
 

 

  

 

                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
  
 
                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 
 

    ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM              21. 04. 2016.  2016. 04. 21.              БРОЈ 10.  SZÁM 
 

 
На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник 

Републике Србије'' број 62/2006, 65/2008-др закон,  41/2009 и 112/2015) и члана 16. става 1. 
тачка 21. а у вези са чланом 26. Статута општине Бечеј (''Службени лист општине Бечеј'' број 
2/2014-пречишћен текст и 14/2015), а уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине  број: 320-11-03470/2016-14 од 15.04.2016. године, Скупштина општине Бечеј, 
на XLVIII седници одржаној 21.04.2016. године, донела је 
 

Г О Д И Ш Њ И   П Р О Г Р А М 
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ 

БЕЧЕЈ 
 

Овим Програмом даје се преглед пољопривредног земљишта по катастарским општинама, 
класама, и културама, утврђује се врста и обим радова на заштити и уређењу пољопривредног 
земљишта, као и план коришћења пољопривредног земљишта  на територији општине Бечеј за 
2016. годину. 

I .  О П Ш Т И   Д Е О   
 

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Бечеј садржи анализу: 
 

− постојећег стања пољопривредног земљишта и могућности боље организације; 
− уређења и заштите пољопривредног земљишта, узимајући у обзир производни, 

агроекономски, инфраструктурни, правни, административни, друштвено-комунални и 
еколошки аспект. 

 
1. АНАЛИЗА СТАЊА И УРЕЂЕНОСТИ 

 
1.1. ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Општина Бечеј налази се на источном делу Бачке, на десној обали реке Тисе и 

административно припада Јужнобачком округу. Град Бечеј је друштвено-политички, привредни, 
културни, образовни и здравствени центар општине Бечеј, коју поред њега још чине и насељена 
места Бачко Петрово Село, Бачко Градиште, Дрљан, Пољанице, Милешево и Радичевић.  

 
У прилогу-табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским 

општинама и културама. 
 
По својој величини спада у групу средњих општина. Са источне стране ослања се на 

обалу реке Тисе, са северне стране граничи се са општином Ада, са северозападне стране 
граничи се са општином Бачка Топола, са западне стране са општином Мали Иђош, са 
југозападне стране са општином Србобран и са јужне стране са општином Жабаљ. 

 
Општина Бечеј се простире на површини од 486 км2. На подручју општине налази се 

високо квалитетно пољопривредно земљиште, што је и определило становништво да се 
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претежно бави пољопривредном производњом како у индивидуалном сектору, тако и у оквиру 
бројних фирми које су формиране у Општини.   

 
На територији општине Бечеј извршено је уређење пољопривредног земљишта у поступку 

комасације у свим катастарским општинама. 
 
У прилогу-табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине 

по КО. 
РЕЉЕФ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Садашњи изглед рељефа је последица сложеног утицаја унутрашњих и спољашњих сила. 

Док су унутрашње силе утицале на стварање рељефа издизањем појединих делова и спуштањем 
других, спољашње силе теже да изравнају постојеће висинске разлике. Најзначајније геолошко 
доба за настанак основног облика рељефа је кенозоик. У то доба се са овог простора повукло 
Панонско море и за собом оставило пространу равницу, у којој је под утицајем спољашњих сила, 
ерозијом, ветром и водом почело навејавање леса и песка, које и до данас траје. 
 Уочљиви геоморфолошки облици на територији општине Бечеј су: 

• алувијална раван реке Тисе прати њен ток. Надморска висина алувијалне равни на 
подручју  општине Бечеј креће се од 76 - 78 м. Сама раван нагнута је у правцу речног 
тока. Од ерозивних облика на алувијалној равни уочавају се меандри и мртваје, док су 
акумулативни облици обалски брежуљци и речна острва; 

• лесна тераса или лес који чини прелаз ка слатководним бареним седиментима. Апсолутна 
висина лесне терасе креће се од 80 - 103 м. На површини лесних тераса јавља се 
површинска ерозија, по облику благих страна и широког дна, удубљења у којима се може 
јавити забаривање земљишта. 

 
У прилогу -табела 3. Површина пољопривредног земљишта по класама и културама. 

 
ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Земљиште општине Бечеј, настало је у ареалу чернозема и алувијалних земљишта. На 

основу истраживања која су вршена утврђени су следећи педолошки типови: 
1. ритска црница бескарбонатна,  
2. ритска црница бескарбонатна местимично заслањена, 
3. алувијално глиновито земљиште, 
4. чернозем карбонатни на лесној тераси, 
5. чернозем са знацима оглејавања у лесу. 
 
Највећу површину атара заузима чернозем и његови подтипови. 
 
КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Температура, падавине и ветар су најважнији елементи који карактеришу климу неког 

подручја. 
• Температура 

Клима Бечеја је континенталног типа, коју карактеришу изразите температурне 
амплитуде. Најхладнији месеци су jануар и фебруар, па са затим температура нагло пење да би 
свој максимум достигла у jулу и aвгусту, а затим опада, и достиже свој минимум у децембру. 
Први мразеви се јављају у новембру, а последњи у априлу. 

 
• Падавине 

Годишњи распоред падавина не прати вегетационе потребе пољопривредних култура. 
Често кише падају у облику јаких пљускова, а у летњем периоду могу бити праћене јаким градом 
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и грмљавином, што може проузроковати значајне штете у пољопривреди. Максимум падавина је 
у месецу мају и јулу, док се минимум падавина јавља у месецу октобру. Секундарни максимум 
падавина је у месецу децембру. Просечна годишња сума падавина креће се око 580 мм док се у 
вегетационом периоду јавља просечно 315 мм или око 55%, што не задовољава потребе 
биљака. 

 
• Ветар 

У Војводини у току године дувају јаки ветрови, који у великој мери доприносе губицима 
влаге из земљишта. Ветрови се јављају из разних праваца, али је најчешћи из северо-западног 
квадранта, док је други по учесталости југо-источни ветар (кошава) који се јавља зими и у 
пролеће. Просечна брзина ветра се креће од 10 – 20 km/h, док је појава јачих ветрова ређа. 

 
• Релативна влажност 

Просечна годишња вредност релативне влажности ваздуха износи 79%. Највећа влажност 
је у децембру (90%), а најмања је у jуну и aвгусту (71%). 

 
Облачност и осунчавање 
Средња годишња облачност за Бечеј и околину је 5,3 десетине неба. Облачност 

постепено пада од месеца јануара до августа, па се диже и максимум достиже у месецу 
децембру. Максимална облачност у децембру је 7,5 десетина неба, док је минимална  облачност 
у месецу августу и износи 3,6 десетина неба. 

Осунчавање је у тесној вези са облачношћу, тј дужина сијања сунца је у обрнутој 
сразмери са облачношћу. Трајање сунчевог сјаја има велики значај за вегетацију. 
 

ХИДРОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Административна територија Бечеја опкољена је са три стране воденим токовима: 
• Река Тиса са истока, 
• Речица Чик са севера, 
• Канал Дунав –Тиса - Дунав 

Подземне воде представљају такође битну хидрографску карактеристику. На ритским 
земљиштима подземна вода се јавља на дубини 1-1,5 м, а некад и мањој, док се на осталим 
земљиштима подземна вода јавља на дубини од 2 – 2,5 м испод површине. 
 

Одводњавање 
У поступку уређења земљишта комасацијом у периоду 1969-1973. године на територији 

општине Бечеј изграђена је мрежа за одводњавање сувишних површинских вода. Постојећу 
мрежу канала потребно је периодично чистити од барског растиња и продубљивати да се не би 
изгубила функционалност система. Кроз студијска истраживања неопходно је испитати 
евентуалну потребу градње нових канала за одводњавање. 

 
У прилогу- табела 4. дат је приказ начина одводњавања и површина које се одводњавају. 

 
Наводњавање 
Могућности наводњавања земљишта су неједнако распоређене на територији општине 

Бечеј и углавном доминирају у зонама водотока (река Тиса и канал ДТД и Бељанска бара), који 
имају довољну пропусну моћ воде за системским наводњавањем, и углавном је организовано на 
поседима пољопривредних комбината, док се на осталим подручјима на много мањим 
површинама врши наводњавање и то углавном из мреже канала за одводњавање који нису 
пројектовани као двонаменски, те стога немају ни потребан капацитет. 
 

У прилогу- табела 5. дат је приказ начина наводњавања и површина које се наводњавају. 
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ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Годишњим програмом заштите пољопривредног земљишта обухваћен је и еколошки 
аспект заштите пољопривредног земљишта и водотокова. Савремени начин живота намеће 
потребу за већом заштитом од еколошког загађења које се огледа у едукацији пољопривредних 
произвођача о количинама и еколошки прихватљивим врстама пестицида и минералних ђубрива 
у пољопривредној производњи, о еколошки прихватљивом начину одлагања и уништавања 
опасних и штетних материја и амбалаже која може да угрози и загади површинске и подземне 
воде које се користе за наводњавање, као и развој производње еколошки здраве хране.  
 У том циљу Комисија за заштиту пољопривредног земљишта предлаже: 
 

• Редовну контролу плодности земљишта и употребе минералних ђубрива и пестицида у 
пољопривредној производњи; 

• Редовно чишћење хидрофилне вегетације из каналске мреже за наводњавање и 
одводњавање, чиме се смањује могућност појаве штеточина; 

• Планско развијање ветрозаштитних појасева, 
• Уређење земљишта на месту где би се вршило депоновање отпадака из сточарске 

производње; 
• Изградња црпне станице и стављање у функцију целокупног система за наводњавање; 
• Планску едукацију пољопривредника из свих области пољопривредне производње. 

 
У прилогу – табела 6. дат је преглед површина побољшања квалитета пољопривредног 
земљишта и мелиорације ливада и пашњака. 
 

УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Пољопривредно земљиште општине Бечеј уређено је у поступку комасације у временском 
периоду  од 1969 - 1973. године када је изграђена нова каналска мрежа и мрежа пољских путева 
која је подељена на: 

 
• Јавне (магистрални, регионални и локални) 
• Некатегорисане (сеоски, пољски, шумски као и путеви на насипима за одбрану од 

поплаве) 
 

Некатегорисани путеви  су  класификовани као: 
• Главни путеви ширине 7-10 м и повезују комплексе табли са сабирним и приступним 

путевима, 
• Сабирни пут ширине 6-8 м, повезује приступне и главне путеве, 
• Приступни пут ширине 5-6 м служи за унутрашњи саобраћај и обезбеђује  

приступ таблама 
• Локални пут ширине 3-4 м служи за непосредан приступ табли и парцелама унутар 

табле. 
 

На јавни позив по праву пречег закупа (сточарска производња и инфраструктура) за 
програм 2016. године пријавила су се укупно 31 физичких и правних лица по основу узгоја и 
држања животиња, од којих  1 ниje испуниo условe и то: Ласло Червењак. 

Фотокопија документације која се односи на право пречег закупа је достављена 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Управи за пољопривредно земљиште, 
на техничку контролу и усаглашавање. 

 
Табеле овог Програма које су добијене од Републичког геодетског завода (РГЗ) нису 

међусобно усклађене, иако су из исте јавне евиденције.  
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КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Неопходно је напоменути да на територији општине Бечеј нема важећих уговора о закупу из   
претходних година. 

 
Коришћење за 2016. годину предвиђено је на начин садржан у следећим табелама: 
 

У прилогу -табела 7. дат је преглед корисника пољопривредног земљишта у државној  својини.                            
У прилогу -табела 8. дат је План прихода сопственог учешћа за 2016. годину. 
У прилогу -табела 9. дат је Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу 
пољопривредног земљишта у 2016. години. 
У прилогу -табела 5а. дат је приказ пољопривредног земљишта у државној својини, груписано по 
катастарским парцелама са површином државног удела у 2016. години. 
У прилогу -табела 12. дати су предложени бројеви јавних надметања за коришћење без плаћања 
накнаде у 2016. години. 
У прилогу -табела 13. дати су предложени бројеви јавних надметања по праву пречег -
инфраструктура. 
У прилогу -табела 14. дати су предложени бројеви јавних надметања по праву пречег-сточари. 
У прилогу -табела 15. дат је преглед груписаних  јавних надметања за 2016. годину. 
У прилогу -табела 16. дата је збирна табела. 
У прилогу -табела 16а. дата је површина пољопривредног земљишта у државној својини која 
није обухваћена закупом или давањем  на коришћење без накнаде у 2016. години. 

 
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 
 

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                     мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 320-138/2016 
Дана: 21.04.2016. године        
    Б Е Ч Е Ј  

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту  („Службени гласник 
Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008, 41/2009, 112/2015), члана 52. став 1. тачка 17. 
Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2014- пречишћен текст и 
14/2015), председник општине Бечеј је дана 12.04.2016. године донео 

 
                                                     Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Комисије за давање мишљења на нацрт Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Бечеј за 2016. годину 
 

I 
Образује се Комисија за давање мишљења на нацрт Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бечеј за 2016. годину 
( у даљем тексту : Комисија). 
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II 
У Комисију се именују: 

1. Зоран Поповић, дипломирани инжењер пољопривреде, председник Комисије 
2. Ласло Шинковић млађи, уписан у Регистар пољопривредног газдинства, члан 
3. Павле Ракић, уписан у Регистар пољопривредног газдинства, члан 
4. Небојша Ћук, уписан у Регистар пољопривредног газдинства, члан 
5. Миомир Јеленић,  члан 
6. Жељко Плавшић, члан. 

III 
Задатак Комисије је да да мишљење на нацрт Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бечеј за 2016. годину. 
 

IV 
Одређује се накнaда за рад председнику и члановима Комисије у висини од 2.000,00 

динара у нето износу по присуству на седници Комисије. 
 

V 
           Oво решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.  
 

Образложење: 
 Пољопривредно земљиште у државној својини користи се према годишњем програму 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта које доноси надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. 

На основу члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту надлежни орган 
јединице локалне самоуправе доноси програм, по претходно прибављеном мишљењу Комисије 
коју образује председник оштине, а која у свом саставу има најмање половину   чланова физичка 
лица – пољопривреднике који су уписани у регистар пољопривредних газдинстава и 
дипломираног инжењера пољопривреде. 

Председник општине Бечеј је дана 12.04.2016. године решењем образовао Комисију за 
давање мишљења на нацрт Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Бечеј са задатком да да мишљење на горе 
наведени нацрт. 

На основу горе наведеног, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 

        Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ            мр Вук Радојевић, с.р. 
Број: II 02-32/2016 
Дана: 12.04.2016. године 
           Б Е Ч Е Ј  

- - - - - 0 - - - - - 
 

  A mezıgazdasági földterületekrıl szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
62/2006., 65/2008., 41/2009. és 112/2015. számok) 60. szakaszának 3. bekezdése, Óbecse Község 
Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 
14/2015. szám) 52. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja alapján Óbecse Község Községi elnöke 2016. 
04. 12-én meghozta a következı 
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HATÁROZATOT 
Az Óbecse község területén található mezıgazdasági földterületek védelmének, 
rendezésének és használatának éves programtervezetét véleményezı bizottság 

megalakításáról 
 

I. 
 Megalakítjuk az Óbecse község területén található mezıgazdasági földterületek védelmének, 
rendezésének és használatának éves programtervezetét véleményezı bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság). 
 

II. 
 A Bizottságba a következı személyeket nevezzük ki: 
 
1. Zoran Popović, okleveles mezıgazdasági mérnök, a Bizottság elnöke, 
2. ifj. Sinkovics László, aki be van jegyezve a Mezıgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe, tag, 
3. Pavle Rakić, aki be van jegyezve a Mezıgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe, tag, 
4. Nebojša Ćuk, aki be van jegyezve a Mezıgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe, tag, 
5. Miomir Jelenić, tag, 
6. Željko Plavšić, tag. 

III. 
 A Bizottság feladata, hogy véleményezze az Óbecse község területén található mezıgazdasági 
földterületek védelmének, rendezésének és használatának éves programtervezetét. 
 

IV. 
 A Bizottság elnöke és tagjai számára munkájukért a Bizottság ülésein való részvételenként  
2000,00 dináros térítményt szabunk ki. 
 

V. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 Az állami tulajdonban levı mezıgazdasági földterületeket a mezıgazdasági földterületek 
védelmének, rendezésének és használatának éves programa szerint használják, amelyet a helyi 
önkormányzati egység illetékes szerve hoz meg. 
 A mezıgazdasági földterületekrıl szóló törvény 60. szakaszának 3. bekezdése alapján a helyi 
önkormányzati egység illetékes szerve hozza meg a programot a községi elnök által megalakított 
bizottság elızıleg kikért véleménye alapján, mely tagjainak fele természetes személy – mezıgazdász, 
aki be van jegyezve a Mezıgazdasági Gazdaságok Jegyzékébe és okleveles mezıgazdasági mérnök. 
 Óbecse Község Községi elnöke a 2016. 04. 12-i határozatával megalakította az Óbecse község 
területén található mezıgazdasági földterületek védelmének, rendezésének és használatának éves 
programtervezetét véleményezı bizottságot, melynek feladata a fent említett tervezet véleményezése. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkezı rész szerint hoztam meg. 
 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdság Autonóm Tartomány 
 Óbecse község           KÖZSÉGI ELNÖK 
KÖZSÉGI ELNÖK                  mgr. Vuk Radojević s. k. 
Ikt. szám: II 02-32/2016 
Kelt: 2016. 04. 12. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
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На основу члана 5. став 6. 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 и 103/2015),  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) члана 32. Одлуке о 
буџету општине Бечеј за 2016. годину (�Службени лист општине Бечеj” број 15/2015) 
председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 14.04.2016. године донео је 
следеће, 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОТВАРАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ 
 

Члан 1. 
1. На основу: 

Уговора о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање реализације пројеката 
рекултивације напуштених копова без титулара број 115-401-806/2016-04-04 закљученим са 
Покрајинским секретаријатом за енергетику и минералне сировине  дана 06.04.2016. године за 
намену реализације Пројекта рекултивације деградираног простора Доњи рит - Бечеј, отвара се 
апропријација у оквиру раздела 4, глава 10.4, програм 1 – Локални економски развој и 
просторно планирање, пројекат П5-110107 – Рекултивација деградираног простора Доњи рит – 
Бечеј,  функција 620, позиција 389, конто 424 – специјализоване услуге (аналитички конто 4249 
– остале специјализоване услуге ) средства од виших нивоа власти у износу од 3.836.000,00 
динара са извором финансирања 07 

 
Члан 2. 

Сходно члану 5. став 6 Закона о буџетском систему, износ капиталних  наменских 
трансфера, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина  ( конто: 733252 ), увећава се за 
износ од 3.836.000,00 динара, те уместо 125.026.000,00 динара, износи 128.862.000,00 динара, 
са извором финансирања 07. 

 
Члан 3. 

    О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 4. 
Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј”. 
 
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Председник Општине              мр Вук Радојевић, с.р. 
Број: II-400-648/2016                                                                      
Дана: 14.04.2016. године 

Б е ч е ј    
- - - - - 0 - - - - - 

 
 A költségvetés-rendszerrıl 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 és 103/2015. számok) 5. szakasza 6. bekezdése alapján, A helyi 
önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 
44. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint 
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az Óbecse község 2016. évi költségvetésérıl szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2015. 
szám) 32. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke 2016. 04. 14-én meghozta a következı  
 

HATÁROZATOT 
AZ APPROPRIÁCIÓ MEGNYITÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

1. A Tartományi Energetikai és Ásványi Anyag Kiaknázási Titkársággal 2016. 04. 06-án megkötött 115-
401-806/2016-04-04. számú, a titulus nélküli elhagyatott kopók rekultivációs projektuma 
megvalósításának finanszírozására vissza nem térítendı ösztönzı eszközök odaítélésérıl szóló 
szerzıdés, melynek célja az óbecsei alsó rét degradált területének rekultivációs projektumának 
megvalósítása, alapján appropriációt nyitunk: a 4. rész, 10.4 fejezet, 1. program – helyi 
gazdaságfejlesztés és területtervezés, P5-110107 projektum – az óbecsei alsó rét degradált területének 
rekultivációja, 620. funkció, 389. helyrend, 424-es gazdasági minısítés alatti (4249-es analitikus kontó 
– egyéb speciális szolgáltatások) eszközök magasabb kormányzati szintektıl tételre 3.836.000,00 dinár 
értékben a 07-es pénzelési forrásról. 
 

2. szakasz 
 Összhangban A költségvetés-rendszerrıl szóló törvény 5. szakaszának 6. bekezdésével, a 
kapitális célátutalások összegét, pontosabban a VAT céleszközeit (733252-es kontó) a község hasznára 
megnöveljük 3.836.000,00 dinárral, s így 125.026.000,00 dinár helyett 128.862,00 dinárt tesz ki az 
összege a 07-es pénzelési forrással. 
 

3. szakasz 
Jelen Záradék végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 

 
4. szakasz 

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     

Óbecse Község          KÖZSÉGI ELNÖK 
Óbecse Községi elnöke      mgr. Vuk Radojević s. k.   
Ikt. szám: II-400-648/2016. 
Kelt: 2016. 04. 14. 

Óbecse 
- - - - - 0 - - - - - 

На основу члана 54. став 1. тачка 18. Статута општине Бечеј – пречишћен текст 
(„Службени лист општине Бечеј“, бр.2/2014, 14/2015) и члана 58. Одлуке о постављању и 
уклањању монтажних објеката привременог карактера („Службени лист општине Бечеј“, бр. 
3/2012.) ,на предлог Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту 
животне средине општинске управе општине Бечеј, а на иницијативу ЈП „Дирекција за изградњу 
Бечеј“ из Бечеја, Општинско веће општине Бечеј је на 173. седници, одржаној дана 19.04.2016. 
године, донело је 

О Д Л У К У 
о измени и допуни Програма о распореду локација за постављање киоска и мањих 

монтажних објеката на територији Општине Бечеј  
 

Члан 1. 
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Овом Одлуком врше се измене и допуне Програма о распореду локација за постављање 
киоска и мањих монтажних објеката на територији општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, 
број 9/2012 и 3/2013). 
 

Члан 2. 
У члану 2. став 2. Програма алинеја 14 – „код улаза у ОСЦ „МЛАДОСТ“ из Зелене улице – 

3 локације“, мења се и гласи: 
„ - код улаза у Спортску установу „Ђорђе Предин – Баџа“ Бечеј из Зелене улице - 4 локације“ 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине 
Бечеј». 
 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  

OПШТИНА БЕЧЕЈ  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број:III 353-25/2016          мр Вук Радојевић, с.р. 
Дана:19.04.2016. године 

Б Е Ч Е Ј 
- - - - - 0 - - - - - 

 
 Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 54. szakasza 1. bekezdésének 18. pontja, valamint Az 
ideiglenes jellegő montázsobjektumok elhelyezésérıl és eltávolításáról szóló határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 3/2012. szám) 58. szakasza alapján, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 
Településrendezési, Építésügyi, Közmővesítési és Környezetvédelmi Osztályának javaslatára és az 
Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse indítványára Óbecse Község Községi Tanácsa a 2016. 04. 
19-én megtartott 173. ülésén meghozta a következı 
 

HATÁROZATOT 
az Óbecse község területén lévı bódék és kisebb montázsobjektumok felállítására szolgáló 

lokációk elrendezésérıl szóló terv módosításáról és kiegészítésérıl 
 

1. szakasz 
 Jelen Határozattal módosítjuk és kiegészítjük az Óbecse község területén lévı bódék és kisebb 
montázsobjektumok felállítására szolgáló lokációk elrendezésérıl szóló tervet (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 9/2012. és 3/2013. szám). 
 

2. szakasz 
 A Terv 2. szakaszának 2. bekezdésében a 14. pont alatt – „a MLADOST ISK-nak a Zöldfás 
utcáról nyíló bejáratánál – 3 lokáció” módosul, és így hangzik: 
„az óbecsei ðorñe Predin – Badža Sportintézménynek a Zöldfás utcáról nyíló bejáratánál – 4 lokáció” 
 

3. szakasz 
 Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétıl számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdság Autonóm Tartomány 
 Óbecse község                  A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
KÖZSÉGI ELNÖK               mgr. Vuk Radojević s. k. 
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Ikt. szám: III 353-25/2016           
Kelt: 2016. 04. 19. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 

Т А R T A L O M 
 

 
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  
општине Бечеј за 2016. годину                 1 
Az Óbecse község területén található mezıgazdasági földterületek 2016. évi védelmi,  
rendezési és használati program     
 
Решење о образовању Комисије за давање мишљења на нацрт Годишњег програма  
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине  
Бечеј за 2016. годину                  5 
Határozat az Óbecse község területén található mezıgazdasági földterületek  
védelmének, rendezésének és használatának éves programtervezetét véleményezı  
bizottság megalakításáról                  6 
     
Решење о отварању апропријације                           8 
Határozat az appropriáció megnyitásáról                                      8 
 
Одлука о измени и допуни Програма о распореду локација за постављање киоска  
и мањих монтажних објеката на територији Општине Бечеј                       9 
Határozat az Óbecse község területén lévı bódék és kisebb montázsobjektumok  
felállítására szolgáló lokációk elrendezésérıl szóló terv módosításáról és kiegészítésérıl                    10 
 
 

 
 

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 

Лице које обавља послове одговорног уредника: Оршоља Момчиловић, секретар Скупштине 
општине Бечеј 

Годишња претплата за 2016. 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 felelıs szerkesztı feladatait ellátó személy: Momčilović Orsolya, Óbecse Község Képviselı-
testületének titkára  

Elıfizetési díj a 2016. évre: 1.750,00 dinár 
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 

Ред. бр.                                                 Н а з и в                                                                          Страна 
Sorszám                                                E l n e v e z é s                                                                    Oldal 
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PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  
Uprava za trezor 840-138640-47 

 


