8. На основу члана 9. Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“,
број 34/01, 62/06, 116/08, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16, 113/17) и члана 40. став 1. тачка
5. Статута Општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″ , број 6/2019), Скупштина општине
Нови Бечеј на 33. седници одржаној дана 12.11.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ,ПОСТАВЉЕНИХ И ЛИЦА НА
РУКОВОДЕЋИМ МЕСТИМА, НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ВЕЋА И РАДНИХ ТЕЛА У
ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о примањима изабраних, постављених и лица на руководећим местима, накнадама
одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 6/2015 и 8/2017) иза речи „ чланова општинског већа “ ставља се зарез, а остатак реченице гласи:
„чланова радних тела, као и изабраних лица у месним заједницама и чланова њихових радних тела“.
Члан 2.
Поглавље V Одлуке мења се и гласи:
„ПРИМАЊА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ВЕЋА, РАДНИХ ТЕЛА, ИЗАБРАНИХ ЛИЦА У
ЗАЈЕДНИЦАМА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ РАДНИХ ТЕЛА“

МЕСНИМ

Члан 3.
Иза члана 22. Одлуке додају се два нова члана 22а и 22б која гласе:
„Члан 22.а
Председници и заменици председника Савета месних заједница имају право на месечну накнаду у нето
износу и то: председници у висини од 20.000,00 динара а заменици у висини од 10.000,00 динара.
Члан 22.б
Чланови Савета месних заједница и чланови њихових радних тела по основу присуства седницама, имају
право на накнаду у износу од 2.000,00 динара.“
Члан 4.
Члан 23. Одлуке мења се и гласи:
„Средства за плате, накнаде и друга примања изабраних и осталих лица, као и одборника Скупштине
општине, чланова Оптинског већа, и чланова радних тела, као и изабраних лица у месним заједницама и
чланова њихових радних тела, обезбеђују се у буџету општине Нови Бечеј.“
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови
Бечеј“.
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