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33.
На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 4., члана 7а став 3,4. и 7. и члана 11. Закона о
порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“ бр. 42/2002 – одлука СУС и “Сл.
гласник РС“ бр. 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2
61/2007,
007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,
57/2012 – одлука УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Сл. гласник РС“ бр. 47/2013), члана 6. став 1. тачка 1, 7. и 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Сл. гл. РС“, број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 31. став 1. тачке 6. и 15.
Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 10/2012
10/2012-пречишћен
пречишћен текст), Скупштина
општине Бечеј је, на XVII седници одржаној дана 29.11.2013. године, донела
ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују елементи пореза на имовину за територију општине Бечеј и то:
стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге и за обвезника
обвез
који не
води пословне књиге; зоне, са назнаком зоне која се сматра најопремљенијом на територији
општине Бечеј; коефицијентима за утврђивање основице пореза на имовину за непокретности
обвезника који води пословне књиге у случају из члана 6. став 8. З
Закона
акона о порезима на имовину;
стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину за обвезника који
не води пословне књиге.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину у општини Бечеј износе:
1.
На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - 0,40%.
2.
На права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге – 0,15%
3.
На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на
земљишту:
НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ
(1) до 10.000.000 динара
(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 динара

ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА
0,40%
порез из подтачке(1) + 0,6% на
износ преко 10.000.000 динара
порез из подтачке(2) + 1,0%
на износ преко 25.000.000
00.000 динара
порез из подтачке (3) + 2,0% на
износ преко 50.000.000 динара.

Члан 3.
За потребе утврђивања просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности као
елемента за утврђивање основице пореза на имовину, територију општине Бечеј чини пет зона,
опредељене према комуналној опремљености у складу са одредбама члана 6. став 3. Закона о
порезима на имовину и то:
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Подручје насељеног места Бечеј и насељених места у општини Бечеј деле се на 5 Зона:
ПРВА ЗОНА - најопремљенија зона, обухвата подручје насељеног места Бечеј ограничено:
На северу улицама Синђелићева до улице Змај Јовине, Змај Јовина од Синђелићеве до Југ Богдана;
Југ Богдана од улице Змај Јовине до насипа на Тиси.
На истоку насипом Тисе до улице Милоша Црњанског, Милоша Црњанског од насипа до улице Змај
Јовине, улице Змај Јовине од улице Милоша Црњанског до ул. Зелене, до Тисе и Змај Јовина улица
од улице Зелене до улице Светозара Марковића.
Од угла улице Светозара Марковића до железничке пруге Бечеј-Нови Сад, а са запада железничком
пругом Бечеј-Нови Сад до улице Синђелићеве, као и насеља Доњи парк и Север Ђуркић.
Обе стране граничних улица према 2. и 3. Зони припадају 1. Зони.
ДРУГА ЗОНА обухвата подручје насељеног места Бечеј:
Северно од 1. Зоне ограничено улицама Потиском, укључујући и цело насеље Радослава
Шарановића, улицом Змај Јовином од улице Потиске до улице Синђелићеве којом иде граница
између 1. и 2. Зоне све до железничке пруге Бечеј-Сента, железничком пругом Бечеј-Сента до
Пролетерске улице као и обе стране целе Пролетерске улице.
Јужно од 1. Зоне ограничено улицама Пеце Ференца од улице Светозара Марковића према
Православном гробљу, источном границом Православног гробља улица Танчић Михаља до улице
Ђуре Јакшића и Стевана Којића до отвореног канала атмосферских вода ознаке 5.2.7., отвореним
каналима атмосферских вода ознаке 5.2.7. и ознаке 5.2. до улице Зелене.
Јужни део 2. Зоне чине још и обе стране улице Танчић Михаља, Републиканске, Петефи Шандора,
Новосадске и Уроша Предића од улице Ђуре Јакшића до Пионирске улице као и улице Змај Јовине
од улице Стевана Којића до улице Првомајске.
ТРЕЋА ЗОНА обухвата подручје:
У Бечеју подручје Индустријске зоне јужно од Пионирске улице, као и сво подручје у граници
грађевинског реона које није обухваћено 1. и 2. Зоном.
ЧЕТВРТА ЗОНА – зона сеоских насеља, обухвата подручје:
Цело подручје насељених места Бачко Градиште, Бачко Петрово Село, Радичевић, Дрљан, Милешево
и Пољанице.
ПЕТА ЗОНА – чине непокретности на територији општине Бечеј које нису обухваћене у првој,
другој, трећој и четвртој зони.
Члан 4.
У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који воде пословне
књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне
књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене одговарајућих
непокретности на територији општине Бечеј у складу са чланом 7а. став 2. Закона о порезу на
имовину множи са коефицијентом у зони у којој се она налази, а који износи:
1) 1,00 - за непокретности у првој зони - најопремљенијој зони,
2) 0,80 - за непокретности у другој зони,
3) 0,60 - за непокретности у трећој зони,
4) 0,40 – за непокретности у четвртој зони и
5) 0,30 – за непокретности у петој зони.
Члан 5.
Стопа амортизације за коју се умањује утврђена вредност непокретности обвезника који не
води пословне књиге, а која је предмет пореза на имовину, осим за земљиште, у општини Бечеј
износи 0,80% годишње применом пропорционалне методе, а највише 40%, почев од истека сваке
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календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња
реконструкција објекта.
Члан 6.
Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа општине Бечеј.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бечеј”,
а примењује се од 1. јануара 2014. године.
После ступања на снагу, ова Одлука ће се објавити на Интернет порталу општине Бечеј –
www.becej.rs.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 011-204/2013
Дана: 29.11.2013.године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Kнези Петер, с.р.
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33.
A vagyonadóról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 26/2001., a JSZK Hivatalos
Közlönye, 42/2002. sz. – az Alkotmánybíróság határozata és a SZK Hivatalos Közlönye, 80/2002., 80/2002.
– más. törvény, 135/2004., 61/2007., 5/2009., 101/2010., 24/2011., 78/2011., 57/2012. – az
Alkotmánybíróság határozata és 47/2013. sz.) 5. szakaszának 3. bekezdése, 6. szakaszának 3. és 4.
bekezdése, 7a szakaszának 3., 4. és 7. bekezdése és 11. szakasza, A vagyonadóról szóló törvény
módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 47/2013. sz.) 36.
szakasza, A helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
62/2006., 47/2011. és 93/2012. sz.) 6. szakasza 1. bekezdésének 1., 7. és 8. pontja és Óbecse Község
Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31.
szakasza 1. bekezdésének 6. és 15. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2013. 11. 29-én
megtartott XVII. ülésén meghozta a
HATÁROZATOT A VAGYONADÓ ELEMEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
1. szakasz
Jelen határozatban meghatározzuk a vagyonadó elemeit Óbecse község területére vonatkozóan,
mégpedig a következőket: a vagyonadó elszámolására szolgáló adókulcsot az ügyviteli könyvet vezető,
illetve nem vezető adókötelezettek számára, az Óbecse község területén legfelszereltebbnek számító
övezeteket az övezetek megjelölésével, a vagyonadóalap meghatározására szolgáló koefficienseket azon
adókötelezettek ingatlanjaira vonatkozóan, akik ügyviteli könyvet vezetnek A vagyonadóról szóló törvény 6.
szakaszának 8. bekezdésébe foglalt esetből kifolyólag, az amortizációs kulcsot a vagyonadó tárgyát képező
ingatlan értékére azon adókötelezettek számára, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet.
2. szakasz
A vagyonadókulcs Óbecse községben a következőképp alakul:
1. Azon adókötelezettek ingatlanra való jogára, akik ügyviteli könyvet vezetnek – 0,40 %,
2. Azon adókötelezettek telekre való jogára, akik nem vezetnek ügyviteli könyvet – 0,15 %,
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3. Azon adókötelezettek ingatlanra (a telket nem számítva) való jogára, akik nem vezetnek ügyviteli
könyvet:
AZ ALÁBBI ADÓALAPUL SZOLGÁLÓ ÖSSZEGRE

AZ ALÁBBIT KELL ADÓ CÍMÉN KIFIZETNI

1) 10.000.000 dinárig terjedő összeg

0,40 %

2) 10.000.000-tól 25.000.000 dinárig terjedő összeg

az (1) alpontba foglalt adó + 0,6 % a
10.000.000 dinár feletti összegre

3) 25.000.000-tól 50.000.000 dinárig terjedő összeg

a (2) alpontba foglalt adó + 1,0 % a
25.000.000 dinár feletti összegre

4) 50.000.000 dinár feletti összeg

a (3) alpontba foglalt adó + 2,0 % az
50.000.000 dinár feletti összegre

3. szakasz
A megfelelő ingatlanok négyzetmétere átlagárának mint a vagyonadóalap megszabására szolgáló
elemnek a meghatározása szükségletére Óbecse község területét a kommunális felszereltség alapján öt
övezetre osztjuk fel A vagyonadóról szóló törvény 6. szakasza 3. bekezdésének rendelkezéseivel
összhangban, mégpedig a következőképp:
Óbecse település és az Óbecse községi települések területét 5 övezetre osztjuk fel:
ELSŐ ÖVEZET: a legfelszereltebb övezet, Óbecse település azon területegységét foglalja magában,
amelyet a következők határolnak:
Északon a Sinđelić utcának a J. J. Zmaj utcáig terjedő része, a J. J. Zmaj utcának a Sinđelić utcától
a Jug Bogdan utcáig terjedő része, a Jug Bogdan utcának a J. J. Zmaj utcától a Tisza-parti töltésig terjedő
része.
Keleten a Tisza-parti töltésnek a Miloš Crnjanski utcáig terjedő rész, a Miloš Crnjanski utcának a
töltéstől a J. J. Zmaj utcáig terjedő része, a J. J. Zmaj utcának a Miloš Crnjanski utcától a Zöldfás utcáig, a
Tiszáig terjedő része és a J. J. Zmaj utcának a Zöldfás utcától a Svetozar Marković utcáig terjedő része.
A Svetozar Marković utca sarkától az Óbecse–Újvidék vasútvonalig terjedő rész, nyugaton pedig az
Óbecse–Újvidék vasútvonalnak a Sinđelić utcáig terjedő része, valamint az Alsó park és a Sever Đurkić
lakótelep.
A 2. és a 3. övezet felé nyúló elhatároló utcák mindkét oldala az 1. övezetbe tartozik.
A MÁSODIK ÖVEZET Óbecse település következő területegységét foglalja magában:
Az 1. övezettől északra a következők határolják: a Tisza utca, az egész Radoslav Šaranović
lakótelepet beleértve, a J. J. Zmaj utcának a Tisza utcától a Sinđelić utcáig terjedő része, melynek mentén
az 1. és a 2. övezet közti határ egészen az Óbecse–Zenta vasútvonalig halad, az Óbecse–Zenta
vasútvonalnak a Proletár utcáig terjedő része, valamint a Proletár utca mindkét oldala.
Az 1. övezettől délre a következők határolják: a Pece Ferenc utcának a Svetozar Marković utcától a
pravoszláv temető felé terjedő része, a pravoszláv temető keleti határa, a Táncsics Mihály utcának a Đura
Jakšić utcáig terjedő része és a Stevan Kojić utcának az 5.2.7. megjelölésű nyitott csapadékvíz-csatornáig
terjedő része, az 5.2.7 és 5.2. megjelölésű nyitott csapadékvíz-csatornáknak a Zöldfás utcáig terjedő része.
A 2. övezet déli részébe beletartozik még a Táncsics Mihály, a Köztársaság, a Petőfi Sándor és az
Újvidéki utca mindkét oldala, valamint az Uroš Predić utca mindkét oldala a Đura Jakšić utcától a Pionír
utcáig terjedő részen és a J. J. Zmaj utca mindkét oldala a Stevan Kojić utcától a Május 1. utcáig terjedő
részen.
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A HARMADIK ÖVEZET a következő területegységet foglalja magában:
Óbecsén az Ipari övezetnek a Pionír utcától délre eső részét, valamint az építési övezet határán lévő
területrészeket, amelyeket az 1. és a 2. övezet nem ölel fel.
A NEGYEDIK ÖVEZET – a falusi települések övezete a következő helyeket öleli fel:
Bácsföldvár, Péterréve, Csikériapuszta, Drea, Istenfalva és Pecesor települések egész területét.
AZ ÖTÖDIK ÖVEZETET azok az Óbecse község területén elhelyezkedő ingatlanok alkotják,
amelyeket az első, második, harmadik vagy negyedik övezet nem ölel fel.
4. szakasz
A vagyonadóról szóló törvény 7. szakaszának 1. bekezdésével összhangban ügyviteli könyvet vezető
adókötelezettek esetében, ha nincs kimutatva az ingatlan értéke, a vagyonadóalap meghatározásához
ügyviteli könyvet vezető adókötelezett az Óbecse község területén lévő megfelelő ingatlan átlagárát A
vagyonadóról szóló törvény 7a szakaszának 2. bekezdésével összhangban beszorozza az ingatlannak helyet
adó övezet koefficiensével, amelynek értéke:
1) 1,00 – az első, legfelszereltebb övezetben lévő ingatlanok esetében,
2) 0,80 – a második övezetben lévő ingatlanok esetében,
3) 0,60 – a harmadik övezetben lévő ingatlanok esetében,
4) 0,40 – a negyedik övezetben lévő ingatlanok esetében,
5) 0,30 – az ötödik övezetben lévő ingatlanok esetében.
5. szakasz
Az amortizációs kulcs, amellyel az ügyviteli könyvet nem vezető adókötelezettek esetében a
vagyonadó tárgyát képező ingatlan (a telket nem számítva) megállapított értéke csökken, Óbecse
községben évi szinten 0,80 %-ot tesz ki a proporcionális módszert alkalmazva, legfeljebb pedig 40 %-ot, az
objektum felépítése, illetve utolsó felújítása évét viszonyítási alapul véve minden naptári év elteltét
követően.
6. szakasz
Jelen határozat rendelkezéseit Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatala fogja végrehajtani.
7. szakasz
Jelen határozat az Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik
napon lép hatályba, és 2014. január 1-jétől fogják alkalmazni.
Hatályba lépése után Óbecse község honlapján (www.becej.rs) is közzéteszik a határozatot.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz.: I 011-204 /2013
Kelt: 2013.11.29.
ÓBECSE

A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
Knézi Péter, s. k.

-----0-----

Страна 6.
6. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
29. 11. 2013. *** 2013. 11. 29.

Број 13.
13. Szám

На основу члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“,
број 10/2012 – пречишћен текст) и члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј
(„Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је, на
XVII седници одржаној дана 29.11.2013. године донела
РЕШЕЊЕ
о констатовању престанка дужности члана Управног одбора
Градског музеја Бечеј
I
Констатује се да је ИВЕТИЋ ДУШАНУ дипломираном етнологу из Бечеја, престала дужност
члана Управног одбора Градског музеја Бечеј из реда запослених, због подношења писмене оставке.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.
Образложење
Иветић Душан, који је решењем број I 022-110/2013 од 31.05.2013. године именован за члана
Управног одбора Градског музеја Бечеј из реда запослених, поднео је писмену оставку на ту
функцију.
Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 3. Пословника Скупштине
општине Бечеј констатовала да је Иветић Душану престала дужност члана Управног одбора Градског
музеја Бечеј из реда запослених, на основу поднете оставке.
На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-237/2013
Дана: 29.11.2013.године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Петер Кнези, с.р.

-----0----Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. szám – egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Óbecse Község Képviselőtestületének Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes szerkezetbe foglalt
szöveg) 115. szakaszának 3. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2013.11.29-én
megtartott XVII. ülésén meghozta a következő

HATÁROZATOT
az óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagja lemondásának konstatálásáról
I.
Konstatáljuk, hogy DUŠAN IVETIĆ, óbecsei okleveles néprajzkutatónak írásban beterjesztett
lemondása alapján megszűnt az óbecsei Városi Múzeum Igazgatóbizottságában a foglalkoztatottak
képviselőjeként a tagsága.
II.
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
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Indoklás
Dušan Ivetić, akit 2013. 05. 31-én a I 022-110/2013 iktatási számú Határozattal neveztek ki az
óbecsei Városi Múzeum Igazgatóbizottságának foglalkoztatottakat képviselő-tagjává, beterjesztette
lemondását az említett tisztségről.
Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 115. szakaszának
3. bekezdését alkalmazva konstatálta, hogy Dušan Ivetićnek lemondása alapján megszűnt az óbecsei
Városi Múzeum Igazgatóbizottságában a foglalkoztatottak képviselőjeként a tagsága.
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: I 022-237/2013
Kelt: 2013.11.29.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
Knézi Péter, s. k.

-----0----На основу члана 42. став 1. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр.
72/2009), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр.
10/2012 – пречишћен текст), члана 11. став 3. Одлуке о усклађивању статусног положаја Градског
музеја Бечеј са Законом о јавним службама („Службени лист општине Бечеј“, бр.3/2001) и члана 15.
став 3. Статута Градског музеја Бечеј од 21.12.2000. године, Скупштина општине Бечеј је, на XVII
седници одржаној 29.11.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
o именовању члана Управног одбора Градског музеја Бечеј
из реда запослених
I
Именује се, РАДОСЛАВ МИХАИЛОВИЋ кустос историчар уметности, за члана Управног одбора
Градског музеја Бечеј из реда запослених, на мандатни период од четири године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.
Образложење
Синдикална организација Градског музеја Бечеј је дана 04.11.2013.године предложила да се,
уместо Душана Иветића, запосленог који је дана 07.10.2013. године именован за директора Градског
музеја Бечеј, а дана 15.10.2013.године поднео писмену оставку на место члана управног одбора
Градског музеја Бечеј, за новог члана управног одбора из реда запослених именује Радослав
Михаиловић, кустос историчар уметности.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила Скупштини
општине Бечеј да прихвати предлог Синдикалне организације и да за новог члана управног одбора
из реда запослених именује Радослав Михаиловић, кустос историчар уметности.
Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, административна
питања и радне односе и донела решење као у диспозитиву.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-238/2013
Дана: 29.11.2013.године
Б Е Ч Е Ј

Број 13.
13. Szám

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Петер Кнези, с.р.

-----0----A kultúráról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2009. szám) 42. szakaszának
1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. szám – egységes
szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Az óbecsei Városi Múzeum
státuszhelyzetének A közszolgálatokról szóló törvénnyel való összehangolásáról szóló határozat (Óbecse
Község Hivatalos Lapja, 3/2001. szám) 11. szakaszának 3. bekezdése és Az óbecsei Városi Múzeum 2000.
12. 21-i Alapszabálya 15. szakaszának 3. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2013.11.29én megtartott XVII. ülésén meghozta a következő
HATÁROZATOT
az óbecsei Városi Múzeum foglalkoztatottakat képviselő igazgatóbizottsági tagjának
kinevezéséről
I.
Kinevezzük RADOSLAV MIHAILOVIĆ művészettörténész kurátort az óbecsei Városi Múzeum
foglalkoztatottakat képviselő igazgatóbizottsági tagjává, négy évig tartó megbízatási időszakra.
II.
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az óbecsei Városi Múzeum szakszervezete 2013. 11. 04-én javasolta, hogy Dušan Ivetić helyett, akit
2013. 10. 07-én kineveztek az óbecsei Városi Múzeum igazgatójává, s 2013. 10. 15-én beterjesztette
lemondását az óbecsei Városi Múzeum Igazgatóbizottságában betöltött tisztségéről, az óbecsei Városi
Múzeum Igazgatóbizottsága új tagjává a foglalkoztatottak közül Radoslav Mihailovićot nevezze ki.
A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolta
Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy fogadja el a szakszervezet javaslatát, s az óbecsei Városi
Múzeum Igazgatóbizottságának új tagjává Radoslav Mihailović művészettörténész kurátort nevezze ki.
Óbecse Község Képviselő-testülete elfogadta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és
Munkaviszony-ügyi Bizottság javaslatát, s a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. szám: I 022-238/2013
Kelt: 2013.11.29.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
Knézi Péter, s. k.

-----0-----
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На основу члана 54. став 2. и 3. и члана 55. став 4. Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Скупштина
Општине Бечеј је, на XVII седници одржаној дана 29.11.2013. године, донела
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Школског одбора
Основне школе „Север Ђуркић“ Бечеј
I
Разрешава се РАДОСЛАВ ВАСИН чланства у Школском одбору Основне школе „Север Ђуркић“
Бечеј, као представник јединице локалне самоуправе.
II
Именује се ОЛГА ГРУЈИЋ за чланаи Школског одбора Основне школе „Север Ђуркић“ Бечеј,
као представник јединице локалне самоуправе.
III
Изборни период новоименованом члану Школског одбора траје до истека мандата Школског
одбора (08.09.2014. године).
IV
Ово решењe објавити у ''Службеном листу општине Бечеј.’’
Образложење
Директор Основне школе „Север Ђуркић“ Бечеј је предложила Скупштини општине Бечеј да
разреши Радослава Васина дужности члана школског одбора из реда представника јединице локалне
самоуправе, јер је неоправдано одсуствовао са свих седница Школског одбора које су одржане у
школској 2012/2013. години и са прве седнице Школског одбора у текућој 2013/2014. години.
Радослав Васин је за члана Школског одбора Основне школе „Север Ђуркић“ Бечеј, из реда
представника јединице локалне самоуправе, именован решењем број: I 022-199/2010 од 09.09.2010.
године.
Имајући у виду да је чланом 55. став. 3. тачка 2. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013) прописано да ће Скупштина јединице
локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и председника
или орган управљања установе, на лични захтев члана, као и ако члан органа управљања
неоправданим одсуствовањима или несавесним радом онемогућава рад органа управљања, то је
Скупштина општина Бечеј на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне
односе, разрешила дужности Радослава Васина члана школског одбора Основне школе „Север
Ђуркић“ Бечеј, уз претходно прибављено мишљење Националног савета мађарске националне
мањине.
На основу предлога Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,
Скупштина општине Бечеј је за новог члана школског одбора именовала Олгу Грујић, као
представникА јединице локалне самоуправе уз претходно прибављено мишљење Националног
савета мађарске националне мањине.
На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега
није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у
Београду-Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања решења. Тужба се предаје
у два примерка.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: I 022-239/2013
Дана:29.11.2013.године
Б ЕЧ Е Ј

Број 13.
13. Szám

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Петер Кнези, с.р.

-----0----Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
72/2009., 52/2011. és 55/2013. számok) 54. szakaszának 2. és 3. bekezdése, valamint 55. szakaszának 4.
bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2013.11.29-én megtartott XVII. ülésén meghozta
a következő
HATÁROZATOT
az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola Iskolaszéke tagjának felmentéséről és kinevezéséről
I.
Jelen Határozat meghozatalának napján felmentjük az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola
Iskolaszéke tagját RADOSLAV VASINT, a helyi önkormányzati egység képviselőjét.
II.
Jelen Határozat meghozatalának napján kinevezzük az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola
Iskolaszéke helyi önkormányzati egységet képviselő tagjává GRUJIĆ OLGÁT.
III.
Az Iskolaszék újonnan kinevezett tagjának mandátuma az Iskolaszék mandátumának leteltéig tart
(2014. 09. 08.).
IV.
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola igazgatója kérelmet terjesztett be Óbecse Község
Képviselő-testületét az Iskolaszék helyi önkormányzati egységet képviselő tagjának Radoslav Vasinnak a
felmentésére, mivel igazolatlanul nem jelent meg az Iskolaszéknek a 2012/2013-as tanévben megtartott
egy ülésén sem, valamint a 2013/2014-es tanévben megtartott első ülésén.
Radoslav Vasint az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola Iskolaszéke helyi önkormányzati egységet
képviselő tagjává a 2010. 09 09-i I 022-199/2010 iktatási számú határozattal nevezték ki.
Figyelembe véve, hogy Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011. és 55/2013. számok) 55. szakasza 3. bekezdésének 2. pontja
előírja, hogy a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete az intézmény igazgatási szervét, tagjait és
elnökét felmentheti megbízatási idejének letelte előtt, amennyiben az igazolatlan hiányzásával vagy nem
lelkiismeretes munkájával lehetetlenné teszi az igazgatási szerv működését, Óbecse Község Képviselőtestülete a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javaslatára
felmentette az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola Iskolaszéke helyi önkormányzati egységet képviselő
tagját, miután beszerezte a Magyar Nemzeti Tanács véleményét.
Óbecse Község Képviselő-testülete a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és
Munkaviszony-ügyi Bizottság javaslatára az Iskolaszék új tagjává a helyi önkormányzati egység
képviselőjelént Grujić Olgát nevezte ki, miután beszerezte a Magyar Nemzeti Tanács véleményét.
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.
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JOGORVOSLÁS: Jelen Határozat végleges és ellene nem lehet fellebezést beterjeszteni, de az
átvételétől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható ellene a Belgrádi Közigazgatási Bíróság
Újvidéki Osztályánál. A kereseti kérelmet két példányban kell beterjeszteni.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Ikt. sz.: I 022-239/2013
Kelt: 2013.11.29.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE
Knézi Péter, s. k.

-----0----На основу члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
републике Србије“, број 129/2007), члана 52. став 1. тачка 17. Статута општине Бечеј („Службени
лист општине Бечеј, број 10/2012- пречишћен текст), и Закључка Општинског већа општине Бечеј,
број: III 011-184/2013, oд 12.11.2013. године, председник општине је дана 21.11.2013. године донео
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАСИЉА
У ШКОЛАМА У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ
I
Именује се Координационо тело за превенцију насиља у школама у општини Бечеј ( у даљем
тексту: Координационо тело) у саставу:
1. Биљана Кикић Грујић, председница Центра за девијантно понашање младих, председница
Координационог тела,
2. мр Ненад Томашевић, председник Савета за безбедност, заменик председника Координациног
тима,
3. Андреа Галго Ференци, члан општинског већа за образовање, културу и цивилне организације,
члан;
4. др Синиша Шијачић, директор Дома здравља Бечеј, члан;
5. Светлана Гагић, в.д. директор Центра за социјални рад у Бечеју, члан;
6. Горан Чимбуровић, судија Основног суда у Новом Саду, судска јединица у Бечеју, члан;
7 Дејан Матић, инспектор сузбијања општег криминалитета - Полицијска станица у Бечеју, члан;
8. Бранкица Тапавица, председник Актива директора школа , члан,
9. Снежана Башић, председница суда за прекршаје, члан.
II
Задатак Координационог тима је реализација пројекта „Превенција насиља и злостављање
путем информационих и комуникационих технологија“.
III
За рад Координационог тела није потребно обезбедити средства за накнaду члановима тела у
буџету општине Бечеј.
IV
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: II 022-232/2013
Дана: 21.11.2013. године
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
мр Вук Радојевић, с.р.

-----0----A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/207. szám) 44.
szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja,
10/2012. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 17. pontja, valamint
Óbecse Község Községi Tanácsának 2013. 11. 12-i III 011-184/2013 számú Határozata alapján Óbecse
Község Községi elnöke 2013. 11. 21-én meghozta a következő
HATÁROZATOT
AZ ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ ISKOLÁKBAN AZ ERŐSZAKMEGELŐZŐ
KOORDINÁCIÓS TESTÜLET KINEVEZÉSÉRŐL
I.
Kinevezzük az Óbecse község területén található iskolákban az erőszakmegelőző koordinációs
testületet (a továbbiakban: Koordinációs testületet), a következő összetételben:
1. Biljana Kikić Grujićot, a Deviáns Viselkedésű Gyermekek Központjának elnökét, a Koordinációs
testület elnökévé,
2. mgr. Nenad Tomaševićot, a Biztonsági Tanács elnökét, a Koordinációs testület elnökhelyettesévé,
3. Galgó Ferenci Andreát, a Községi Tanács oktatással, művelődéssel és civil szervezetekkel megbízott
tagját, taggá,
4. dr. Siniša Šijačićot, az óbecsei Egészségház igazgatóját, taggá,
5. Svetlana Gagićot, az óbecsei Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatóját, taggá,
6. Goran Čimburovićot, az Újvidéki Alapfokú Bíróság Óbecsei Bírósági Kirendeltségének bíróját, taggá,
7. Dejan Matićot, az Óbecsei Rendőrkapitányság általános bűnüldöző felügyelőjét, taggá,
8. Brankica Tapavicát, az Iskolaigazgatók Aktívájának elnökét, taggá,
9. Snežana Bašićot, a Kihágási Bíróság elnökét, taggá.
II.
A Koordinációs testület feladata Az erőszak és bántalmazás megelőzése a tájékoztatási és
kommunikációs eszközök segítségével projektum megvalósítása.
III.
A Koordinációs testület működéséhez és tagjainak térítményeire nem szükséges pénzeszközöket
biztosítani Óbecse község költségvetésében.
IV.
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI ELNÖK
Ikt. szám: II 022-232/2013
Kelt: 2013. 11. 21.
ÓBECSE

KÖZSÉGI ELNÖK
mgr. Vuk Radojević, s. k.

-----0-----
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На основу члана 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“ бр. 45/2013) и
члана 54. став 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 10/2012 – пречишћен
текст) , Општинско веће општине Бечеј је на 62. седници одржаној дана 22.11.2013. године донело
РЕШЕЊЕ
о образовању Савета за здравље општине Бечеј
I
Образује се Савет за здравље општине Бечеј (у даљем тексту: Савет), као повремено радно
тело Општинског већа, са циљем спровођења активности којима се доприноси:
- обезбеђивању и спровођењу здравствене заштите од интереса за грађане на територији Општине;
- очувању и унапређењу здравља свих категорија становништва;
- повезивању свих чинилаца и ресурса у локалној заједници;
- остваривању сарадње са свим релевантним институцијама и установама на покрајинском,
регионалном, републичком и међународном нивоу, у циљу стратешког повезивања система и давања
доприноса постизању националних циљева у области здравствене заштите,
- остваривању других циљева у области здравства уз подржавање трајне иницијативе бриге за
здравље грађана и
- обављања других послова у складу са прописима којима је уређен област здравствене заштите.
II
У Савет се именују:
1. Koвач Зоран - запослен у Општинској управи Бечеј - председник Савета;
2. Петковић Маринка – запослена у Дому здравља Бечеј, саветник директора за правна питања члан;
3. Др Димитров Слободан – запослен у Дому здравља Бечеј саветник директора за медицинска
питања - члан;
4. Др Улић-Узелац Драгослава – председник првостепене лекарске комисије, представник
Републичког фонда за здравствено осигурање – члан и
5. Вујков Јован – представник удружења глувонемих особа из Бечеја.
6. Beлимир Чиплић – представник Друштва за борбу против шећерне болести Бечеј.
III
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета обављаће лице које
Решењем одреди начелник Општинске управе.
IV
Задаци Савета су да:
- прати и координира рад установа примарне здравствене заштите;
- унапређује приступачност и уједначеност коришћења примарне здравствене заштите на територији
општине;
- предлаже и предузима мере са крајњим циљем унапређења ефикасности рада и задовољства
корисника;
- предузима и друге активности у циљу унапређења система примарне здравствене заштите и
здравља становништва, у складу са Правилником о раду Савета и Стратегијом развоја примарне
здравствене заштите општине Бечеј;
- подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије општине Бечеј и међусекторску
сарадњу;
- прати здравствено стање становништва и донесе Стратегију јавног здравља општине Бечеј;
- утврђује приоритете у здравственој заштити и стара се о њиховом спровођењу;
- унапређује односе са републичким и регионалним институцијама, установама и организацијама;
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- обавља друге послове у циљу унапређења здравственог система општине Бечеј и здравља
становништва, у складу са Правилником о раду Савета, као и Стратегијом развоја примарне
здравствене заштите општине Бечеј.
V
Мандат члановима Савета траје 4 године од дана доношења акта о именовању, односно до
именовања нових чланова од стране Општинског већа.
VI
Општинско веће ће уредити рад Савета посебним Пословником о раду, којим ће предвидети
начин и организацију рада, а нарочито права и обавезе председника и чланова Савета, поступак
сазивања седница, начин рада, начин доношења одлука и предвиђања мера, образовање радних
тела Савета и друга питања.
VII
Ово решење објавити "Службеном листу општине Бечеј ".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 011-142/2013
Дана: 22.11.2013. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
мр Вук Радојевић, с.р.

-----0----A páciensek jogairól szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 45/2013. sz.) 42. szakasza és Óbecse
Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg)
54. szakaszának 1. bekezdése alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2013. 11. 22-én megtartott 62.
ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
Óbecse Község Egészségügyi Tanácsának megalakításáról
I.
Megalakítjuk Óbecse Község Egészségügyi Tanácsát (a további szövegben: tanács) mint a Községi
Tanács ideiglenes munkatestületét, melynek célja az alább felsoroltakhoz hozzájáruló tevékenységek
ellátása:
– az Óbecse községi polgárok egészségvédelmi érdekeinek biztosítása és érvényesítése,
– a lakosság minden rétege egészségének megőrzése és előremozdítása,
– a helybeli közösség tényezői és erőforrásai közti kapcsolatfelvétel elősegítése,
– a releváns tartományi, regionális, köztársasági és nemzetközi intézményekkel való együttműködés
elérése az egészségvédelmi rendszer stratégiai kapcsolatfelvételeinek elősegítése és a nemzeti
egészségvédelmi célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás céljából,
– egyéb egészségügyi célkitűzések elérése és a polgárok egészségéről való gondoskodásra irányuló
állandó kezdeményezések támogatása,
– egyéb teendők ellátása az egészségvédelmet szabályozó előírásokkal összhangban.
II.
A tanácsba a következő személyeket nevezzük ki:
1. Kovač Zoran, Óbecse Községi Közigazgatási Hivatalának foglalkoztatottja – a tanács elnöke,
2. Petković Marinka, az Óbecsei Egészségház foglalkoztatottja, az igazgató jogi tanácsadója –
tanácstag,
3. Dr. Dimitrov Slobodan, az Óbecsei Egészségház foglalkoztatottja, az igazgató tanácsadója az
orvostudományi kérdésekben – tanácstag,
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4. Dr. Ulić-Uzelac Dragoslava, az elsőfokú orvos bizottság elnöke, a Köztársasági Egészségbiztosítási
Alap képviselője – tanácstag, és
5. Vujkov Jovan – az Óbecsei Süketnémák Egyesületének képviselője, illetve
6. Velimir Čiplić – a Cukorbetegség Elleni Küzdelem Óbecsei Egyesületének képviselője.
III.
A tanács számára szükséges szak- és adminisztratív-műszaki szakteendőket a Községi Közigazgatási
Hivatal vezetőjének határozatában meghatározott személy fogja ellátni.
IV.
A tanács feladatai a következők:
– az, hogy figyelemmel kísérje és koordinálja az elsődleges egészségvédelmi intézmények
tevékenységét,
– az, hogy a község területén előremozdítsa az elsődleges egészségvédelem igénybevételének
hozzáférhetőségét és egységességét,
– az, hogy olyan intézkedéseket javasoljon és foganatosítson, amelyeknek az igénylők
munkahatékonyságának és elégedettségének előremozdítása a végső célja,
– az, hogy a tanács munkaszabályzatával és Óbecse község elsődleges egészségvédelem-fejlesztési
stratégiájával összhangban olyan tevékenységeket foganatosítson, amelyeknek célja az elsődleges
egészségvédelmi rendszer és a lakosság egészségi állapotának előremozdítása,
– az, hogy serkentse az Óbecse község területén elhelyezkedő egészségügyi intézmények közti
együttműködést és a szektorközi együttműködést,
– az, hogy figyelemmel kísérje a lakosság egészségi állapotát, és hogy meghozza Óbecse község
közegészségügyi stratégiáját,
– az, hogy meghatározza az egészségvédelmi prioritásokat, és hogy gondoskodjon a teljesítésükről,
– az, hogy fejlessze a köztársasági és regionális intézményekkel, intézetekkel és szervezetekkel való
kapcsolattartást,
– az, hogy a tanács munkaszabályzatával és Óbecse község elsődleges egészségvédelem-fejlesztési
stratégiájával összhangban egyéb olyan teendőket lásson el, amelyeknek célja az Óbecse községi
egészségügyi rendszer és a lakosság egészségi állapotának előremozdítása.
V.
A tanácstagok megbízatása a kinevezési okirat meghozatala napjától számított 4 évig tart, illetve az
új tanácstagoknak a Községi Tanács általi kinevezéséig.
VI.
A Községi Tanács külön munkaszabályzattal fogja szabályozni a tanács tevékenységét. Ily módon
fogja előirányozni a munkamódot és -szervezést, és különösképp a tanácselnök és a tanácstagok jogait és
kötelezettségeit, az ülésösszehívás eljárását, a munkamódot, a határozathozatal és az intézkedések
előirányozásának módját, a tanács munkatestületeinek megalakítását és egyéb kérdéseket.
VII.
Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. sz.: III 011-142/2013
Kelt: 2013. 11. 22.
ÓBECSE

A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE
mgr. Vuk Radojević, s. k.
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На основу члана 6. став 5., 6. и 7., члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Службени
гласник Републике Србије“, број 26/2001,“Сл. лист СРЈ“ бр. 42/2002 – Одлука СУС и „Сл. гласник РС“,
бр. 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 Одлука УС и 47/2013),
члана 36. Став 1. тачка 3. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени
гласник Републике Србије“, број 47/2013), члана 54. став 1. тачка 19. Статута општине Бечеј
(„Службени лист општине Бечеј“, број 10/2012 – пречишћен текст), Општинско Веће општине Бечеј
донело је на 64. седници одржаној дана 29.11.2013. године
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
1.
Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Бечеј.
2.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014.
годину на територији општине Бечеј утврђују се на основу званичних података из просечних цена
квадратног метра непокретности за период 1. јануар 2013.године до 30. септембра 2013. године у
поступку доношења решења о порезу на пренос апсолутних права који утврђује Министарство
финансија Пореска управа Филијала Бечеј, а по зонама утврђеним у члану 3. Одлуке о утврђивању
елемената пореза на имовину за територију општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број
13/2013) и то у:
ПРВОЈ ЗОНИ – најопремљенијој зони износе:
Врсте непокретности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за
обављање делатности
Гараже и гаражна места

ДРУГОЈ ЗОНИ износе:
Врсте непокретности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за
обављање делатности
Гараже и гаражна места

Просечна цена метра квадратног
непокретности
1.100,00 динара
44.274,00 динара
24.698,00 динара

58.833,00 динара
11.238,00 динара

Просечна цена метра квадратног
непокретности
850,00 динара
30.999,00 динара
13.359,00 динара

47.980,00 динара
8.586,00 динара
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ТРЕЋОЈ ЗОНИ износе:
Врсте непокретности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за
обављање делатности
Гараже и гаражна места

ЧЕТВРТОЈ ЗОНИ износе:
Врсте непокретности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за
обављање делатности
Гараже и гаражна места

ПЕТОЈ ЗОНИ износе:
Врсте непокретности
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
Шумско земљиште
Станови
Куће за становање
Пословне зграде и други
(надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за
обављање делатности
Гараже и гаражна места

Број 13.
13. Szám

Просечна цена метра квадратног
непокретности
450,00 динара
20.975,00 динара
11.587,00 динара

26.275,00 динара
6.742,00 динара

Просечна цена метра квадратног
непокретности
347,00 динара
15.295,00 динара
7.550,00 динара

15.422,00 динара
4.495,00 динара

Просечна цена метра квадратног
непокретности
115,00 динара
-

-

3. Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“, а примењиваће се од 01.01.2014.
године.
Образложење
Одлуком о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Бечеј
(„Службени лист општине Бечеј” бр. 13/2013) одређено је пет зона за утврђивање пореза на
имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Бечеј, односно радним зонама и другим садржајима у
насељу и то: ПРВА ЗОНА, ДРУГА ЗОНА, ТРЕЋА ЗОНА, ЧЕТВРТА ЗОНА, ПЕТА ЗОНА, И ДА ЈЕ ПРВА ЗОНА
утврђена за најопремљенију зону.
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Број 13.
13. Szám

У складу са одредбама члана 6. став 1. тачка 1. у вези члана 60. Закона о финансирању
локалне самоуправе, локална самоуправа у целости утврђује, контролише и наплаћује изворне јавне
приходе па и изворни локални јавни приход у виду пореза на имовину.
Чланом 5. Закона о порезима на имовину је прописано да основицу пореза на имовину
непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге је вредност непокретности утврђена
у складу са овим законом . Вредност непокретности утврђује орган јединице локалне самоупрaве
надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе.
Просечну цену одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне
самoуправе утврђује свака јединица локалне самоуправе актом надлежног органа, на основу цена
остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 1. јануара до 30.
септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину. Локална пореска
администрација Бечеј је добила те податке од Министарства финансија Пореска управа Филијала
Бечеј на основу којих је утврдила просечне цене одговарајућих непокретности по зонама на
територији општине Бечеј.
Имајући у виду све напред изнето, донета је одлука као у изреци овог решења.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 464-96/2013
Дана: 29.11.2013. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
мр Вук Радојевић, с.р.

-----0----A vagyonadóról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 26/2001, JSZK Hivatalos
Lapja, 42/2002 – a SZAB határozata, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 80/2002., 135/2004.,
61/2007., 5/2009., 101/2010., 24/2011., 78/2011., 57/2012. – az AB határozata és 47/2013. számok) 6.
szakaszának 5., 6. és 7. szakasza, 7.a szakaszának 2. bekezdése, A vagyonadóról szóló törvény
módosításairól és kiegészítéseiről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 47/2013. szám) 36.
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja,
10/2012. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 54. szakasza 1. bekezdésének 19. pontja alapján
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2013. 11. 29-én megtartott 64. ülésén meghozta a következő
HATÁROZATOT
AZ INGATLANOK NÉGYZETMÉTERENKÉNTI ALAPÁRÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÓBECSE
KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2014. ÉVRE
1.
Jelen Határozattal megállapítjuk az ingatlanok négyzetméterenkénti alapárát Óbecse község
területén a 2014. évben.
2.
Az ingatlanok négyzetméterenkénti piaci értékét a 2014. évi vagyonadó megállapításakor Óbecse
község területén a 2013. január 1-jétől 2013. szeptember 30-ig tartó időszakból vett ingatlanok
négyzetméterenkénti piaci értékére vonatkozó hivatalos adatok felhasználásával állapítottuk meg az
abszolót jogok átruházása utáni adóról szóló törvény meghozatalának eljárásában, amelyet a
Pénzügyminisztérium Adóügyi Hivatalának Óbecsei Fiókintézete erősít meg, A vagyonadó elemeinek
meghatározásáról szóló határozat Óbecse községre vonatkozóan (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 13/2013.
szám) 3. szakaszában megállapított övezetekkel összhangban, mégpedig:
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Az ELSŐ ÖVEZETBEN – amely a legfelszereltebb övezet:
Ingatlan fajtája
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Építészeti telek
Mezőgazdasági telek
Erdei telek
Lakások
Lakóházak
Üzleti épületek és más
(föld feletti és alatti)
építészeti objektumok
7. Garázsok és garázshelyek

Az ingatlan négyzetméterenkénti átlagértéke
1.100,00 dinár
44.274,00 dinár
24.698,00 dinár

58.833,00 dinár
11.238,00 dinár

A MÁSODIK ÖVEZETBEN:
Ingatlan fajtája
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Építészeti telek
Mezőgazdasági telek
Erdei telek
Lakások
Lakóházak
Üzleti épületek és más
(föld feletti és alatti)
építészeti objektumok
7. Garázsok és garázshelyek

Az ingatlan négyzetméterenkénti átlagértéke
850,00 dinár
30.999,00 dinár
13.359,00 dinár

47.980,00 dinár
8.586,00 dinár

A HARMADIK ÖVEZETBEN:
Ingatlan fajtája
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Építészeti telek
Mezőgazdasági telek
Erdei telek
Lakások
Lakóházak
Üzleti épületek és más
(föld feletti és alatti)
építészeti objektumok
7. Garázsok és garázshelyek

Az ingatlan négyzetméterenkénti átlagértéke
450,00 dinár
20.975,00 dinár
11.587,00 dinár

26.275,00 dinár
6.742,00 dinár

A NEGYEDIK ÖVEZETBEN:
Ingatlan fajtája
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Építészeti telek
Mezőgazdasági telek
Erdei telek
Lakások
Lakóházak
Üzleti épületek és más
(föld feletti és alatti)

Az ingatlan négyzetméterenkénti átlagértéke
347,00 dinár
15.295,00 dinár
7.550,00 dinár
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építészeti objektumok
7. Garázsok és garázshelyek

Број 13.
13. Szám

15.422,00 dinár
4.495,00 dinár

Az ÖTÖDIK ÖVEZETBEN:
Ingatlan fajtája

Az ingatlan négyzetméterenkénti átlagértéke

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Építészeti telek
Mezőgazdasági telek
Erdei telek
Lakások
Lakóházak
Üzleti épületek és más
(föld feletti és alatti)
építészeti objektumok
7. Garázsok és garázshelyek

115,00 dinár
-

-

3. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában, alkalmazni pedig 2014. 01.
01-jén kezdik.
Indoklás
A vagyonadó elemeinek meghatározásáról szóló határozat Óbecse községre vonatkozóan (Óbecse
Község Hivatalos Lapja, 13/2013. szám) öt övezetet határoz meg a vagyonadó megállapításához, a
kommunális felszereltség és a középületekkel való felszereltség, az Óbecse község központi részeivel való
közlekedési kapcsolat, illetve a lakóövezet munkaövezetei és más tartalmai szerint, mégpedig: ELSŐ
ÖVEZET, MÁSODIK ÖVEZET, HARMADIK ÖVEZET, NEGYEDIK ÖVEZET, ÖTÖDIK ÖVEZET, s az ELSŐ
ÖVEZETET határozza meg a legfelszereltebb övezetként.
A helyi önkormányzatok pénzeléséről szóló törvény 6. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjával
összhangban, kapcsolatban a 60. szakasszal, a helyi önkormányzat határozza meg, ellenőrzi és fizetteti
meg teljes egészében vagyonadó formájában a közbevételeket, valamint a helyi közbevételt.
A vagyonadóról szóló törvény 5. szakasza előírja, hogy az adókötelesnek, aki nem vezet ügyviteli
könyvet, az ingatlanra vonatkozó vagyonadójának alapját e törvénnyel összhangban állapítják meg. Az
ingatlan értékének meghatározását a helyi önkormányzati egységnek a közbevételek megállapításáért,
megfizettetéséért és ellenőrzéséért illetékes szerve végzi.
Az adott ingatlanfajták övezetenkénti átlagértékét a helyi önkormányzat területén a helyi
önkormányzatok állapítják meg az illetékes szerv aktusával, az övezetekben az előző év január 1. és
szeptember 30. között megvalósított alapár alapján. Az óbecsei helyi adóadminisztráció megkapta ezeket az
adatokat a Pénzügyminisztérium Adóügyosztályának Óbecsei Fiókintézetétől, melyek alapján megállapította
az adott ingatlanfajták övezetenkénti átlagértékét Óbecse község területén.
Figyelembe véve a fent felsoroltakat, a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. sz.: III 464-96/2013
Kelt: 2013. 11. 29.
ÓBECSE

A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE
mgr. Vuk Radojević, s. k.
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САДРЖАЈ
ТАRTALOM
Ред. бр.
Sorszám

Назив
Elnevezés

Страна
Oldal

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Бечеј
Határozat a vagyonadó elemeinek meghatározásáról Óbecse község területére vonatkozóan

1
3

Решење о констатовању престанка дужности члана управног одбора Градског музеја Бечеј
Határozat az óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagja lemondásának konstatálásáról

6
6

Решење о именовању члана управног одбора Градског музеја Бечеј из реда запослених
Határozat az óbecsei Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagjának kinevezéséről

7
8

Решење о разрешењу и именовању члана школског одбора Основне школе
„Север Ђуркић“ Бечеј
Határozat az óbecsei Városi Múzeum foglalkoztatottakat képviselő igazgatóbizottsági
tagjának kinevezéséről

9
10

Решење о именовању Координационог тела за превенцију насиља у школама у општини Бечеј
Határozat az Óbecse község területén található iskolákban az erőszakmegelőző koordinációs
testület kinevezéséről

11

Решење о образовању Савета за здравље општине Бечеј
Határozat Óbecse Község Egészségügyi Tanácsának megalakításáról

13
14

Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за 2014. годину на
територији општине Бечеј
Határozat az ingatlanok négyzetméterenkénti alapárának megállapításáról Óbecse község területén
a 2014. évben

12

16
18

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 2013. 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: Momčilović Orsolya, Óbecse Község Képviselő-testületének
titkára
Előfizetési díj a 2013. 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

