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4. 

На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник Републике Србије“, број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 – исправка 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 
др. закон, 103/2015 и 99/2016), члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј ( „Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016 ), а на основу сагласности 
Државне ревизорске институције под бројем 400-704/2017-04 од 08.02.2017 године, Скупштина 
општине Бечеј је на XV седници одржаној дана 23.02.2017. године донела 

 
О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност да општина Бечеј ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије 
Завршног рачуна општине Бечеј за 2016. годину. 
 

Члан 2. 
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2016. годину, обавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија, а у сладу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 3. 
Поступак јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна општине Бечеј за 2016. годину, 

вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бечеј“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина   
Општина Бечеј   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број: I 011-10/2017                                                              мр  Ненад Томашевић, с.р.    
Дана: 23.02.2017. 
Б Е Ч Е Ј 

 
- - - O - - - 
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4. 
 

A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/09., 73/2010., 
101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyreigazítás és 108/2013., 142/2014., 68/2015. – 
más. törvény, 103/2015. és 99/2016. számok) 92. szakasza és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/2015. és 20/2016. 
számok) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint az Állami Felülvizsgáló Intézet 2017. 02. 08-i 
400-704/2017-4. számú jóváhagyása alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2017.02.23. megtartott 
XV. ülésén meghozta 
 

H A T Á R O Z A T Á T 
A REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL ÓBECSE KÖZSÉG 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÜLSŐ FELÜLVIZSGÁLATÁRA 
 

1. szakasz 
 Jóváhagyjuk, hogy Óbecse község revizort alkalmazzon Óbecse község 2016. évi költségvetése 
zárszámadásának külső felülvizsgálatára. 
 

2. szakasz 
 Óbecse község 2016. költségvetése zárszámadásának külső felülvizsgálatát az a személy végzi, aki 
megfelel azoknak a pénzügyi jelentéseknek a felülvizsgálatának végzésére, amelyeket a számvitelről és 
revízióról szóló törvény ír elő, összhangban A költségvetés-rendszerről szóló törvény 92. szakaszának 4. 
bekezdésével. 
 

3. szakasz 
 Az Óbecse község 2016. költségvetése zárszámadásának külső felülvizsgálatához szükséges 
közbeszerzéseket A közbeszerzésről szóló törvénnyel összhangban végezzük. 
 

4. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Óbecse község                   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község Képviselő-testülete     mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 011-10/2017  
Kelt: 2017.02.23.  
Ó B E C S E 

 
- - - O - - - 

5. 
 
 

На основу чланa 99. став 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 
72/09, 81/09 – испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 
одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/16), члана 4. став 3 Уредбе о условима, начину и поступку под 
којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од 
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тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене 
непокретности („Службени гласник РС“ број 61/15 и 88/15) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/14 - пречишћен текст, 14/15 и 20/16), 
Скупштина општине Бечеј је, на XV седници одржаној дана 23.02.2017. године донела  

 
О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ И ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА 

 
 

Члан 1. 
У  Одлуци  о  отуђењу  и  давању  у  закуп  грађевинског  земљишта  („Службени  лист  

општине Бечеј“ број 9/10, 8/15 и 20/16) у члану 6 у ставу 1 и ставу 2 речи: „став 2“, замењују се 
речима: „став 4“. 

 
 

Члан 2. 
У члану 4 додају се ставови 3 и 4 који гласе: 

„Уколико два или више понуђача понуде исти износ цене односно закупнине, предност ће имати 
понуђач који понуди краћи рок исплате. 
У случају да понуде исту дужину рока исплате, избор најповољнијег понуђача ће се извршити по 
слободном уверењу.“ 
У члану 4 досадашњи став 3 постаје став 5. 
 
 

Члан 3. 
У члану 23 став 2 после речи: „понуда“ ставља се зарез и додају речи: „уз обавезно навођење 

рока исплате и средства обезбеђења у случају плаћања цене на рате“. 
 
 

Члан 4. 
Члан 30. се мења и гласи:  

„Лице које је у складу са Законом и овом одлуком прибавило грађевинско земљиште у својину као и 
лице коме је грађевинско земљиште дато у закуп, дужно је да исплати уговорену цену грађевинског 
земљишта односно закупнину, једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора 
о отуђењу односно закупу грађевинског земљишта или у највише 12 месечних рата. 
У случају плаћања на рате висина сваке месечне рате се утврђује тако што се укупна уговорена 
цена, умањена за уплаћени гарантни износ, прерачуна и искаже у еврима (према динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора) и 
подели на уговорени број месечних рата. Месечне рате утврђене у еврима се исплаћују до 15-тог у 
текућем месецу у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на 
дан уплате, при чему прва месечна рата доспева на наплату у месецу који следи после месеца у 
коме је закључен уговор. 
Купац односно закупац грађевинског земљишта је дужан да, као средство обезбеђења плаћања на 
рате, у тренутку закључења уговора достави:  
1. правно лице - неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи 
на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана 
доспећа последње рате или доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање 30 % 
више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј 
2.   физичко лице (предузетници и грађани) - доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди 
најмање 30 % више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј. 
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Лице које је приликом размене грађевинског земљишта прибавило земљиште веће вредности дужно 
је да, лицу које је приликом размене грађевинског земљишта прибавило земљиште мање вредности, 
исплати разлику процењене тржишне вредности земљишта која се размењују, у целости у року од 20 
дана од дана закључења уговора о размени грађевинског земљишта.“ 

 
 

Члан 5. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  наредног дана од дана  објављивања  у  „Службеном  листу  

општине Бечеј“.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина   
Општина Бечеј   
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ   
Број:  I 011-11/2017                                                            мр  Ненад Томашевић, с.р.    
Дана: 23.02.2017. 
Б Е Ч Е Ј 

 
- - - O - - - 

5. 
 

A tervezésről és építésről szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye 72/09, 81/09. sz. – jav. 64/10, az 
Alkotmánybíróság 24/11, 121/12, 42/13. sz. döntése - az Alkotmánybíróság 50/13. sz. döntése - az 
Alkotmánybíróság 98/13. sz. - az Alkotmánybíróság 132/14 i 145/14. sz. döntése) 99. szak. 5. bek. és A 
helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK Hiv. Közlönye 129/07  és 83/14. sz.) 32. szak. 1. bek. 6. 
pontja, az Építési földterületek piaci árnál alacsonyabb áron illetve térítésmentesen történő 
elidegenítésének és bérbeadásának feltételeiről, módjáról és az erre vonatkozó eljárásról, továbbá az 
ingatlanok cseréjének feltételeiről, módjáról és eljárásáról szóló Kormányrendelet (SZ Hiv. Közl.   61/15 i 
88/15. sz.) 4. szakaszának 3. bekezdése, valamint Óbecse község Alapszabályának (Óbecse község Hiv. 
Lapja 2/2014. – egységes szerkezetbe foglalt szövege, 14/15. és 20/16. sz.) 31. szak. 1.  bek. 6. pontja 
alapján Óbecse község képviselő-testülete 23.02.2017. megtartott XV. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
AZ ÉPÍTÉSI FÖLDTERÜLET ELIDEGENÍTÉSÉRŐL ÉS BÉRBEADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT  

MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 
 Az építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásától szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 9/10., 8/15. és 20/16. számok) 6. szaksza 1. bekezdésében és 2. bekezdésében a „2. szakasz” 
szavak helyett „4. szakasz” szavaknak kell állniuk. 
 

2. szakasz 
 A 4. szakaszt kibővítjük a 3. és 4. szakaszokkal, amelyek így hangzanak: 

„Amennyiben két vagy több ajánlattevő ugyanazt az árösszeget, illetve bérleti díjat ajánlja, előnyben 
az az ajánlattevő részesül, amelyik rövidebb fizetési határidőt javasol. 

Amennyiben ugyanolyan fizetési határidőt javasolnak, a legkedvezőbb ajánlattevőt szabad 
meggyőződéssel választják ki.” 

A 4. szakasz eddigi 3. bekezdése 5. bekezdés lesz. 
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3. szakasz 
 A 23. szakasz 2. bekezdésében az „ajánlat” szavak után beékeljük a következő szöveget: „kötelező 
a fizetési határidő és az ár részletfizetése eetén a biztosítási eszközök felsorolása”. 

 
4. szakasz 

A 30. szakasz módosul, és így hangzik: 
 „A személy, aki a Törvénnyel és jelen Határozattal összhangban megszerezte az állami tulajdonban 

levő telket, kifizetheti az építési telekre megállapított árat, illetve bérleti díjat részletekben vagy egyszerre 
teljes összegben, az építési telek elidegenítéséről szóló szerződés megkötését követő 30 napos határidőn 
belül vagy legfeljebb 12 havi részletben. 

Abban az esetben, ha az árat, illetve bérleti díjat több részletben történő kifizetésére szerződnek, a 
havi díjat úgy állapítják meg, hogy a szerződött összegből kivonják a garanciaösszeget, átszámolják és 
euróban mutatják ki (a Szerb Nemzeti Bank hivatalos dinár középárfolyama szerint a szerződés 
megkötésének napján), s elosszák a megfelelő hónapszámmal. Az euróban meghatározott havi részletet a 
folyó hónap 15-éig kell kifizetni a Szerb Nemzeti Bank hivatalos dinár középárfolyama szerint a fizetés 
napján, ami során az első havi részlet fizetése a szerződés megkötésének hónapját követő hónapban 
esedékes. 

Az építési telek vásárlója, illetve bérlője köteles a részletfizetést biztosító eszközként a szerződés 
megkötésének pillanatában kézbesíteni a következőket: 

1. jogi személy – visszavonhatatlan banki jótállást, amely első felszólításra megfizettethető, kifogás 
nélkül, aki az esedékessé nem vált részletek teljes egészére szól, s amelyet olyan határidővel 
adtak ki, ami három hónappal meghaladj az utolsó részlet esedékességének napját vagy 
bizonyítékot olyan objektum jelzálogáról Óbecse község hasznára, mely az esedékessé nem vált 
részletek értékétől leglább 30%-kal többet ér. 

2. természetes személy esetén (vállalkozók vagy polgárok) - bizonyítékot olyan objektum 
jelzálogáról Óbecse község hasznára, mely az esedékessé nem vált részletek értékétől leglább 
30%-kal többet ér. 

A személy, aki az építési telkek cseréje során nagyobb értékű építési telket szerzett meg, köteles 
annak a személynek, akik az építési telkek cseréje során a kisebb értékű telket szerezte meg, kifizetni a 
csere tágyát képező telkek becsült piaci értéke közötti különbséget, teljes egészében, az építési telkek 
csérjéről szóló szerződés megkötését követő 20 napon belül.” 
 

5. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének másnapján lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 011-11 / 2017 
Kelt: 23.02.2017. 
Ó B E C S E 

 
- - - O - - - 

6. 
 

На основу члана 7. став 1. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016), члана 5. став 3.  Закона о 
јавним предузећима  („Службени гласник РС“, број 15/2016), као и члана 31. став 1. тачка 8. Статута 
општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 - пречишћен тeкст, 14/2015 и 20/2016), 
на XV седници Скупштине општине Бечеј, која је одржана дана  23,02. 2017. године,  донета је: 
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О Д Л У К А  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ „ТОПЛАНА“ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за производњу и испоруку 
топлотне енергије "Топлана" Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", брoj 20/2016) у члану 13. став 
1. тачка 8. после речи „билансу“, додају се речи: „осим располагања из члана 20. ове Одлуке;“.  

 
Члан 2. 

Члан 20. мења се и гласи: 
„Јавно предузеће може да се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 

пројеката предвиђених програмом пословања Јавног предузећа којим ћe се омогућити унапређење, 
ефикасност и ефективност Јавног предузећа, односно ради финансирања дефицита текуће 
ликвидности којим ће се обeзбедити континуитет у обављању делатности Јавног предузећа, под 
условом да износ неизмиреног дугорочног задужења не може бити већи од 50% укупно остварених 
прихода Јавног предузећа у претходној години. 

Изузетно од става 1. овог члана, износ неизмиреног дугорочног задужења може бити већи од 
50% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној години, у случајевима када се ради о 
дугорочном задуживању чији је рок отплате, не рачунајући период мировања, најмање пет година.  

Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна 
задуживања не може бити већи од 20% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној 
години.  

Одлуку о задужењу доноси надзорни одбор уз претходну сагласност Скупштине општине.“ 
 

Члан 3. 
Члан 21. брише се. 

 
           Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Бечеј''.  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                  мр Ненад Томашевић c.p.        
Број: I 011-12/2017 
Дана: 23.22.2017. године 
Б Е Ч Е Ј 

 
- - - O - - - 

6. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törvény és 101/2016. számok) 7. szakaszának 1. bekezdése és 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja), A közvállalatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 5. 
szakaszának 3. bekezdése, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. 
szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/2015. szám és 20/2016. szám) 31. szakaszának 1. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 23.02.2017. megtartott XV. ülésén meghozta a 
kövekező 
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H A T Á R O Z A T O T 

AZ ÓBECSEI TOPLANA HŐKITERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 
HATÁROZAT ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS 

KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL 
 

1. szakasz 
 Az óbecsei Hőkitermelő és Szolgáltató Közvállalat alapításáról szóló határozat összehangolásáról 
szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2016. szám) 13. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontjában a „mérlegében” szó után beékeljük a következő szöveget: „kivéve a jelen Határozat 20. 
szakaszában foglalt rendelkezést”. 

 
2. szakasz 

 A 20. szakasz módosul, és így hangzik: 
„A befektetői projektumok finanszírozására a Közvállalat hitelt vállalhat a Közvállalat programával 

előlátott fejlesztési projektumok finanszírozása céljából, amivel lehetővé teszi a Közvállalat előremozdítását, 
eredményességét és hatékonyságát, illetve a folyó likviditás deficitjének finanszírozása céljából, amellyel 
biztosítja a folyamatosságot a Közvállalat tevékenységének végzésében, azzal a feltétellel, hogy a 
hosszútávú, nem törlesztett adósság nem lehet magasabb a Közvállalat előző évben megvalósított 
bevételének 50%-ánál. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően a jelen szakasz 1. bekezdésében említett hosszútávú, nem 
törlesztett adósság lehet magasabb is a Közvállalat előző évben megvalósított bevételének 50%-ánál, 
azokban az esetekben, amikor olyan hosszútávú hitelvállalásról van szó, amelynek törlesztési ideje legalább 
öt év, nem beleszámítva a nyugalmi időszakot. 
 A tőke és a kamat összege, amit minden évben felszámítanak a jelen szakasz 1. bekezdésében 
említett hosszútávú, nem törlesztett hitelekre, nem lehet magasabb a Közvállalat előző évben megvalósított 
bevételének 20%-ánál. 
 A hitelvállalásról a Felügyelő Bizottság hoz határozatot Óbecse Község Képviselő-testületének 
előzőleges jóváhagyásával.” 
 

3. szakasz 
 A 21. szakaszt töröljük. 
 

4. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Óbecse község           A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község Képviselő-testülete    mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 011-12 / 2017 
Kelt: 23.02.2017. 
Ó B E C S E 

 
- - - O - - - 

7. 
 

 На основу члана 7. став 1. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016), члана 5. став 3.  Закона о 
јавним предузећима  („Службени гласник РС“, број 15/2016), као и члана 31. став 1. тачка 8. Статута 
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општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 - пречишћен тeкст, 14/2015 и 20/2016), 
на XV седници Скупштине општине Бечеј, која је одржана дана  23.02.2017. године,  донета је: 

 
О Д Л У К А  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналне услуге Коминалац 
Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", брoj 20/2016) у члану 12. став 1. тачка 8. после речи 
„билансу“, додају се речи: „осим располагања из члана 19. ове Одлуке;“.  
 

Члан 2. 
Члан 19. мења се и гласи: 
„Јавно предузеће може да се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 

пројеката предвиђених програмом пословања Јавног предузећа којим ћe се омогућити унапређење, 
ефикасност и ефективност Јавног предузећа, односно ради финансирања дефицита текуће 
ликвидности којим ће се обeзбедити континуитет у обављању делатности Јавног предузећа, под 
условом да износ неизмиреног дугорочног задужења не може бити већи од 50% укупно остварених 
прихода Јавног предузећа у претходној години. 

Изузетно од става 1. овог члана, износ неизмиреног дугорочног задужења може бити већи од 
50% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној години, у случајевима када се ради о 
дугорочном задуживању чији је рок отплате, не рачунајући период мировања, најмање пет година.  

Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна 
задуживања не може бити већи од 20% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној 
години.  

Одлуку о задужењу доноси надзорни одбор уз претходну сагласност Скупштине општине.“  
 

Члан 3. 
Члан 20. брише се. 

 
           Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Бечеј''.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                      мр Ненад Томашевић c.p.        
Број: I 011-13/2017 
Дана: 23.02.2017. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

 
- - - O - - - 

7. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törvény és 101/2016. számok) 7. szakaszának 1. bekezdése és 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja), A közvállalatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 5. 
szakaszának 3. bekezdése, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. 
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szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/2015. szám és 20/2016. szám) 31. szakaszának 1. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 23.02.2017. megtartott XV. ülésén meghozta a 
kövekező 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÓBECSEI KOMUNALAC KOMMUNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS 
KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL 

 
1. szakasz 

 Az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapításáról szóló határozat 
összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2016. szám) 12. szakasza 1. 
bekezdésének 8. pontjában a „mérlegében” szó után beékeljük a következő szöveget: „kivéve a jelen 
Határozat 19. szakaszában foglalt rendelkezést”. 

 
2. szakasz 

 A 19. szakasz módosul, és így hangzik: 
„A befektetői projektumok finanszírozására a Közvállalat hitelt vállalhat a Közvállalat programával 

előlátott fejlesztési projektumok finanszírozása céljából, amivel lehetővé teszi a Közvállalat előremozdítását, 
eredményességét és hatékonyságát, illetve a folyó likviditás deficitjének finanszírozása céljából, amellyel 
biztosítja a folyamatosságot a Közvállalat tevékenységének végzésében, azzal a feltétellel, hogy a 
hosszútávú, nem törlesztett adósság nem lehet magasabb a Közvállalat előző évben megvalósított 
bevételének 50%-ánál. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően a jelen szakasz 1. bekezdésében említett hosszútávú, nem 
törlesztett adósság lehet magasabb is a Közvállalat előző évben megvalósított bevételének 50%-ánál, 
azokban az esetekben, amikor olyan hosszútávú hitelvállalásról van szó, amelynek törlesztési ideje legalább 
öt év, nem beleszámítva a nyugalmi időszakot. 
 A tőke és a kamat összege, amit minden évben felszámítanak a jelen szakasz 1. bekezdésében 
említett hosszútávú, nem törlesztett hitelekre, nem lehet magasabb a Közvállalat előző évben megvalósított 
bevételének 20%-ánál. 
 A hitelvállalásról a Felügyelő Bizottság hoz határozatot Óbecse Község Képviselő-testületének 
előzőleges jóváhagyásával.” 
 

3. szakasz 
 A 20. szakaszt töröljük. 
 

4. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Óbecse község                 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község Képviselő-testülete     mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 011-13 / 2017 
Kelt: 23.02.2017. 
Ó B E C S E 

 
- - - O - - - 
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8. 
 

 На основу члана 7. став 1. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи  
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014 – др. закон и 101/2016), члана 5. став 3.  Закона о 
јавним предузећима  („Службени гласник РС“, број 15/2016), као и члана 31. став 1. тачка 8. Статута 
општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 - пречишћен тeкст, 14/2015 и 20/2016), 
на XV седници Скупштине општине Бечеј, која је одржана дана  23.02.2017. године, донета је: 
 

О Д Л У К А  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОКАНАЛ“  БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа "Водоканал" Бечеј ("Службени 

лист општине Бечеј", брoj 20/2016) у члану 13. став 1. тачка 8. после речи „билансу“, додају се речи: 
„осим располагања из члана 20. ове Одлуке;“.  
 

Члан 2. 
Члан 20. мења се и гласи: 
„Јавно предузеће може да се задужује узимањем кредита ради финансирања развојних 

пројеката предвиђених програмом пословања Јавног предузећа којим ћe се омогућити унапређење, 
ефикасност и ефективност Јавног предузећа, односно ради финансирања дефицита текуће 
ликвидности којим ће се обeзбедити континуитет у обављању делатности Јавног предузећа, под 
условом да износ неизмиреног дугорочног задужења не може бити већи од 50% укупно остварених 
прихода Јавног предузећа у претходној години. 

Изузетно од става 1. овог члана, износ неизмиреног дугорочног задужења може бити већи од 
50% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној години, у случајевима када се ради о 
дугорочном задуживању чији је рок отплате, не рачунајући период мировања, најмање пет година.  

Износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна 
задуживања не може бити већи од 20% укупно остварених прихода Јавног предузећа у претходној 
години.  

Одлуку о задужењу доноси надзорни одбор уз претходну сагласност Скупштине општине.“  
 

Члан 3. 
Члан 21. брише се. 

 
           Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Бечеј''.  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                   мр Ненад Томашевић c.p.        
Број: I 011-14/2017 
Дана: 23.02.2017. године 
Б Е Ч Е Ј 

 
- - - O - - - 
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8. 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. – 
más törvény és 101/2016. számok) 7. szakaszának 1. bekezdése és 32. szakasza 1. bekezdésének 8. 
pontja), A közvállalatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 15/2016. szám) 5. 
szakaszának 3. bekezdése, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. 
szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/2015. szám és 20/2016. szám) 31. szakaszának 1. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 23.02.2017. megtartott XV. ülésén meghozta a 
kövekező 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÓBECSEI VODOKANAL KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSEIRŐL 
 

1. szakasz 
 Az óbecsei Vodokanal Közvállalat alapításáról szóló határozat összehangolásáról szóló határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2016. szám) 13. szakasza 1. bekezdésének 8. pontjában a 
„mérlegében” szó után beékeljük a következő szöveget: „kivéve a jelen Határozat 20. szakaszában foglalt 
rendelkezést”. 

 
2. szakasz 

 A 20. szakasz módosul, és így hangzik: 
„A befektetői projektumok finanszírozására a Közvállalat hitelt vállalhat a Közvállalat programával 

előlátott fejlesztési projektumok finanszírozása céljából, amivel lehetővé teszi a Közvállalat előremozdítását, 
eredményességét és hatékonyságát, illetve a folyó likviditás deficitjének finanszírozása céljából, amellyel 
biztosítja a folyamatosságot a Közvállalat tevékenységének végzésében, azzal a feltétellel, hogy a 
hosszútávú, nem törlesztett adósság nem lehet magasabb a Közvállalat előző évben megvalósított 
bevételének 50%-ánál. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésétől eltérően a jelen szakasz 1. bekezdésében említett hosszútávú, nem 
törlesztett adósság lehet magasabb is a Közvállalat előző évben megvalósított bevételének 50%-ánál, 
azokban az esetekben, amikor olyan hosszútávú hitelvállalásról van szó, amelynek törlesztési ideje legalább 
öt év, nem beleszámítva a nyugalmi időszakot. 
 A tőke és a kamat összege, amit minden évben felszámítanak a jelen szakasz 1. bekezdésében 
említett hosszútávú, nem törlesztett hitelekre, nem lehet magasabb a Közvállalat előző évben megvalósított 
bevételének 20%-ánál. 
 A hitelvállalásról a Felügyelő Bizottság hoz határozatot Óbecse Község Képviselő-testületének 
előzőleges jóváhagyásával.” 
 

3. szakasz 
 A 21. szakaszt töröljük. 
 

4. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Óbecse község             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község Képviselő-testülete    mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 011-14 / 2017 
Kelt: 23.02.2017 
Ó B E C S E 



Страна 12.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 4. 
12. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  4. Szám 
                                                                                 23. 02. 2017.       2017.  02. 23.               
     
 

 

 
- - - O - - - 

9. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ бр. 
129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине 
Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ бр. 2/2014 – пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) и члана 
114. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ бр.  6/2013 – пречишћен 
текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на XV седници одржаној дана 23.02.2017. 
године, донела 

 
ОДЛУКУ  

О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА 
КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о накнадама председнику и члановима Комисије за планове 
општине Бечеј, број I 011-74/2009 од 23.03.2009. године, коју је Скупштина општине Бечеј донела на 
XIII седници одржаној дана 23.03.2009. године. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бечеј“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                      мр Ненад Томашевић c.p.       
Број: I 011-15/2017 
Дана: 23.02.2017. године 
Б Е Ч Е J 
 

- - - O - - - 

9. 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. 
– más. törvény és 101/2016. – más. törvény számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Óbecse 
Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 
14/2015. és 20/2016. számok) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint az Óbecsei Községi 
Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 114. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2017.02.23. megtartott XV. ülésén meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG TERVÜGYI BIZOTTSÁGA ELNÖKE ÉS TAGJAI TÉRÍTMÉNYEIRŐL SZÓLÓ 

HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL 
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1. szakasz 
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZZÜK Óbecse Község Tervügyi Bizottsága elnökének és tagjainak 

térítményeiről szóló 2009. 03. 23-i I 011-74/2009. számú határozatot, amelyet Óbecse Község Képviselő-
testülete a 2009. 03. 23-i XIII. ülésén hozott meg. 
 

2. szakasz 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének másnapján léphatályba. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány      
Óbecse község                             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község Képviselő-testülete     mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 011-15/2017 
Kelt: 2017.02.23. 
Ó B E C S E 

- - - O - - - 
 

На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, број 6/2013 - пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014) Скупштина општине Бечеј је, на XV 
седници одржаној дана 23.02.2017. године донела 
 

РЕШЕЊЕ 
о констатовању престанка функције члана Комисије за израду нацрта Годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на тетиторији 
општине Бечеј 

 
I 

 Констатује се да је МАРЈАНИ ДИМИТРОВ даном доношења овог Решења престала функција 
члана Комисије за израду нацрта Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на тетиторији општине Бечеј, на коју је именована решењем Скупштине 
општине Бечеј број I 02-133/2016 од 12.10.2016. године, због подношења писмене оставке. 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Марјана Димитров је решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-133/2016 од 12.10.2016. 

године, именована за члана Комисије за израду нацрта Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења  пољопривредног земљишта на тетиторији општине Бечеј. 

Дана 09.02.2017. године, Марјана Димитров је поднела писмену оставку на функцију члана 
Комисије за израду нацрта Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на тетиторији општине Бечеј.  

Чланом 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да се о поднетој 
оставци именованих лица не отвара расправа, нити се одлучује, већ Скупштина општине Бечеј 
решењем констатује престанак функције, док је ставом 4. истог члана прописано да функција 
престаје даном одржавања седнице на којој је поднета оставка, односно на првој наредној седници 
Скупштине, ако је оставка поднета у времену између две седнице. 
 Сагласно наведеном, Скупштина општине Бечеј је констатовала да је Марјани Димитров 
престала функција члана Комисије за израду нацрта Годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на тетиторији општине Бечеј, на основу поднете писмене 
оставке, даном одржавања седнице Cкупштине општине Бечеј.  
 На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                  мр Ненад Томашевић c.p. 
Број: I 02-21/2017 
Дана: 23.02.2017. године             
Б Е Ч Е Ј 

 
 

- - - O - - - 
 
 

Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 115. szakaszának 3. bekezdése alapján 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2017.02.26-án megtartott XV. ülésen meghozta a 

 
 

HATÁROZATOT 
Óbecse község mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára 

vonatkozó évi programjavaslat kidolgozására hivatott bizottsága tagi tisztsége 
megszűnésének konstatálásáról 

 
I. 

 Konstatáljuk, hogy MARJANA DIMITROVNAK jelen Határozat meghozatalának napján megszűnt 
Óbecse község mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi 
programjavaslat kidolgozására hivatott bizottságában betöltött tagi tisztsége, amelyre Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2016. 10. 12-i I 02-133/2016. számú Határozatával nevezeték ki. 
 

II. 
 Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
Marjana Dimitrovot Óbecse Község Képviselő-testülete 2016. 10. 12-i I 02-133/2016. számú 

Határozatával nevezeték ki Óbecse község mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és 
használatára vonatkozó évi programjavaslat kidolgozására hivatott bizottságának tagjává. 

Marjana Dimitrov 2017. 02. 09-én beterjesztette írásbeli lemondását az Óbecse község 
mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára vonatkozó évi programjavaslat 
kidolgozására hivatott bizottságának tagi tisztségéről. 

Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdáse előírja, hogy a 
tisztségvbe helyezett személyek lemondásáról nem nyitnak vitát, s nem hoznak döntést, hanem Óbecse 
Község Képviselő-testülete Határozatával konstatálja a tisztség megszűnését, míg ugyanezen szakasz 4. 
bekezdése előírja, hogy a tisztség azon ülés megtartásának a napján szűnik meg, amelyen beterjesztették, 
illetve a Képviselő-testület első következő ülésén, amennyiben két ülés között terjesztették be. 
 A fent felsoroltakkal összhangban Óbecse Község Képviselő-testülete konstatálta, hogy Marjana 
Dimitrovnak írásbeli lemondása alapján Óbecse Község Képviselő-testülete ülésének megtartása napján 
megszűnt az Óbecse község mezőgazdasági földterületek védelmére, rendezésére és használatára 
vonatkozó évi programjavaslat kidolgozására hivatott bizottságának tagi tisztsége. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Óbecse község                           A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. sz.: I 02-21/2017 
Kelt: 23.02.2017. 
Ó B E C S E 

 
- - - O - - - 

 
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. Закон, 103/2015 и 99/2016), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (˶Службени 
гласник РС” број 129/2007 и 83/2014),  члана 52. став 1. тачка 5.  Статута општине Бечеј – 
пречишћен текст (˶Службени лист општине Бечеј” број 2/2014, 14/2015 и 20/2016) члана 17. Одлуке 
о буџету општине Бечеј за 2017.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 23/2016), председник 
општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 08.02.2017. године донео је следеће, 
 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
Члан 1. 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2017. годину (˶Сл.лист општине 
Бечеј” број 23/2016) раздео 4, глава 1, програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 66, економска  класификација 499 –
текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 246.000,00 динара и да се иста 
пренесу на: 

 
 

2. Раздео 4, глава 6, програм 4 – Развој туризма, програмска активност 1502-0002, функција 
473, позиција 319, економска класификација 414-Социјална давања запосленима у износу од 
246.000,00 динара (конто 4143 – Отпремнине и помоћи) код Туристичке организације Бечеј. 

 
Члан 2. 

О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II-400-246/2017                                                                    Драган Тошић c.p. 
Дана: 08.02.2017. године 
Бечеј    
 

- - - O - - - 
 

A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyreigazítás, 108/2013., 142/2014., 
68/2015. – más. törvény., 103/2015. és 99/2016. számok) 69. szakaszának 4. bekezdése, A helyi 
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önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 44. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. 
szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 52. szakasza 1. bekezdésének 
5. pontja, valamint az Óbecse község 2017. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 23/2016. szám) 17. szakasza alapján a Pénzögyi Osztály javaslatára Óbecse Község Községi elnöke 
2017. 02. 08-án meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 

 
1. szakasz 

1. Az Óbecse község 2017. évi költségvetéséről szóló határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
23/2016. szám) meghatározott eszközökből, pontosabban 4. rész, 1. fejezet, 15. program – helyi 
önkormányzat, 0602-0001-es programaktivitás, 160-as funkció, 70. helyrend, 499. gazdasági 
minősítés alatti Folyó tartalék tételből, jóváhagyom 246.000,00 dinár átutalását: 

 
2. 246.000,00 dinárt átutalunk a 4. rész, 6. fejezet, 4. program – az idegenforgalom fejlesztése, 1502-

0002-es programaktivitás, 473. funkció, 319. helyrend 414-es gazdasági minősítés – szociális 
juttatások a foglalkoztatottaknak tétel 4143-as kontójára Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete 
számára. 

 
2. szakasz 

Jelen Záradék végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

3. szakasz 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 

 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    KÖZSÉGI ELNÖK 
Óbecse község 
Községi elnöke                  Dragan Tošić s. k.   
Ikt. szám: II-400-246/2017. 
Kelt: 2017. 02. 08. 
Ó B E C S E 
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Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 

Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 
Лице које обавља послове одговорног уредника: Мирјана Намачински 

Годишња претплата за 2017. годину  1.750,00 динара 
Штампа: Општинска управа општине Бечеј, 

 ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј  
код Управе за трезор 840-138640-47 

----------0---------- 
Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Mirjana Namačinski 
Előfizetési díj a 2017. évre: 1.750,00 dinár 

Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  

Uprava za trezor 840-138640-47 


