикасности буџета, део наменски добијених
средствава биће коришћен за финансирање и других расхода, односно за друге намене
утврђене овом Одлуком.
Члан 26.
Средства која се 1. јануара 2011. године налазе на рачунима директних и
индиректних корисника, усмеравају се на консолидовани рачун трезора општине.
Корисници буџетских средстава пренеће на консолидовани рачун трезора до 31. јануара
2011. године, сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2010. години,
која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Нови Бечеј за
2010. годину.
Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ”Службеном листу општине Нови
Бечеј” а примењиваће се од 01.01.2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-400-8/2010
Дана: 28.12.2010.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.
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2.На основу члана 20. до 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'', број 62/2006) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 28.12.2010. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на
подручју Месне заједнице Нови Бечеј.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Нови Бечеј на седници
од 14.12.2010. године за следеће потребе:
1. Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојећих
60%
Средства из тачке 1. користиће се за – изградњу путева у улицама, изградњу
канализационе мреже отпадних и атмосверских вода, изградња уличне мреже гасовода,
уређење града, одржавање комуналних објеката као и друге потребе.
2. Издвајање за друштвене делатности

25%

3. Учешће у пројектима
10%
4. Трошкови самодоприноса и стручне службе

5%

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, личним и тајним
изјашњавањем на гласачким листићима.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.02.2011. године до 31.12.2020. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 350.000.000,00 динара.
Ревалоризација износа средстава из претходног става врши се сваке године применом
индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених.
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прохода 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 и остала примања која имају карактер зарада,
2. катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход од
пољопривреде и шумарства,
3. приход остварен обављањем самосталне делатности,
4. приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права,

648

5. пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса,
6. непокретности које имају власници имовине који немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Нови Бечеј.
Члан 5.
Обвезник је свако лице које остварује приход по основама из члана 4. ове Одлуке, као
и лице које је власник непокретне имовине на територији Месне заједнице Нови Бечеј,
а нема пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Бечеј.
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода,
- на основу решења надлежног органа.
Члан 6.
Стопе самодоприноса:
1. на нето зараде, односно плате радника ............................................ ..............3%
2. на стварни приход од пољопривреде и шумарства ........................... ..............3%
3. на приход остварен обављањем самосталне делатности .................................3%
4. на приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац
сродних права .................................................................................................3%
5. катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен са
коефицијентом...................................................................................................3
6. на пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса...1%
7. На вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину ...........................0,05%
Члан 7.
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, 135/2004,
62/2006, 31/2009, 44/2009 и 18/2010) изузета од опорезивања.
Члан 8.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет
Месне заједнице Нови Бечеј.
Члан 9.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су
приход Буџета општине и строго су наменског карактера.
Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница
Нови Бечеј.
Члан 10.
Савет месне заједнице дужан је да 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 11.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Нови Бечеј, као и грађани
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који немају пребивалиште на овом подручју ако имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 12.
Одлуку о изјашњавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Нови
Бечеј у складу са Законом, доноси Скупштина општине.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде потврђена
референдумом грађана, објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Члан 13.
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 14.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса
преко зборова грађана најмање једном годишње и на други погодан начин.
Члан 15.
Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Након спроведеног изјашњавања путем референдума, уколико буде донета ова Одлука
ће се објавити у ''Службеном листа општине Нови Бечеј'' и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, а примењиваће се од 01.02.2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-5/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

3. На основу члана 20. Закона о финансирању локлане самоуправе (''Службени гласник РС'',
број 62/2006), члана 10.-12. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени
гласник РС'', број 48/94 и 11/98) и члана 25. и 83. став 3. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине је на седници
одржаној дана 28.12.2010. године донела
ОДЛУКУ
О ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА ПУТЕМ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Поводом захтева грађана који је потписало више од 10% бирача са територије Месне
заједнице Нови Бечеј ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса, о Предлогу
Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј за период од
01.02.2011. године до 31.12.2020. године грађани ће се изјаснити путем референдума.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Бечеј који
је утврдила Скупштина општине налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
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Члан 2.
Право изјашњавања из члана 1. ове одлуке имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Нови Бечеј, као и грађани који немају
изборно право и пребивалиште на овој територији ако имају непокретну имовину на
територији Месне заједнице Нови Бечеј, а средствима која ће се прикупити
самодоприносом побољшавају се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из предходног става.
Члан 3.
Изјашњавање грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Нови Бечеј спроводиће се: у петак 14. јануара 2011. године у времену од 07,00
до 20,00 часова, у суботу 15. јаунара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у
недељу 16. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у понедељак 17.
јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у уторак 18. јануара 2011. године
у времену од 07,00 до 20,00 часова, у среду 19. јануара 2011. године у времену од 07,00 до
20,00 часова, у четрвтак 20. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у
петак 21. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у суботу 22. јануара
2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова и у недељу 23. јануара 2011. године у
времену од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 4.
Скупштина општине ће решењем образовати Комисију која ће спровести поступак
изјашњавања грађана референдумом о питању из члана 1. ове Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана образоваће гласачке одборе.
Трошкови поступка изјашњавања грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Нови Бечеј падају на терет Буџета општине Нови Бечеј.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу
општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-9/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

4. На основу члана 20. до 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'', број 62/2006) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 28.12.2010. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
KУМАНЕ
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на
подручју Месне заједнице Кумане.
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Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Кумане на седници од
15.12.2010. године за следеће потребе:
4. Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојећих
60%
Средства из тачке 1. користиће се за – изградњу путева у улицама, изградњу
канализационе мреже отпадних и атмосверских вода, изградња уличне мреже гасовода,
уређење града, одржавање комуналних објеката као и друге потребе.
5. Издвајање за друштвене делатности

25%

6. Учешће у пројектима
10%
4. Трошкови самодоприноса и стручне службе

5%

Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, личним и тајним
изјашњавањем на гласачким листићима.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.02.2011. године до 01.02.2016. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 60.000.000,00 динара.
Ревалоризација износа средстава из претходног става врши се сваке године применом
индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених.
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прохода 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:
7. остварена нето зарада запосленог и остала примања која имају карактер зарада,
8. катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход од
пољопривреде и шумарства,
9. приход остварен обављањем самосталне делатности,
10. приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права,
11. пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса,
12. непокретности које имају власници имовине који немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Кумане.
Члан 5.
Обвезник је свако лице које остварује приход по основама из члана 4. ове Одлуке, као
и лице које је власник непокретне имовине на територији Месне заједнице Кумане, а
нема пребивалиште на територији Месне заједнице Кумане.
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода,
- на основу решења надлежног органа.
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Члан 6.
Стопе самодоприноса:
8. на нето зараде, односно плате радника ............................................ ..............3%
9. на стварни приход од пољопривреде и шумарства ........................... ..............3%
10. на приход остварен обављањем самосталне делатности .................................3%
11. на приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац
сродних права .................................................................................................3%
12. катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен са
коефицијентом...................................................................................................3
13. на пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса...1%
14. На вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину ...........................0,05%
Члан 7.
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, 135/2004,
62/2006, 31/2009, 44/2009 и 18/2010) изузета од опорезивања.
Члан 8.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет
Месне заједнице Кумане.
Члан 9.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су
приход Буџета општине и строго су наменског карактера.
Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница
Кумане.
Члан 10.
Савет месне заједнице дужан је да 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 11.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Кумане, као и грађани
који немају пребивалиште на овом подручју ако имају непокретну имовину, а
средствима се побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 12.
Одлуку о изјашњавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице
Кумане у складу са Законом, доноси Скупштина општине.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде потврђена
референдумом грађана, објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Члан 13.
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.
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Члан 14.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса
преко зборова грађана најмање једном годишње и на други погодан начин.
Члан 15.
Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Након спроведеног изјашњавања путем референдума, уколико буде донета ова Одлука
ће се објавити у ''Службеном листа општине Нови Бечеј'' и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, а примењиваће се од 01.02.2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-6/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

5. На основу члана 20. Закона о финансирању локлане самоуправе (''Службени гласник РС'',
број 62/2006), члана 10.-12. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени
гласник РС'', број 48/94 и 11/98) и члана 25. и 83. став 3. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине је на седници
одржаној дана 28.12.2010. године донела
ОДЛУКУ
О ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА ПУТЕМ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ КУМАНЕ
Члан 1.
Поводом захтева грађана који је потписало више од 10% бирача са територије Месне
заједнице Кумане ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса, о Предлогу
Одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Кумане за период од
01.02.2011. године до 01.02.2016. године грађани ће се изјаснити путем референдума.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Кумане који је
утврдила Скупштина општине налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Право изјашњавања из члана 1. ове одлуке имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Кумане, као и грађани који немају изборно
право и пребивалиште на овој територији ако имају непокретну имовину на територији
Месне заједнице Кумане, а средствима која ће се прикупити самодоприносом побољшавају
се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из предходног става.
Члан 3.
Изјашњавање грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Кумане спроводиће се: у петак 14. јануарa 2011. године у времену од 07,00 до
20,00 часова, у суботу 15. јаунара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у
недељу 16. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у понедељак 17.
јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у уторак 18. јануара 2011. године
у времену од 07,00 до 20,00 часова, у среду 19. јануара 2011. године у времену од 07,00 до
20,00 часова, у четрвтак 20. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у
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петак 21. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у суботу 22. јануара
2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова и у недељу 23. јануара 2011. године у
времену од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 4.
Скупштина општине ће решењем образовати Комисију која ће спровести поступак
изјашњавања грађана референдумом о питању из члана 1. ове Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана образоваће гласачке одборе.
Трошкови поступка изјашњавања грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Кумане падају на терет Буџета општине Нови Бечеј.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу
општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-6/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

6. На основу члана 20. до 22. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник Републике Србије'', број 62/2006) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 28.12.2010. године, утврдила је
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БОЧАР
Члан 1.
Ради задовољавања заједничких потреба и интереса грађана уводи се самодопринос на
подручју Месне заједнице Бочар.
Намену средстава самодоприноса утврдио је Савет Месне заједнице Бочар на седници од
14.12.2010. године за следеће потребе:
7. Изградња инфраструктурних објеката и одржавање постојећих
60%
Средства из тачке 1. користиће се за – поправку и одржавање путева у улицама, изргадњу
атмосферских канала, уређење села, одржавање комуналних објеката, као и друге потребе.
8. Финансирање дела трошкова за спорт, омладину, удружења грађана и
издвајање за друштвене делатности
30%
9. Оснивање фонда за развој села
10%
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани референдумом, личним и тајним
изјашњавањем на гласачким листићима.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу, за период од 01.02.2011. године до 31.12.2015. године.
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Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу у укупном износу од 20.000.000,00 динара.
Ревалоризација износа средстава из претходног става врши се сваке године применом
индекса повећања зарада запослених и индекса броја запослених.
Ревалоризација дела средстава по основу катастарског прохода 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:
13. остварена нето зарада запосленог и остала примања која имају карактер зарада,
14. катастарски приход од пољопривреде и шумарства или стварни приход од
пољопривреде и шумарства,
15. приход остварен обављањем самосталне делатности,
16. приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац сродних права,
17. пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса,
18. непокретности које имају власници имовине који немају пребивалиште на
територији Месне заједнице Бочар.
Члан 5.
Обвезник је свако лице које остварује приход по основама из члана 4. ове Одлуке, као
и лице које је власник непокретне имовине на територији Месне заједнице Нови Бечеј,
а нема пребивалиште на територији Месне заједнице Бочар.
Самодопринос се плаћа:
- по одбитку од сваког појединачног прихода,
- на основу решења надлежног органа.
Члан 6.
Стопе самодоприноса:
15. на нето зараде, односно плате радника ............................................ ..............3%
16. на стварни приход од пољопривреде и шумарства ........................... ..............3%
17. на приход остварен обављањем самосталне делатности .................................3%
18. на приходи који физичко лице оствари као аутор или носилац
сродних права .................................................................................................3%
19. катастарски приход од пољопривреде и шумарства помножен са
коефицијентом...................................................................................................3
20. на пензије уз потписану изјаву о добровољном уплаћивању самодоприноса...2%
21. На вредност имовине на коју се плаћа порез на имовину ...........................0,05%
Члан 7.
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, 135/2004,
62/2006, 31/2009, 44/2009 и 18/2010) изузета од опорезивања.
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Члан 8.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Савет
Месне заједнице Бочар.
Члан 9.
Новчана средства која се прикупљају на основу Одлуке о самодоприносу строго су
приход Буџета општине и строго су наменског карактера.
Евиднецију о приливу и трошењу средстава самодоприноса водиће Месна заједница
Бочар.
Члан 10.
Савет месне заједнице дужан је да 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 11.
Одлуку о увођењу самодоприноса путем референдума, доносе грађани који имају
изборно право и пребивалиште на подручју Месне заједнице Бочар, као и грађани који
немају пребивалиште на овом подручју ако имају непокретну имовину, а средствима се
побољшавају услови коришћења те имовине.
Члан 12.
Одлуку о изјашњавању грађана путем референдума на подручју Месне заједнице Бочар
у складу са Законом, доноси Скупштина општине.
Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, Одлука која буде потврђена
референдумом грађана, објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Члан 13.
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 14.
Грађани остварују надзор над остваривањем и коришћењем средстава самодоприноса
преко зборова грађана најмање једном годишње и на други погодан начин.
Члан 15.
Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
Након спроведеног изјашњавања путем референдума, уколико буде донета ова Одлука
ће се објавити у ''Службеном листа општине Нови Бечеј'' и ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања, а примењиваће се од 01.02.2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II 02-014-7/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИН
Добривој Рашков с.р.
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7. На основу члана 20. Закона о финансирању локлане самоуправе (''Службени гласник РС'',
број 62/2006), члана 10.-12. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени
гласник РС'', број 48/94 и 11/98) и члана 25. и 83. став 3. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине је на седници
одржаној дана 28.12.2010. године донела
ОДЛУКУ
О ИЗЈАШЊАВАЊУ ГРАЂАНА ПУТЕМ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ БОЧАР
Члан 1.
Поводом захтева грађана који је потписало више од 10% бирача са територије Месне
заједнице Бочар ради изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса, о Предлогу Одлуке
о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бочар за период од 01.02.2011.
године до 31.12.2015. године грађани ће се изјаснити путем референдума.
Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Бочар који је
утврдила Скупштина општине налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.
Члан 2.
Право изјашњавања из члана 1. ове одлуке имају грађани који имају изборно право и
пребивалиште на територији Месне заједнице Бочар, као и грађани који немају изборно
право и пребивалиште на овој територији ако имају непокретну имовину на територији
Месне заједнице Бочар, а средствима која ће се прикупити самодоприносом побољшавају
се услови коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из предходног става.
Члан 3.
Изјашњавање грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на територији Месне
заједнице Бочар спроводиће се: у петак 14. јануарa 2011. године у времену од 07,00 до
20,00 часова, у суботу 15. јаунара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у
недељу 16. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у понедељак 17.
јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у уторак 18. јануара 2011. године
у времену од 07,00 до 20,00 часова, у среду 19. јануара 2011. године у времену од 07,00 до
20,00 часова, у четрвтак 20. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у
петак 21. јануара 2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова, у суботу 22. јануара
2011. године у времену од 07,00 до 20,00 часова и у недељу 23. јануара 2011. године у
времену од 07,00 до 20,00 часова.
Члан 4.
Скупштина општине ће решењем образовати Комисију која ће спровести поступак
изјашњавања грађана референдумом о питању из члана 1. ове Одлуке.
Комисија из става 1. овог члана образоваће гласачке одборе.
Трошкови поступка изјашњавања грађана путем референдума о увођењу самодоприноса на
територији Месне заједнице Бочар падају на терет Буџета општине Нови Бечеј.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у ''Службеном листу
општине Нови Бечеј''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-014-14/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

8. На основу члана 7. става 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ број 62/06) и члана 35. став 1. тачка 6. Стаута општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“ број 9/08), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 28.12.2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/07,
12/08 и 5/09) мења се тарифни број 2 и сада гласи:
„За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина-годишње:
1. За теретна моторна возила по 1 тони носивости

768 динара

2. За путничке аутомобиле и комби возила:
- до 1150 цм3
- преко 1150 до 1300 цм3
- преко 1300 до 1600 цм3
- преко 1600 до 2000 цм3
- преко 2000 до 2500 цм3
- преко 2500 до 3000 цм3
- преко 3000цм3

192 динара
450 динара
900 динара
1500 динара
1500 динара
3700 динара
7600 динара

3. За мотоцикле:
- до 125 цм3
- преко 125 до 250 цм3
- преко 250 до 500 цм3
- преко 500 до 750 цм3
- преко 750 до 1100 цм3
- преко 1100 цм3

190 динара
346 динара
550 динара
1300 динара
1300 динара
2750 динара

4. За аутобусе и комбибусе:
регистровано

119

динара

за

место путника
5. За прикључна возила до 8 тона
за сваку тону преко 8 тона

960 динара
60 динара

6. За тегљаче и радна возила (дизалица, ауторадилице) према снази мотора:
- до 66 kw
1360 динара
- преко 66 kw до 96 kw (90-130 ks)
2015 динара
- преко 96 kw до 132 kw (130-180 ks)
2708 динара

свако
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- преко 132 kw (180 ks)

4156 динара

НАПОМЕНА:
Наплату врши орган надлежан за регистрацију моторних возила и плаћа се једнапут
годишње приликом регистрације истих.
Такса се не плаћа за:
1. путничке аутомобиле и мотоцикле војних инвалида и инвалида са 80% телесног
оштећења ако возило служи за лични превоз
2. за возила хитне помоћи и Црвеног крста и ватрогасно возило.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службени лист општине Нови
Бечеј“, а примењиваће се од 01. јануара 2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-434-15/2010
Дана: 28.12.2010.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Рашков Добривој с.р.

9. На основу члана 7. Закон о превозу у друмском саобраћају (“Службени гласник РС“, број
46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005 и 62/2006) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине
Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј, број 9/2008), Скупштина општине Нови
Бечеј на седници одржаној дана 28.12.2010. године, донела је
ОДЛУКА
О АУТО -ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се уређује обављање ауто-такси превоза путника на
територији Општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту: такси превоз) је вид јавног превоза
путника и ствари на територији Општине Нови Бечеј.
Такси превоз је вид ванлинијског превоза за који путник утврђује релацију и за то
плаћа износ који покаже таксиметар.
Члан 3.
Такси превоз може да обавља предузетник, привредно друштво, односно друго
правно лице регистровано за обављање ове делатности, који испуњавају услове прописане
Законом и овом Одлуком ( у даљем тексту: превозник).
Превозник може да почне са радом, односно да обавља такси-превоз, када поред
Законом утврђених услова, испуни услове утврђене овом Одлуком.
Члан 4.
Такси-возач је физичко лице које обавља такси-провоз, као предузетник или као
запослени, у складу са Законом и овом Одлуком (у даљем таксту: такси возач)
Одсек за буџет, трезор и финансије Општине Нови Бечеј издаје такси-дозволу за
сваког такси-возача.
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2.

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

ПРЕДУЗЕТНИК
Члан 5.
Предузетник може обављати такси превоз, ако поред општих услова утврђених
Законом, испуњава услове утврђене овом Одлуком и то:
1. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање три године,
2. да име пребивалиште на територији Општине Нови Бечеј,
3. да је држављанин Републике Србије,
4. да поседује лекарско уверење да је здравствено способан за обављање јавног
такси превоза не старије од годину дана,
5. да му није изречена заштитна мера забране обављања такси превоза и да није
осуђиван на казну затвора у трајању дужем од шест месеци,
6. да је власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу или
закупу.
Ако је такси возач запослено лице код предузетника мора да испуњава услове из
става 1. овог члана (осим тачке 6.) и да има закључен Уговор о раду на одређено или
неодређено време, са пуним радним временом и пријавом на осигурање у складу са
Законом.
ПРАВНО ЛИЦЕ
Члан 6.
За обављање такси-превоза правно лице мора поред услова прописаних Законом да
испуни и следеће:
1. да је регистрован за ову врсту превоза у складу са Законом и овом Одлуком,
2. да има седиште фирме на територији општине Нови Бечеј,
3. да је власник возила или корисник возила на основу Уговора о лизингу или
закупу,
4. да такси возач запослен у правном лицу испуњава услове прописане чланом 5.
ове Одлуке, осим тачке 6.
5. да има закључен Уговор о раду са такси-возачем, на одређено или неодређено
време, са пуним радним временом и пријавом на социјално осигурање.
3.

ТАКСИ ВОЗИЛО

Члан 7.
Путничко возило за обављање такси превоза, поред услова прописаних Законом
мора да испуњава и следеће услове:
1. да има четворотактни мотор, снаге најмање 35 КS,
2. да има 5 седишта, рачунајући и седиште возача,
3. да има најмање 4 (четворо) врата,
4. да има таксиметар, који мора бити технички исправан, баждарен на важећу
тарифу, пломбиран и постављен тако да износ који откуцава буде видљив и да
се његовим укључењем светло на такси ознаци из тачке 10. овог члана гаси,
5. да су грејање, вентилација и осветљење исправни,
6. да у возилу поседује противпожарни апарат са важећим роком употребе,
причвршћен на лако уочљивом и приступачном месту,
7. да има оверен важећи ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив
путницима,
8. да има на видном месту истакнут идентификациони картон са фотографијом,
именом и презименом,
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9. да је без оштећења, обојено, чисто и да рекламне поруке и налепнице не буду
на стакленим површинама са предње и задње стране возила, као и на другим
деловима возила у складу са Законом и другим прописима,
10. да има светлећу кровну ознаку „ТАXИ“, назив предузећа или удружења коме
припада, односно предузетника и ознаку општине Нови Бечеј,
11. да у саобраћајној дозволи такси возила мора бити уписана напомена ''такси
возило'',
12. да поседује посебно осигурање за јавни превоз, издато од регистрованог
осигуравајућег друштва,
13. да до 31.12.2011. године такси возила испуњавају услове прописане нормом
„ЕУРО III“ односно да испуњавају услове у погледу емисије издувних гасова из
наведене норме, а од 01.01.2013. године, исте услове прописане нормом „ЕУРО
IV“.
Одлуку о изгледу и димензијама кровне ознаке из става 1. тачке 10. овог члана,
доноси Општинско веће.
4.

ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОВОЛЕ И КРОВНЕ ОЗНАКЕ

Члан 8.
За такси возача издаје се такси дозвола са важењем од годину дана и могућим
продужењем.
Захтев за добијање такси дозволе и ознаке Општине Нови Бечеј, подноси се
Опшинској управи Нови Бечеј, Одсеку за буџет, трезор и финансије.
Уз захтев се подносе и докази о испуњавању услова за обављање такси превоза
утврђених Законом и овом Одлуком:
- да је регистован за обављање такси превоза,
- доказ у погледу измирености обавеза плаћања пореза не старији од 30 дана и
доказ о уплати таксе за такси стајалиште,
- предузетници подносе податке о возилу у којим ће се обављати такси превоз
(фотокопија саобраћајне дозволе, фотокопија Уговора о праву коришћења
возила),
- податке о возачу (фотокопије докумената: возачке дозволе, лекарског уверења
о испуњавању услова за обављање јавног превоза не старије од годину дана,
фотографије такси возача, Уговора о раду и пријаву на обавезно социјално
осигурање, ако је такси возач запослено лице код послодавца),
- посебно осигурање за јавни превоз издато од регистрованог осигуравајућег
друштва,
Пре издавања такси дозволе надлежни инспектор ће записнички констатовати да су
испуњени услови у складу са Законом и Одлуком и о томе донети решење.
Члан 9.
Ако поднета пријава за издавање такси дозволе не садржи све податке, односно да
нису приложени докази у смислу члана 5. и 8. ове Одлуке, Одсек за буџет, трезор и
финансије, затражиће од подносиоца захтева да недостатке отклони. Рок за отклањање
недостатака је 15 дана од дана пријема захтева.
У случају да подносилац не приложи потребне доказе за уклањање недостатака или
ако нису испуњени услови за обављање такси превоза утврђени овом Одлуком, Одсек за
буџет, трезор и финансије ће одбацити, односно одбити захтев за издавање такси дозволе.
Члан 10.
Такси дозвола садржи:
- редни број дозволе,
- име и презиме такси возача, лични број (ЈМБГ),
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-

назив предузетника или правног лица, седиште радње и пребивалиште,
уколико је предузетник члан, и назив такси удружења чији је члан,
регистарску ознаку, марку и тип такси возила,
адресу такси возача,
фотографију такси возача,
број кровне ознаке,
датум издавања и рок важења.

Такси дозвола за запослено лице у правном лицу не садржи податке о такси возилу.
Члан 11.
Превозници су обавезни да:
- све измене података које садржи такси дозвола, пријаве надлежном органу (који
је издао такси дозволу) у року од 3 дана од дана наступања измене,
- даном престанка обављања такси превоза, односно даном привременог прекида
такси превоза, врате такси дозволу и ознаку општине Нови Бечеј,
- даном раскида Уговора о раду са запосленим такси возачем, врате такси-дозволу
за тога возача,
- приликом продужења такси дозволе од Одсека за буџет, трезор и финансије
добију потврду да возило испуњава услове за обављање такси превоза у складу са Законом
и овом Одлуком, а на бази записника надлежног инспектора. Техничка исправност возила
доказује се саобраћајно-техничком документацијом.
Уколико су испуњени услови из алинеје 4. овог члана, превознику се продужава
такси дозвола.
Одсека за буџет, трезор и финансије води евиденцију издатих такси дозвола и врши
проверу у АПР-у.
Члан 12.
Уколико превозник не продужи такси дозволу до дана истека рока, сматраће се да
су привремено престали услови за обављање такси превоза.
Изузетно, рок за продужење такси дозволе може да се одложити најдуже 15
(петнаест) дана од дана истека дозволе превознику који из оправданих разлога није био у
могућности да до истека рока испуни услове из члана 5. или 6. ове Одлуке.
Одлагање продужења такси дозволе одобрава Одсек за буџет, трезор и финансије
на писмени захтев превозника који се подноси пре истека рока из члана 9. ове Одлуке.
Уколико превозник не продужи такси дозволу у горе наведеним роковима, сматраће
се да превозник нема такси дозволу.
5.

ТАКСИ ПРЕВОЗ

Члан 13.
Такси возач је обавезан да такси превоз започне:
- са такси стајалишта,
- на позив грађана,
- на заустављање корисника услуга
Члан 14.
Такси возач је обавезан да приликом започињања вожње укључи таксиметар, и да
га по завршетку вожње искључи. За време превоза путника светло на такси ознаци
предузећа, удружења и предузетника мора бити угашено.
Уколико у такси возилу није укључен таксиметар, путник није у обавези да плати
накнаду за такси превоз.
Члан 15.
Такси возач је обавезан да такси превоз обави путем који путник одреди, односно
најкраћим путем до места опредељења путника.
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Члан 16.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама
расположивих седишта као и лични пртљаг путника у границама величине и носивости
простора за пртљаг.
Под личним пртљагом путника подразумевају се путне торбе и кофери чија укупна
тежина не прелази 30 килограма.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима
опходи са пажњом и предусретљиво.
Члан 17.
Такси возач у време обављања такси делатности користи такси стајалишта.
Изузетно, такси возач позив може чекати где је дозвољено паркирање, а све у
складу са позитивним прописима који регулишу наведене области.
Члан 18.
За време рада такси возач мора да има у возилу важећу такси дозволу и
блок рачуна.
Члан 19.
Када такси возило користи за сопствене потребе такси возач је обавезан да уклони
кровне ознаке или да исте прекрије на одговарајући начин.
Члан 20.
Такси возилом се не могу превозити:
1.

деца до 6 година старости без пратиоца осим ако је родитељ или
старатељ у споразуму са такси возачем поверио превоз детета до
места опредељења,
2.
лица под дејством алкохола или дроге и лица оболела од заразне
болести,
3.
лица која својом одећом могу упрљати или оштетити унутрашњост
возила,
4.
посмртни остаци,
5.
угинуле животиње,
6.
експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, заразне,
нагризајуће и друге материје које због својих особина могу бити
опасне по безбедност и здравље људи или могу нанети другу штету.
Такси возилом могу се уз пристанак возача превозити и кућни љубимци (уз
присуство власника или пратиоца).
Члан 21.
Такси возач је обавезан да за време обављања такси превоза буде уредан,
прикладно одевен и да му такси возило буде уредно и чисто. Такси возач у току рада не
сме бити одевен у тренерку, кратке панталоне, шорц, мајицу без рукава, односно без
кошуље или мајице, без ципела, патика, или сандала на ногама.
Члан 22.
Такси превозници са седиштам ван територије Општине Нови Бечеј, имају право да
превозе путнике из друге општине до одредишта на територији Општине Нови Бечеј и да
исте по потреби врате.
Такси превозници из става 1. овог члана немају право да обављају такси превоз на
територији Општине Нови Бечеј нити да започињу такси превоз са територије Општине
Нови Бечеј.
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6. НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 23.
Цене такси превоза слободно се формирају. Превозници су обавезни да пре
почетка примене нових односно измењених ценовника, писмено обавесте Одсек за буџет,
трезор и финансије и приложе нови ценовник.
У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника.
У ценовнику из претходног става може да се предвиди накнада за превоз пртљага
који не спада у лични пртљаг.
На захтев путника такси возач је обавезан да по извршеној услузи изда рачун који
мора да садржи следећи податке:
• назив правног лица или предузетника
• регистарски број возила
• датум и време вожње
• релацију вожње
• цену за извршене услуге
• печат
• потпис
Члан 24.
У случају да није у могућности да изврши започети такси превоз на територији
Општине Нови Бечеј, такси возачу припада као накнада износ који у моменту прекида
такси превоза покаже таксиметар, умањен за цену старта, уз обавезу обезбеђивања другог
такси возила.
Члан 25.
О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује
путник који је започео коришћење такси превоза.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење такси
превоза после места опредељења путника који је започео коришћење овог превоза
наставак вожње се сматра започињањем коришћења такси превоза.
Члан 26.
Ако више путника истовремено користе превоз до истог места опредељења, цену
такси провоза плаћају сви путници у једнаким деловима, према цени коју покаже
таксиметар.
7. НАДЗОР
Члан 27.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке, врши саобраћајни
инспектор или комунални инспектор, а по потреби и уз асистенцију саобраћајне полиције.
У вршењу послова инспекцијског надзора над применом закона о превозу и ове
Одлуке, надлежни инспектор, између осталог, овлашћен је да привремено одузме такси
дозволу, забрани обављање такси превоза, искључи возило којим се обавља превоз
противно одредбама Закона, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и
регистарске таблице у трајању од 48 сати, а у случају поновног искључивања возила истог
превозника у трајању од 5 дана. У свим наведеним ситуацијама надлежни инспектор може
да поднесе пријаву надлежном суду.
Члан 28.
Правно лице, предузетник и такси возач дужни су да надлежном инспектору,
омогуће неометано вршење послова, ставе на увид документа и да у року који инспектор
одреди доставе потребне податке и да поступе по налогу инспектора.
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8. KAЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000,00 динара до 1.000.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице:
1. ако за обављање такси превоза ангажује лице супротно одредбама члана 6.став
1.тачка 4. ове Одлуке,
2. ако обавља такси превоз путника возилом које не испуњава услове из члана 7.
став 1. тачке 1,2,3 и 5. ове Одлуке,
3. ако у такси возилу поседује таксиметар који није технички исправа, баждарен,
пломбиран или постављен тако да износ који откуцава није видљив за путника,
или се његовим укључивањем светло на такси ознаци не гаси (члан 7. став
1.тачка 4. ове Одлуке),
4. ако у такси возилу нема важећи ценовник или важећи ценовник постављен тако
да није видљив за путнике (члан 7. став 1.тачка 7. ове Одлуке),
5. ако у такси возилу не поседује идентификациони картон и ако исти није
постављен на видном месту (члан 7. став 1.тачка 8. ове Одлуке),
6. ако такси возило не испуњава услове из члана 7. став 1.тачке 9. ове Одлуке,
7. ако обавља такси превоз возилом које не испуњава услов из члана 7. став
1.тачка 10 и 11. ове Одлуке,
8. ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи ознаку из члана 7. став
1.тачка 10. ове Одлуке,
9. ако на такси возилу носи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке, на
чији изглед и димензије Одсек за буџет, трезор и финансије и комунални
инспектор нису дали сагласност (члан 7. став 2. ове Одлуке),
10. ако све измене везане за податке које садржи такси дозвола не пријави
надлежном органу у року од 3 дана од наступања измене (члан 11. став
1.алинеја 1. ове Одлуке),
11. ако у случају трајног, односно привременог престанка обављања такси превоза,
при подношењу пријаве надлежном органу не врати такси дозволу или кровну
ознаку Општине (члан 11. став 1.алинеја 2. ове Одлуке),
12. ако у случају раскида уговора о раду са запосленим, не врати такси дозволу
надлежном органу (члан 11. став 1.алинеја 3. ове Одлуке),
13. ако не укључи таксиметар приликом започињања вожње и да га по завршетку
вожње искључи (члан 14. ове Одлуке),
14. ако превоз обавља супротно члану 15. ове Одлуке,
15. ако поступи супротно члану 16. став 1 и 3 . ове Одлуке,
16. ако за време рада такси возач нема у возилу важећу такси дозволу или план
насељеног места или блок рачуна (члан 18. ове Одлуке),
17. ако користи такси возило за сопствене потребе, а није уклонио или прекрио
кровну такси ознаку (члан 19. ове Одлуке),
18. ако обавља такси превоз супротно одредбама члана 20. ове Одлуке,
19. ако за време обављања такси превоза не поштује одредбе члана 21. ове
Одлуке,
20. ако такси превозник са седиштем ван територије Општине Нови Бечеј,
започиње и обавља превоз на територији Општине Нови Бечеј (члан 22. ове
Одлуке),
21. ако на захтев путника не изда оверен рачун о извршеној услузи или изда рачун
који не садржи све прописане податке (члан 23. став. 4. ове Одлуке),
22. aко у случају немогућности да заврши започети такси превоз, поступи супротно
одредбама члана 24. ове Одлуке,
23. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове Одлуке,
24. ако поступи супротно одредбама члана 28. ове Одлуке,
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара.
Члан 30.
Новчаном казном од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара казниће се за прекршај
ако предузетник:
1. ако за обављање такси превоза ангажује лице супротно одредбама члана 5.став
2. ове Одлуке,
2. ако обавља такси превоз путника возилом, које не испуњава услове из члана 7.
став 1. тачке 1,2,3 и 5. ове Одлуке,
3. ако у такси возилу поседује таксиметар који није технички исправа, баждарен,
пломбиран или постављен тако да износ који откуцава није видљив за путника,
или се његовим укључивањем светло на такси ознаци не гаси (члан 7. став
1.тачка 4. ове Одлуке),
4. ако поступи супротно одредбама члана 7. став. 1. тачка 6. ове Одлуке,
5. ако у такси возилу нема важећи ценовник или је важећи ценовник постављен
тако да није видљив за путнике (члан 7. став 1.тачка 7. ове Одлуке),
6. ако у такси возилу не поседује идентификациони картон и ако исти није
постављен на видном месту (члан 7. став 1.тачка 8. ове Одлуке),
7. ако такси возило не испуњава услове из члана 7. став 1.тачке 9. ове Одлуке,
8. ако обавља такси превоз возилом које не испуњава услов из члана 7. став
1.тачка 10 и 11. ове Одлуке,
9. ако неовлашћено уступи или на други начин отуђи ознаку из члана 7. став
1.тачка 10. ове Одлуке,
10. ако на такси возилу носи ознаку из члана 7. став 1.тачка 10. ове Одлуке, на
чији изглед и димензије Одсек за буџет, трезор и финансије и комунални
инспектор нису дали сагласност (члан 7. став 2. ове Одлуке),
11. ако све измене везане за податке које садржи такси дозвола не пријави
надлежном органу у року од 3 дана од наступања измене (члан 11. став
1.алинеја 1. ове Одлуке),
12. ако у случају трајног, односно привременог престанка обављања такси превоза,
при подношењу пријаве надлежном органу не врати такси дозволу (члан 11.
став 1.алинеја 2. ове Одлуке),
13. ако по раскиду уговора о раду са такси возачем, не врати такси дозволу
надлежном органу (члан 11. став 1.алинеја 3. ове Одлуке),
14. ако не укључи таксиметар приликом започињања вожње или не искључи светло
на такси ознаци за време превоза путника (члан 14. ове Одлуке),
15. ако превоз обавља супротно члану 15. ове Одлуке,
16. ако поступи супротно члану 16. став 1 и 3 . ове Одлуке,
17. ако за време рада такси возач нема у возилу важећу такси дозволу или план
насељеног места или блок рачуна (члан 18. ове Одлуке),
18. ако користи такси возило за сопствене потребе, а није уклонио или прекрио
кровну такси ознаку (члан 19. ове Одлуке),
19. ако обавља такси превоз супротно одредбама члана 20. ове Одлуке,
20. ако за време обављања такси превоза не поштује одредбе члана 21. ове
Одлуке,
21. ако такси превозник са седиштем ван територије Општине Нови Бечеј,
започиње и обавља превоз на територији Општине Нови Бечеј (члан 22. ове
Одлуке),
22. ако накнаду за обављени такси превоз наплати супротно одредби члана 23.
став 1. и 2. ове Одлуке,
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23. ако на захтев путника не изда оверен рачун о извршеној услузи или изда рачун
који не садржи све прописане податке (члан 23. став. 3. ове Одлуке),
24. aко у случају немогућности да заврши започети такси превоз, поступи супротно
одредбама члана 24. ове Одлуке,
25. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове Одлуке.
26. ако поступи супротно одредбама члана 28. ове Одлуке,
Члан 31.
Новчаном казном од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара, казниће се за прекршај
лице које обавља превоз путника, а није регистровано за обављање ове врсте делатности
(члан 3. ове Одлуке).
9. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Превозници су дужни да ускладе своје пословање са одредбама ове Одлуке у року
од 6 месеци од дана њеног ступања на снагу.
Члан 33.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:II 02-344-10/2010
Дана:28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

10. На основу члана 18. става 1. тачка 23. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/2007 ) и члана 35. став 1. тачка 6. Стаута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/08), Скупштина општине Нови Бечеј на
седници одржаној дана 28.12.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И КРЕТАЊУ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) мења се члан 9. и сада гласи:
„ У објектима из члана 4. ове Одлуке, копитари и папкари могу се држати под
условом да објекти
буду изграђени од тврдог материјала, осветљени, са
природном вентилацијом, вратима окренутим према дворишту и повезан на
осочну јаму.
Јама за осоку мора бити изграђена од бетона или другог водонепропусног
материјала, са поклопцем и са дном испод нивоа ђубришта.
У објектима из члана 4. ове Одлуке, мора се изградити ђубриште за чврст
стајњак од бетона или другог водонепропусног материјала, са нагибом према
сабирном каналу- кинети за сакупљање оцеђење воде из стајњака која је
повезана са јамом за осоку.
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Ђубришта за стајњак и осочне јаме морају се чистити и празнити
периоднично, у зависности од броја и врсте домаћих животиња, тако да се не
дозволи загађење животне средине и не угрози здравље људи.“
Члан 2.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) иза члана 9. додаје се нови члан 9/а који гласи:
„Број грла копитара и папкара који могу да се држе у посебно изграђеним
објектима зависе од врсте копитара и папкара и то:
1. говеда, коњи, магарци, мазге и муле - по једно грло на осам квадратних
метара али тако да укупан број животиња не прелази двадесет.
2. овце, козе и свиње - по једно грло на свака два квадратна метра, али тако
да укупан број животиња не прелази тридесет.“
Члан 3.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) иза члана 9. додаје се нови члан 9/б који гласи:
„Посебно изграђен објекат из члана 9. ове одлуке мора да буде удаљен од
најближег стамбеног или пословног простора на суседној парцели најмање
петнаест метара.“
Члан 4.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) мења се члан 10. и сада гласи:
„У објектима из члана 4. ове Одлуке у дворишту, помоћном објекту, ограђеном
простору или кавезу, може се држати живина и друге пернате животиње под
условом да се не узнемиравају трећа лица и не загађује околина.
Помоћни објекат, као и под у ограђеном простору или кавезу из става 1.
овог члана, мора да буде изграђен од тврдог материјала који се мора чистити и
дезинфиковати периоднично, у зависности од броја и врсте домаћих животиња,
тако да се не дозволи загађење животне средине и не угрози здравље људи.“
Помоћни објекат, ограђени простор или кавез из става 1. овог члана,
мора да буде удаљен најмање петнаест метара од најближег стамбеног или
пословног простора на суседној парцели.“
Члан 5.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) иза члана 10. додаје се нови члан 10/а који гласи:
„У објектима из члана 4. ове Одлуке у дворишту, помоћном објекту, ограђеном
простору или кавезу, могу се држати највише пет комада живине или других
пернатих животиња, по једном квадратном метру.“
Члан 6.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) мења се члан 25. став 2. тако што иза речи „Месне
заједнице“ брише се тачка додаје зарез и речи : „о чему ће обавестити надлежан
орган општинске управе“.
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Члан 7.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) мења се члан 26. тако што се иза речи „држаоце
животиња“ брише тачка додаје зарез и речи : „ и надлежан орган општинске
управе“.
Члан 8.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) мења се члан 28. и сада гласи:
Послове хватања, превоза и смештаја паса и мачака луталица и паса без
надзора, као и послове одузимања паса и мачака по налогу комуналног
инспектора, обавља овлашћено правно лице које испуњава услове за обављање
те делатности савременим методама и на хуман начин, у складу са Правилником
о условима и мерама за хумано хватање и уништавање паса и мачака луталица
( „Службени гласник РС“, број 29/94 ), а које овласти општинска управа Нови
Бечеј.
У колико вланици паса и мачака немају услова за држање истих, могу се
обратити надлежној ветеринарској служби за еутаназију паса и мачака, а све у
трошку општинске управе.
Члан 9.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) у члану 33. мењају се став 1., тачка 2., став 2. и став 3. и
сада гласе:
„ Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:“
„ 2. држи домаће животиње у објектима и просторијама супротно одредбама
чланова 9, 9/а, 9/б, 10, 10/а, 11. став 1. и 2., 23. став 1. 2. и 3. ове Одлуке“
„ За прекршај из став 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара“
„ За прекршај из став 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
5.000,00 до 250.000,00 динара“
Члан 10.
У Одлуци о држању и кретању домаћих животиња у општини Нови Бечеј ( „Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 2/07) у члану 34. мењају се став 1., тачка 2. и тачка 3. додаје се
тачка 12. и сада гласе:
„ Новчаном казном од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се за прекршај
физичко лице ако:“
„ 2. Држи домаће животиње у објектима и просторијама супротно одредбама
чланова 9, 9/а, 9/б, 10, 10/а, 11. став 1. и 2., 23. Став 1. 2. и 3. Ове Одлуке“
„ 3. Држи животиње у зједничком дворишту без сагласности осталих власника
односно корисника (члан 11. став 3. члан 14. став 2. и члан 23. став 4. ове
Одлуке)“
„12. Дозволи кретање копитара, папкара и пернате живине супротно члану 25.
и 26. ове Одлуке.“
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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Број:II 02-323-3/2010 :
Дана : 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

11. На основу члана 32. става 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник РС“, број 129/2007 ) и члана 35. став 1. тачка 16. Стаута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на
седници одржаној дана 28.12.2010.године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ,
ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о радном времену у угоститељским,
трговинским и занатским објектима на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 4/2003, 23/2006 и 11/2008), у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
Члан 4. Одлуке мења се и сада гласи:
Члан 4.
„Угоститељски објекти под којим се подразумевају: објекти за смештај (хотел, мотел,
пансион, туристички апатман), објекти за пружање услуга исхране и пића (ресторан,
кафић, кафана, пивница, пицерија, дискотека и др.), киосци и маркети који продају
алкохолна пића, клубови и објекти за приређивање игара на срећу, могу да раде сваког
радног дана почев од 06,00 часова до 24,00 часова изузев петка, суботе, дан уочи
државних и републичких празника, изузев задњег дана празника, када могу да раде од
06,00 до 02,00 часова.
Хамбургерије, пекаре, печењаре и сендвичаре које не продају алкохолна пића могу да раде
сваким даном од 00,00 до 24,00 часа.
Члан 3.
Ова Одлика ступа на снагу осмог дана од објављивања у ''Службеном листу општине Нови
Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-332-12/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

12. На основу члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'' бр. 129/07), члана 6. став 1. тачка 1. и члана 8.
Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласники РС'' бр. 62/06), члана 38б.
Закона о порезима на имовину (''Сл. гласник РС'' бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04 и 61/07) и
члана 35. став 1. тачка 3. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови
Бечеј'', бр. 9/08 ), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 28.12.2010. године
донела је
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ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ КОД ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ШУМСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
Начин утврђивања пореске основице пореза на имовину код пољопривредног и шумског
земљишта прописан је у члану 7. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“,
бр. 26/01, 135/04, 61/07 и 5/09).
Члан 2.
На основу података добијених од Републичког геодетског завода, Службе за катастар
непокретности Нови Бечеј, о катастарским приходима и на основу њихове анализе,
констатовано је да доношење решења којима се утврђује порез на имовину код
пољопривредног и шумског земљишта за 2011. годину за пореске обвезнике који не воде
пословне књиге, није економично.
Члан 3.
На основу ове одлуке, Одсек за буџет, трезор и финансије општине Нови Бечеј неће донети
решења о утврђивању пореза на имовину код пољопривредног и шумског земљишта за
2011. годину, за пореске обвезнике који не воде пословне књиге.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“, а
примењиваће се од 01.01.2011.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-433-22/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

13. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 9/2008) и члана 5. Статута Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и
општина Србије, а у складу са чланом 89. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/2007), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 28.12.2010. године
донела је
ОДЛУКУ
о потврђивању чланства општине Нови Бечеј у Сталној конференцији градова и
општина – Савезу градова и општина Србије
I
Потврђује се да је општина Нови Бечеј члан Сталне конференције градова и општина – Савеза
градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22 ( у даљем тексту: СКГО).
II
Прихватају се све одредбе Статута СКГО, који је усвојен на 38. седници Скупштина СКГО,
одржаној 7. децембра 2010. године.
III
Општина Нови Бечеј у складу са Статутом СКГО преузима обавезу:
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-

да активно доприноси остваривању циљева СКГО,
да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО,
да обезбеди да њени представници обављају функцију у органу СКГО на коју је изабрана
општина Нови Бечеј,
да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком Скупштине СКГО,
и да обавља друге активности које му повере Скупштина и Председништво СКГО.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-06-8/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

14. На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама
(''Службени гласник РС'', број 34/2001), и члана 35. Статута општне Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници
одржаној дана 28.12.2010. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА ПРЕДСЕДНИКА И ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ, ЛИЦА КОЈЕ БИРА, ИМЕНУЈЕ И ПОСТАВЉА СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ И НАКНАДАМА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о примањима председника и заменика
председника општине, лица које бира, именује и поставља Скупштина општине и
накнадама одбораника Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови
Бечеј'', број 15/2004, 18/2004, 2/2005, 11/2005, 19/2006, 7/2007, 6/2008 и 10/2008), у даљем
тексту: Одлука.
Члан 2.
У члану 13. став 1. Одлуке, износ ''5.000,00 динара'' замењује се износом ''6.000,00 динара''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине
Нови Бечеј'', а примењиваће се од 01.01.2011. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02- 40-8/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

15. На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник
РС'', број 48/94 и 11/98), члана 4. Одлуке о личном изјашњавању грађана путем
референдума на подручју месне заједнице Нови Бечеј и члана 25. Статута општине Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј,
на седници одржној 28.12.2010. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју
месне заједнице Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
1. да се стара о законитом спровођењу референдума,
2. да донесе правилник о свом раду,
3. да се стара о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
4. прописује обрасце за спровођење референдума,
5. прописује боју и изглед гласачког листића,
6. образује гласачке одборе за спровођење референдума,
7. даје упутства за рад гласачких одбора и усклађује њихов рад,
8. утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
9. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума.
III
У Комисију се именују:
За председника:
Милош Лалић из Новог Бечеја,
за заменика председника
Живојин Шљапић из Новог Бечеја,
за чланове:
1. Радослав Шећеров из Новог Бечеја, члан
2. Борис Николић из Новог Бечеја, заменик члана,
3. Нандор Дворски из Новог Бечеја, члан
4. Ференц Кормањош из Новог Бечеја, заменик члана
5. Јожеф Јонаш из Новог Бечеја, члан
Жужана Јосимовић из Новог Бечеја, секретар
Весна Дујин из Новог Бечеја, заменик секретара,
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:II 02-014- 10/2010
Дана: 28.12.2010.године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

16. На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник
РС'', број 48/94 и 11/98), члана 4. Одлуке о личном изјашњавању грађана путем
референдума на подручју Месне заједнице Кумане и члана 25. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржној 28.12.2010. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју
Месне заједнице Кумане (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
10. да се стара о законитом спровођењу референдума,
11. да донесе правилник о свом раду,
12. да се стара о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
13. прописује обрасце за спровођење референдума,
14. прописује боју и изглед гласачког листића,
15. образује гласачке одборе за спровођење референдума,
16. даје упутства за рад гласачких одбора и усклађује њихов рад,
17. утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
18. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума.
III
У Комисију се именују:
За председника:
Карољ Тиквењац из Кумана,
за заменика председника
Нада Секулић из Кумана,
за чланове:
6.
7.
8.
9.

Живица Радин из Кумана, члан
Душко Оџић из Кумана, заменик члана,
Зорислав Маринац из Кумана, члан,
Звонко Виоглавин из Кумана, заменик члана,

Виолета Недимовић из Кумана, секретар,
Горан Виоглавин из Кумана, заменик секретара,
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:II 02-014-12/2010
Датум: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

17. На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник
РС'', број 48/94 и 11/98), члана 4. Одлуке о личном изјашњавању грађана путем
референдума на подручју Месне заједнице Бочар и члана 25. Статута општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржној 28.12.2010.године, донела је
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РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за увођење самодоприноса на подручју
Месне заједнице Бочар (у даљем тексту: Комисија).
II
Задатак Комисије је да обавља следеће послове:
19. да се стара о законитом спровођењу референдума,
20. да донесе правилник о свом раду,
21. да се стара о обезбеђивању материјала за спровођење референдума,
22. прописује обрасце за спровођење референдума,
23. прописује боју и изглед гласачког листића,
24. образује гласачке одборе за спровођење референдума,
25. даје упутства за рад гласачких одбора и усклађује њихов рад,
26. утврђује и проглашава укупне резултате референдума,
27. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума.
III
У Комисију се именују:
За председника:
Ела Гајин из Бочара,
за заменика председника
Драган Челекетић из Бочара,
за чланове:
10. Стевица Мунћан из Бочара, члан
11. Адамовић Драгиша из Бочара, заменик члана,
12. Јанош Хеђеши из Бочара, члан
13. Огњен Малеш из Бочара, заменик члана.
14.
Љиљана Штрбац из Бочара, именује се за секретара Комисије,
Бранка Мунћан из Бочара, именује се за заменика секретара Комисије.
IV
Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:II 02-014-13/2010
Дана: 28.12.2010.године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков .с.р.

18. На основу члана 22. 22.а и 22.б, Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса (''Службени гласник РС'', број 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 35. став 1.
тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008),
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 28.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програмa пословања ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј за
2011. годину
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I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј за 2011.
годину који је усвојио Управни одбор јавног предузећа на седници одржаној дана
14.12.2011. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022 -17/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

19. На основу члана 22. 22а и 22б, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (″Службени гласник РС″, број 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 35. став 1.
тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 9/2008),
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 28.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм пословања ЈП ''Дирекција за
планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине
Нови Бечеј'' Нови Бечеј за 2011. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм пословања ЈП ''Дирекција за планирање,
изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј'', Нови Бечеј за
2011. годину са ценовником услуга који је усвојио Управни одбор јавног предузећа на
седници одржаној дана 15.12.2011. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022- 16/2010
Дана: 28.12.2010 године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков

20. На основу члана 22. 22а и 22б, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (″Службени гласник РС″, број 25/2000, 25/2002, 107/2005) и члана 35.
став 1. тачка 19 Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број
9/2008,) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 28.12.2010. године ,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада КЈП ″Компред″
Ново Милошево за 2011. годину
I

677

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања КЈП ″Компред″ Ново Милошево за 2011.
годину који је усвојио Управни одбор јавног предузећа на седници одржаној дана
13.12.2011. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022 - 10/2010
Дана:28.12. 2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

21. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 28.12.2010 . године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2011.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Историјског архива Зрењанин за 2011. годину,
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 06.12.2010. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022-5/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков .с.р.

22. На основу члана 22., 22.а и 22.б, Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса ( „“Службени гласник РС“, број 25/00, 25/02 и 107/05) и члана 35. став
1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број
9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 28.12.2010. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања и финансијски план ЈП ''Радио
Нови Бечеј'' Нови Бечеј за 2011. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања и финансијски план ЈП ''Радио Нови Бечеј'',
Нови Бечеј за 2011. годину који је усвојио Управни одбор јавног предузећа на седници
одржаној дана 14.12.2011. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
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Број: II 02-022- 14 /2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков

23. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 28.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм рада Дома културе Нови Бечеј за 2011.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Дома културе Нови Бечеј за 2011. годину
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 14.12.2011. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022-9/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

24. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 28.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке Нови Бечеј за 2011.
годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Народне библиотеке Нови Бечеј за 2011. годину
који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 13.12.2011. гoдине.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022- 7/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков.с.р.

25. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 28.12.2010. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад општине Нови
Бечеј за 2011. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Центра за социјални рад општине Нови Бечеј за
2011. годину који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 09.12.2010.
године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022-12/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

26. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 28.12.2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм рада Дома за смештај душевно
оболелих лица ''Свети Василије Острошки Чудотворац'', Клуб за дневни боравак
Нови Бечеј за 2011. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм рада Дома за смештај душевно оболелих лица
''Свети Василије Острошки Чудотворац'', Клуб за дневни боравак Нови Бечеј за 2011.
годину од 14.12.2011. године.
II
Ово Решење објавиће се у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022- 8/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

27. На основу члана 80. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 72/2009) и члана 35. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј
„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј, на
седници одржаној 28. децембра 2010. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на планирана материјална средства за остваривање
Програма рада ПУ „Пава Сударски“ Нови Бечеј за 2010/2011. годину
1. Даје се сагласност на планирана материјална средства за остваривање Програма
рада Предшколске установе „Пава Сударски“ Нови Бечеј, за радну 2010/2011.
годину,
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2. Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022-19/2010
Дана: 28.12. 2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

28. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), а у вези са чланом 50. став 2. Закона о предшколском
васпитању и образовању (''Службени гласник РС'', број 18/2010) Скупштина општине Нови
Бечеј, на седници одржаној 28.12.2010. године, донела је следеће
РЕШЕЊЕ
I
Утврђујe се висина цене услуга у ПУ ''Пава Сударски'', Нови Бечеј:
-

за
за
за
за
за

целодневни боравка деце узраста од 1 до 3 године у износу од 3.625,00 динара,
целодневни боравка деце узраста од 3 до 7 година у износу од 3.260,00 динара,
полудневни боравак деце у износу од 1.445,00 динара,
припремни предшколски програм – целодневни боравак у износу од 2.075,00 динара,
припремни предшколски програм – полудневни боравак у износу од 817,00 динара.

II
Овo Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022-20/2010
Дана:28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

29. На основу члана 28. став 2. Закона о библиотечкој делатности (“Службени гласник
Републике Србије“ број 34/94), члан 17. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист
општине Нови Бечеј“ број 9/2008) и члана 7. Одлуке о оснивању Народне библиотеке у
општини Нови Бечеј (“ Службени лист општине Нови Бечеј“ број 8/91) Скупштина општине
Нови Бечеј на својој седници од 28.12.2010.године донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Народне библиотеке Нови Бечеј
I
За директора Народне библиотеке Нови Бечеј именује се:
Агнеш Ђукичин, професор из Новог Бечеја.
II
Мандат директора траје 4 године.
III
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-50/2010
Дана: 28.12.2010 године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

30.На основу члана 11. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио дифузне делатности
''Радио Нови Бечеј'' (“Службени лист оптине Нови Бечеј“, број 9/92, 2/97, 4/2001 и 9/2007) и
члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 9/2008) Скупштине општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 28.12.2010.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању председника Управног одбора Јавног предузећа
Радио дифузне делатности ''Радио Нови Бечеј''
I
Разрешава се дужности председника Управног одбора Јавног предузећа Радио дифузне
делатности ''Радио Нови Бечеј'':
1. Раденко Тадић из Новог Бечеја.
За председника Управног одбора Јавног предузећа Радио дифузне делатности ''Радио Нови
Бечеј''именују се:
1. Невена Суботић из Новог Бечеја.
II
Именовање из тачке I врши се на време до истека мандата Управног одбора Јавног
предузећа Радио дифузне делатности ''Радио Нови Бечеј''.
III
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-49/2010
Датум: 28.12.2010 . године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

31. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 28.12.2010. године
доноси усваја
СТРАТЕГИЈУ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I
Усваја се Стратегија развоја туризма општине Нови Бечеј која се налази у прилогу
ове одлуке и чини њен саставни део.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Нови Бечеј''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-332-11/2010
Дана: 28.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Добривој Рашков с.р.

32. На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник
Републике Србије“ , број 129/2007 ), Скупштина општине Нови Бечеј је, на седници
одржаној дана 28.12.2010. године, донела
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКОВА 196 и 190 б У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Усваја се План детаљне регулације блокова 196 и 190 б у Новом Бечеју, који је у прилогу
ове Одлуке и чини њен саставни део.
II
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-350-38 /2010
Дана: 28.12.2010.године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Добривој Рашков с.р.

33. На основу члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 9/2008), члана 113. Пословника Скупштине општине Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), а у вези са чланом 3. Статута општине
Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008) и чланом 3. Одлуке о
оснивању ЈП ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне
средине општине Нови Бечеј'' (''Служевни лист општине Нови Бечеј'', број 15/2010 пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 28.12.2010.
године, донела је следећи

ЗАКЉУЧАК
I
Налаже се ЈП ''Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне
средине општине Нови Бечеј'', Нови Бечеј да у што краћем року отклони недостатке на
таблама са називима насељених места на мађарском језику на улазу у насељена места
Новом Милошево, Кумане и Бочар.
II
Закључак доставити ЈП''Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту
животне средине општине Нови Бечеј'', Нови Бечеј

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-011-9/2010
Дана: 28.12.2010 . године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1.На основу члана 53. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови
Бечеј'', број 9/2008), а у вези са чланом 41. Закона о запошљавању и осигурању за
случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/2009), Председник општине
Нови Бечеј дана 27.12.2010. године доноси следећу
ОДЛУКУ
I
Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј за 2011.
годину који је израдила Општинска управа општине Нови Бечеј, а Локални савет за
запошљавање општине Нови Бечеј дао позитивно мишљење.
Локални акциони план запошљавања општине Нови Бечеј за 2011. годину
прилаже се уз ову Одлуку и чини њен саставни део.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а има се објавити у
''Службеном листу општине Нови Бечеј''.

Број: I 01-11-19/2010
Дана: 29.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
МИЛИВОЈ ВРЕБАЛОВ с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1. На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи (“Службени Гласник РС“, број
129/2007), Општинско веће општине Нови Бечеј доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о измени Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи општине Нови Бечеј број IV 03 11012/2010 од 06.12.2010. године.
II
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 03-110-12/2010
Дана: 22.12.2010. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Миливој Вребалов с.р.
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Одлука о Буџету општине Нови Бечеј за 2011. годину
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Нови Бечеј
Одлука о изјашњавању грађана путем референдума на подручју
Месне заједнице Нови Бечеј
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Кумане
Одлука о изјашњавању грађана путем референдума на подручју
Месне заједнице Кумане
Предлог одлуке о увођењу самодоприноса на подручју Месне
заједнице Бочар
Одлука о изјашњавању грађана путем референдума на подручју
Месне заједнице Бочар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним
таксама
Одлука о аутотакси превозу путника на територији општине Нови
Бечеј
Одлука о изменама и допунама Одлуке о држању и кретању домаћих
животиња у општини Нови Бечеј
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном времену у
угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији
Општине Нови Бечеј
Одлука о утврђивању пореза на имовину код пољопривредног и
шумског земљишта за 2011. годину
Одлука о потврђивању чланства општине Нови Бечеј у Сталној
конференцији градова и општина
Одлука о изменама и допунама Одлуке о примањима председника и
заменика председника општине, лица која бира, именује и поставља
Скупштина општине и накнадама одборника Скупштине општине Нови
Бечеј
Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за
увођење самодоприноса на територији Месне заједнице Нови Бечеј
Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за
увођење самодоприноса на територији Месне заједнице Кумане
Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за
увођење самодоприноса на територији Месне заједнице Бочар
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП “Комуналац“
Нови Бечеј за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП“Дирекција“
Нови Бечеј за 2011. годину
Решење о давању сагласности на План и програм пословања КЈП
“Компред“ Ново Милошево за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Историјског архива
Зрењанин за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП “Радио Нови
Бечеј“, Нови Бечеј за 2011. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада Дома културе
Нови Бечеј за 2011. годину

19
19

624
647

19

649

19

650

19

653

19

654

19

657

19

658

19

659

19

667

19

670

19

671

19

671

19

672

19

673

19

674

19

675

19

675

19

676

19

676

19

677

19

677

19

678

685

24.
25
26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке
Нови Бечеј за 2011. годину
Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални
рад општине Нови Бечеј за 2011. годину
Решење о давању сагласности на План и програм рада Дома за
смештај душевно оболелих “Свети Василије Острошки Чудотворац“
Клуб за дневни боравак, Нови Бечеј за 2011. годину
Решење о давању сагласности на планирана материјална средства за
остваривање Програма рада ПУ “Пава Сударски“, Нови Бечеј за
2010/2011 годину
Решење о висини цене услуга ПУ “Пава Сударски“, Нови Бечеј
Решење о именовању директора Народне библиотеке Нови Бечеј
Решење о разрешењу и именовању председника Управног одбора ЈП
“Радио Нови Бечеј“, Нови Бечеј
Стратегија развоја туризма општине Нови Бечеј
План детаљне регулације блокова 196 и 190 б у Новом Бечеју
Закључак по препоруци Савета за међунационалне односе
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1.

Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине
Нови Бечеј за 2011. годину

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
1.

Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама
правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Општинској управи општине Нови Бечеј
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