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 „9. azon gazdasági alany (vállalkozó), akinek tevékenységi körébe elsısorban a régi és kézmőves 
mesterségek, valamint háziipari tevékenységek tartoznak, s amelyekre a gazdasági minisztérium kiadta a 
megfelelı bizonylatot.” 

2. szakasz 
 A Határozatban a Helyi kommunális illetékek Illetékeinél az 1. díjtételszám 5. bekezdése módosul és így 
hangzik: 
 „Azon gazdasági alany (vállalkozó), akinek tevékenységi körébe a régi és kézmőves mesterségek, 
valamint háziipari tevékenységek nem elsısorban tartoznak, s amelyekre a gazdasági minisztérium nem adta 
ki a megfelelı bizonylatot, az üzlet elhelyezkedésétıl függıen az övezetre kiszabott díjszabás 10%-át fizeti.” 

3. szakasz 
 A határozatban az 1. Illetékszám 9. bekezdése módosul és így hangzik: 
„A Helyi Adóügyi Osztály a 2012. év folyamán meghatározza, kik az adókötelesek, valamint kifizetteti az 
illetékeket jelen illetékszámmal meghatározott illetékek 50%-ának magasságában.” 

4. szakasz 
A Határozatban a 10. Illetékszám 3. bekezdése módosul, és így hangzik:  
„A Helyi Adóügyi Osztály az illetékköteleseknek 2012 folyamán nem fog ezzel az illetékszámmal 

meghatározott illetéket meghatározni és megfizettetni.”  
5. szakasz 

 Kötelezzük Óbecse Község Közigazgatási Hivatalát, hogy készítse el a Határozat egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. 

6. szakasz 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétıl számított nyolcadik napon lép 

hatályba. 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
   Óbecse község       A KÉPVISELİ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETE      Dušan Jovanović, s. k. 
Ikt. szám: I 011-205/2011 
Kelt: 2011.12.13-án 
     Ó B E C S E                                                                    
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108. 
 На основу члана  4.  став 2., члана  6. и 13. Закона о комуналним делатностима (Службени 
гласник Р.С. број 16/1997 и 42/1998), члана  20. став 1. тачка 4. и члана 32. став 1.тачка 3. Закона о 
локалној самоуправи (Службени гласник Р.С. број 129/2007),   члана 31. става 1. тачка 15. Статута 
општине Бечеј (пречишћен текст) (Службени лист општине Бечеј број 3/2011) и члана 5. Одлуке o 
комуналним делатностима (Службени лист општине Бечеј број 12/2006 и 16/2006) Скупштина општине 
Бечеј на XL седници одржаној дана 13.12.2011. године, донела је :  
 

 
О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О  ПАРКИРАЊУ У НАСЕЉЕНОМ  МЕСТУ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о  паркирању у насељеном месту Бечеј (пречишћен текст) (Службени лист општине 
Бечеј број 3/2011), 
 
 Члан 21. мења се и гласи : 
 
„Поред случајева предвиђених законом, није дозвољено паркирање и заустављање возила: 
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1. у пасажу, пешачком пролазу зграде или колском прилазу објеката, 
2. на тротоарима, пешачким и бициклистичким стазама, 
3. на резервисаном јавном паркиралишту, 
4. испред пешачког улаза у стамбене зграде, 
5. на дечијим игралиштима и другим местима намењеним за рекреацију, 
6. на зеленим површинама поред индивидуалних стамбених објеката или око колективних 

стамбених зграда где постоје уређена јавна паркиралишта, 
7. у парковима и на шеталиштима, 
8. на местима где се налазе шахтови, сливници и окна, 
9. на местима где је онемогућен приступ посудама за одлагање смећа (канте, контејнери), 

објектима ватрогасне и хитне помоћи, здравства и другим местима где је саобраћајним знаком 
забрањено.” 

Члан 2. 
 Члан 36. мења се и гласи : 

 
 „ Одредбе ове Одлуке не односе се на службена возила Министарства унутрашњих послова, 
Војске Србије, Хитне помоћи и возила Ватрогасне службе у вршењу њихове службене дужности. 

Уколико је фотографским снимком или непосредним опажањем комуналног инспектора, 
комуналног редара, инспектора за путеве и превоз, телекомуникације или саобраћајног редара у складу 
са овом Одлуком документован, односно уочен неки од прекршаја предвиђених овом Одлуком, када 
возач тог возила није идентификован, власник, односно корисник возила је одговоран зато што је 
омогућио да се његовим возилом учини прекршај. 

Изузетно од одредби става 2. овог члана, у случаја неовлашћене употребе тог возила власник, 
односно корисник возила неће одговарати.“ 

Члан 3. 
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 ОПШТИНА БЕЧЕЈ           Душан Јовановић, с.р. 
Број :  I 011-206/2011             
Дана: 13.12.2011. године                
           Б  Е  Ч  Е  Ј 
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108. 

 Az kommunális tevékenységekrıl szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 16/1997 és 
42/1998 számok) 4. szakaszának 2. bekezdése, 6. és 13. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007 szám) 20. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja és 32. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2011 
szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 15. pontja, valamint A 
közmővesítési tevékenységekrıl szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 12/2006 és 16/2006 számok) 
5. szakasza alapján Óbecse Község Képviselı-testülete a 2011.12.13-án megtartott XL ülésén, meghozta a 
következı 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÓBECSE TERÜLETÉN TÖRTÉNİ PARKOLÁSRÓL SZÓLÓ 

HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL 
 

1. szakasz 
Az Óbecse területén történı parkolásról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2011 szám 

– egységes szerkezetbe foglalt szöveg 
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 21. szakasza módosul és így hangzik: 
 
„A törvényben meghatározott eseteken kívül tilos a jármővek parkolása és megállítása: 
 
     1. az épületek közötti fedett folyókon, gyalogos átjárókon és a létesítmények bejáratánál, 
     2. járdákon, gyalogutakon és kerékpárutakon, 
     3. a rezervált nyilvános parkolóhelyeken, 
     4. a lakóépületek bejáratában, 
     5. a gyermekjátszótereken és egyéb, rekreációra szánt területeken, 
     6. az egyéni lakóobjektumok melletti vagy kollektív lakóépületek körül található zöld területeken, 
     7. a parkokban és sétányokon, 
     8. olyan területeken, ahol aknatetık, lefolyócsövek és nyílások vannak, 
     9. olyan helyeken, ahol lehetetlenné tennék a szeméttároló edények (szemeteskannák, konténerek), a 
tőzoltósági, mentıszolgálati, egészségügyi objektumok megközelítését, továbbá minden olyan helyen, ahol ezt 
közlekedési jel tiltja.” 

2. szakasz 
 A 36. szakasz módosul és így hangzik: 
 
 „Jelen Határozat rendelkezései nem vonatkoznak a Belügyminisztérium, a Szerbiai Katonaság, a 
mentıszolgálat és a tőzoltószolgálat által használt szolgálati jármővekre hivatali ügyintézésük során. 
 Amennyiben a kommunális felügyelı, kommunális rendır, út-, szállítási és telekommunikációs felügyelı 
vagy közlekedési rendır közvetlen megfigyeléssel vagy fényképpel dokumentálja összhangban a Határozattal, 
illetve megfigyelt valamilyen, jelen Határozattal elılátott szabálysértést, s a jármő vezetıjét nem identifikálta, 
a szabálysértésért a jármő tulajdonosa, illetve használója felelıs. 
 Kivétel jelen szakasz 2. bekezdése alól az az eset, ha valaki meghatalmazás nélkül használja a 
jármővet, akkor annak tulajdonosát, illetve használóját nem vonják felelısségre.” 

3. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésérıl számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
 Óbecse Község       A KÉPVISELİ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község Képviselı-testülete       Dušan Jovanović, s.k. 
Ikt. szám: I 011-206/2011 
Kelt: 2011.12.13-án 
  Ó  B  E  C  S  E 
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 На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС’“ број 54/2009, 73/2010 и 
101/2010) у вези са чланом 17. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2011. годину („Службени лист 
општине Бечеј“ број 11/2010 и 10/2011), Скупштина општине Бечеј је на XL седници одржаној дана 
13.12.2011. године,  донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2011. годину за 

временски период од 01.01.2011. године до 30.09.2011. године 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за 2011. годину за временски 

период од 01.01.2011. године до 30.09.2011. године, који је усвојен од стране Општинског већа 
општине Бечеј на 181. седници одржаној дана 25.10.2011. године. 

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


