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LVII KIADÁSI ÉVFOLYAM                                 2021.12.07.                                                 19. SZÁM 
 

 
 

На основу члана 28. став 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 
88/2011 и 104/2016), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 47. став 1. тачка 9. 
Статута општине Бечеј  („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019) , Одлуке о корекцији висине 
накнада за услуге ЈП „Водоканал“ Бечеј број 900 од 28.10.2021. године и  предлога Општинског већа 
општине Бечеј са 68. седнице, одржане дана 6.12.2021. године, председник општине Бечеј је истог 
дана донео 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на корекцију висине накнаде за услуге ЈП „Водоканал“  

Бечеј 
 

Члан 1. 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на корекцију висине накнаде за услуге ЈП „Водоканал“ Бечеј, а на 

основу одлуке надзорног одбора број 900 од 28.10.2021. године. 
 

Члан 2. 
Врши се корекција висине накнаде за услуге ЈП „Водоканал“ тако што се постојеће цене 

мењају према следећој табели: 
 

Р. бр. Опис услуге    Цена без 
ПДВ (дин)  

   ПДВ 20% 
(дин)    

   Цена са 
ПДВ (дин)    

1. Давање сагласности за прикључење новог корисника на водоводну мрежу, на 
канализациону мрежу отпадних вода и на канализациону мрежу атмосферских 
вода 

1.1. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 1/2” или 3/4”, на јавни водовод        4.000,00              800,00           4.800,00      

1.2. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 1/2” или 3/4”, на јавну 
канализацију отпадних вода        2.000,00              400,00           2.400,00      

1.3. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 25 мм (1”) или 30 мм (5/4”) на 
јавни водовод        8.000,00           1.600,00           9.600,00      
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1.4. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 25 мм (1”) или 30 мм (5/4”), на 
јавну канализацију отпадних вода        4.000,00              800,00           4.800,00      

1.5. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 40 мм (6/4”), на јавни водовод      16.000,00           3.200,00         19.200,00      

1.6. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 40 мм (6/4”), на јавну 
канализацију отпадних вода        8.000,00           1.600,00           9.600,00      

1.7. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 50 мм (2”) или веци, на јавни 
водовод       24.000,00           4.800,00      28800 

1.8. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 50 мм (2”) или веци, на јавну 
канализацију отпадних вода      12.000,00           2.400,00         14.400,00      

1.9. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 80 мм (3”) на јавни водовод      36.000,00           7.200,00         43.200,00      

1.10. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 80 мм (3”), на јавну 
канализацију отпадних вода      18.000,00           3.600,00         21.600,00      

1.11. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 100 мм (4”) или већи, као и за 
комбиноване водомере, на јавни водовод      52.000,00         10.400,00         62.400,00      

1.12. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника, чији је водомер 
пречника 100 мм (4”) или већи, на јавну 
канализацију отпадних вода      26.000,00           5.200,00         31.200,00      

1.13. Давање сагласности за прикључење 
новог корисника на јавну канализацију 
атмосферских вода        3.000,00              600,00           3.600,00      

         
2. Трошкови искљчења и поновног укљуцења на јавни водовод односно јавну 

канализацију отпадних вода претходно искљученог потрошача и провера 
исправности водомера: 

2.1. Трошкови искључења и поновног 
укључења у водомерном шахту 1.500,00         300,00           1.800,00      

2.2. Трошкови искључења и поновног 
укључења на улици (без додатних 
трошкова радника и радних машина)        3.500,00              700,00           4.200,00      

2.3. Трошкови за демонтажу и монтажу 
водомера ради провере исправности 
(слање на експертизу)        2.000,00              400,00           2.400,00      
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3. Трошкови израде идејних пројеката прикључака, слагласности, услова, 
мишљења 

3.1. Израда идејног пројекта прикључка 
корисника за категорију домаћинства (на 
јавни водовод, канализацију отпадних 
вода, канализацију атмосферских вода)        5.000,00           1.000,00           6.000,00      

3.2. Давање услова и сагласности за 
зацевљење отворених, земљаних 
атмосферских канала        4.000,00      800,00      4.800,00      

3.3. Давање предпројектних услови, 
сагласности, потврда, информација, 
стручног мишљења – за израду техничке 
документације (локацијских услова, 
водних аката, итд.)        7.000,00           1.400,00           8.400,00      

         
4. Цене радне снаге, возила и механизачије при давању понуда за радове према 

трећим лицима у виду услуга 
4.1. Радни сат радника (дин/час) 600,00         120,00              720,00      
4.2. Радни сат ровокопача – мини багер 

(дин/час)        4.000,00              800,00           4.800,00      
4.3. Радни сат ровокопача – ЈЦБ 3ЦX 

(дин/час)        5.000,00           1.000,00           6.000,00      
4.4. Радни сат компресора (дин/час)        5.000,00           1.000,00           6.000,00      
4.5. Радни сат трактора са приколицом 

(дин/час)        3.000,00              600,00           3.600,00      
4.6. Радни сат камиона (дин/час)        4.000,00              800,00           4.800,00      
4.7. Радни сат уређаја за чишћење 

канализацијских цеви са високим 
притиском воде - приколица РОМ 900 
(дин/час)        3.500,00              700,00           4.200,00      

4.8. Радни сат комбинованог возила за 
чишћење канализацијских цеви са 
високим притиском воде - каналџет 
(дин/час)        7.000,00           1.400,00           8.400,00      

4.9. Одгушивање канализационог прикључка 
(дин/ком) 2.000,00         400,00         2.400,00      

4.10. Јединична цена ископа земље – за веће 
количине (дин/м3)            500,00              100,00              600,00      

4.11. Јединична цена пражњења септичких 
јама и таложника до 6 м3 (дин/ком)        3.000,00              600,00           3.600,00      

4.12. Јединична цена за механичко 
подбушивање до пречника 5/4" (дин/м’)           600,00              120,00              720,00      

4.13. Јединична цена за механичко 
подбушивање до пречника 250 мм 
(дин/м’)        2.000,00              400,00           2.400,00      

4.14. Јединична цена за набијање земље 
вибронабијачем - без радника (дин/час)           500,00              100,00              600,00      

4.14. Јединична цена за просецање асфалта 
или бетона компресором (дин/м’)           800,00              160,00              960,00      

4.16. Јединична цена за разбијање асфалта 
или бетона компресором (дин/м2)           800,00              160,00              960,00      
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4.17. Јединична цена по пређеном км за 
камион, трактор са приколицом, каналџет 
и ровокопач ЈЦБ 3ЦX (дин/км)            85,00               17,00              102,00      

4.18. Јединична цена по пређеном км за 
путничка и доставна возила (дин/км)            50,00               10,00           60,00      

4.19. Чеоно варење полиетиленских цеви 
(дин/вару)         1.500,00              300,00           1.800,00      

4.20. Фузионо варење полиетиленских цеви - у 
цену нису урачунати фитинзи (дин/вару)            500,00              100,00              600,00      

 
Члан 3. 

Порез на додату  вредност исказан у табели из претходног члана, пада на терет корисника 
услуге. 

 
                                                                 Члан 4. 
Цена  накнаде за услугу под редним бројем 2.3 – Трошкови за демонтажу и монтажу 

водомера ради провере исправности ( слање на експертизу), падају на терет корисника само у 
случају да се експертизом утврди да је водомер исправан. 

Уколико се екпертизом утврди да је водомер неисправан, трошкови из става 1. овог члана  
падају на терет ЈП „Водоканал“ Бечеј. 

 
                                                                Члан 5. 
Цене накнаде за услугу из члана 1. овог решења се примењују од 15.12.2021. године. 
Одлука о корекцији висине накнаде услуга ЈП „Водоканал“ Бечеј број 1005 од 14.10.2016. 

године престаје да важи почетком примене овог решења . 
 

                                                             Члан 6. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 
 
                                                   Образложење: 

 
Дана 29.10.2021. године, директор  ЈП „Водоканал“ Бечеј је доставио председнику општине 

захтев за давање сагласности на одлуку о корекцији висине накнаде за услуге ЈП „Водоканал“ Бечеј, 
са одлуком надзорног одбора са 96. редовне седнице од 28.10.2021. године под бројем 900, са 
образложењем. 

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима, јединица локалне 
самоуправе је  дана 19.11.2021. године, објавила захтев за давање сагласности на одлуку о 
корекцији висине накнаде за услуге ЈП „Водоканал“  Бечеј на огласној табли  у седишту јединице 
локалне самоуправе, као и електронском облику на интернет страници општине.   

Дана 10.11.2021. године Одељење за привреду, улагања, локални економски развој и 
заштиту животне средине дала је позитивно мишљење у вези поднетог захтева ЈП „Водоканал“ 
Бечеј. 

У образложењу захтева ЈП „Водоканал“ Бечеј наводи се да би се предложеном корекцијом 
висине поменутих цена створили предуслови за усклађеност будућег пословања предузећа сходно 
пројекцијама Програма пословања предузећа  како за текућу тако и за наредну пословну годину. 
Оправданост оваквог захтева образлаже се растућим ценама инпута (енергенти, гориво, резервни 
делови, услуге), рационалним коришћењем новчаних средстава, обезбеђивањем ликвидности и 
солвентности, обезбеђивањем благовременог извршавања законских и уговорних обавеза према 
добављачима, банкама и осталим финансијским институцијама, унапређивањем вршења делатности 
кроз имплементацију система квалитета, пројектованим порастом стопе инфлације за текућу годину 
и сл. 
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Општинско веће општине Бечеј је на 68. седници, одржаној дана 6.12.2021.године, 
телефонским путем,предложило председнику општине да у складу са чланом 47. став 1.тачка 9. 
Статута општине Бечеј да сагласност на корекцију висине накнаде за услуге  како је наведено у 
изреци овог решења . 

Председник општине Бечеј је истог дана размотрио захтев за корекцију цена услуга ЈП 
„Водоканал“ Бечеј, мишљење надлежног Одељења за послове привреде   и закључка Општинског 
већа општине Бечеј са 68. седнице и донео решење као у диспозитиву. 

 
 
Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина                            
Општина Бечеј 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број: II 023-111/21-2                                                       
Дана: 06.12.2021. године                                              Драган Тошић, c.p.                       
Б Е Ч Е Ј 

 
 

--- 0 --- 
 

A kommunális tevékenységről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011. és 
104/2016. számok) 28. szakaszának 2. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. – más. törvény, 101/2016. – más. törvény és 
47/2018. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Az Óbecsei Vodokanal Közvállalat 
szolgáltatási díjai összegének korrekciójáról szóló 2021. 10. 28-i 900. számú határozata és Óbecse Község 
Községi Tanácsa 2021.12.06. megtartott 68. üléséről származó javaslata alapján Óbecse Község Községi 
elnöke ugyanazon a napon meghozta a következő  
 
                                               

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÓBECSEI VODOKANAL KÖZVÁLLALAT SZOLGÁLTATÁSAI DÍJAI ÖSSZEGÉNEK 

KORREKCIÓJÁRÓL 
 

1. szakasz 
 JÓVÁHAGYJUK az Óbecsei Vodokanal Közvállalat szolgáltatási díjai összegének korrekcióját, a 
Felügyelő Bizottság 2021. 10. 28-i 900. számú határozata alapján. 
 

2. szakasz 
Korrigáljuk az óbecsei Vodokanal Közvállalat szolgáltatási díjainak összegét, mégpedig úgy, hogy az 

eddigi árak a következő táblázatban foglaltak szerint módosulnak:  
 

Ssz. Szolgáltatás Ár ÁFA nélkül 
(din)  

   20% ÁFA 
(din)    

   Ár ÁFÁ-val 
(din)    

1. Új felhasználó rákapcsolásának jóváhagyása a vízvezeték-hálózatra, a szennyvíz 
csatornahálózatára és a csapadék csatornahálózatára 

1.1. Új felhasználó vízvezeték-hálózatra történő 
rákapcsolásának jóváhagyása 1/2” vagy 3/4” 
átmérőjű vízóra esetén        4.000,00              800,00           4.800,00      
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1.2. Új felhasználó szennyvíz csatortnahálózatra 
történő rákapcsolásának jóváhagyása 1/2” 
vagy 3/4” átmérőjű vízóra esetén        2.000,00              400,00           2.400,00      

1.3. Új felhasználó vízvezeték-hálózatra történő 
rákapcsolásának jóváhagyása 25 mm (1”) 
vagy 30 mm (5/4”) átmérőjű vízóra esetén        8.000,00           1.600,00           9.600,00      

1.4. Új felhasználó szennyvíz csatortnahálózatra 
történő rákapcsolásának jóváhagyása 25 
mm (1”) vagy 30 mm (5/4”) átmérőjű vízóra 
esetén        4.000,00              800,00           4.800,00      

1.5. Új felhasználó vízvezeték-hálózatra történő 
rákapcsolásának jóváhagyása 40 mm (6/4”) 
átmérőjű vízóra esetén      16.000,00           3.200,00         19.200,00      

1.6. Új felhasználó szennyvíz csatortnahálózatra 
történő rákapcsolásának jóváhagyása 40 
mm (6/4”) átmérőjű vízóra esetén        8.000,00           1.600,00           9.600,00      

1.7. Új felhasználó vízvezeték-hálózatra történő 
rákapcsolásának jóváhagyása 40 mm (2”) 
vagy nagyobb átmérőjű vízóra esetén      24.000,00           4.800,00      28800 

1.8. Új felhasználó szennyvíz csatortnahálózatra 
történő rákapcsolásának jóváhagyása 40 
mm (2”) vagy nagyobb átmérőjű vízóra 
esetén      12.000,00           2.400,00         14.400,00      

1.9. Új felhasználó vízvezeték-hálózatra történő 
rákapcsolásának jóváhagyása 80 mm (3”) 
átmérőjű vízóra esetén      36.000,00           7.200,00         43.200,00      

1.10. Új felhasználó szennyvíz csatortnahálózatra 
történő rákapcsolásának jóváhagyása 80 
mm (3”) átmérőjű vízóra esetén      18.000,00           3.600,00         21.600,00      

1.11. Új felhasználó vízvezeték-hálózatra történő 
rákapcsolásának jóváhagyása 100 mm (4”) 
átmérőjű vagy nagyobb, illetve kombinált 
vízóra esetén      52.000,00         10.400,00         62.400,00      

1.12. Új felhasználó szennyvíz csatortnahálózatra 
történő rákapcsolásának jóváhagyása 100 
mm (4”) átmérőjű vagy nagyobb, illetve 
kombinált vízóra esetén      26.000,00           5.200,00         31.200,00      

1.13. Új felhasználó csapadékvíz 
csatornahálózatra történő rákapcsolásának 
jóváhagyása        3.000,00              600,00           3.600,00      

         
2. A felhasználó lekapcsolásának és újra rákapcsolásának költségei a vízvezeték-

hálózatra, a szennyvíz csatornahálózatára és a vízóra ellenőrzéének költségei 
2.1. A lekapcsolás és újra rákapcsolás költségei a 

vízóraaknában 1.500,00         300,00           1.800,00      
2.2. A lekapcsolás és újra rákapcsolás költségei a 

vízóraaknában (munkások és munkagépek 
további költségei nélkül)        3.500,00              700,00           4.200,00      
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2.3. A vízóra szétszerelésének és 
összeszerelésének költségei az ellenőrzése 
sorána (ellenőrzésre küldés)        2.000,00              400,00           2.400,00      

         
3. A csatlakozások tervprojektuma kidolgozásának, a jóváhagyások, feltételek és 

vélemények beszerzésének költségei  
3.1. A csatlakozások tervprojektuma kidolgozása 

a háztartás kategória számára (vízvezeték-
hálózat, szennyvíz csatornahálózat, 
csapadékvíz hálózat)        5.000,00           1.000,00           6.000,00      

3.2. A nyílt, földes csapadékvíz 
csatornahálózatok csövesítési feltételeinek 
megadása és jóváhagysa        4.000,00      800,00      4.800,00      

3.3. A projektum előfeltételeinek, 
jóváhagyásainak, igazolásanak, 
tájékozatások, szakvélemények kiadása – a 
műszaki dokumentáció elkészítéséhez 
(lokációs feltételek, aktusok stb.)        7.000,00           1.400,00           8.400,00      

         
4. A munkaerő, járművel, gépezet ára ajánlatok elkészítése során harmadik személyek 

számára történő szolgáltatásokra 
4.1. A munkások órabére (din/óra) 600,00         120,00              720,00      
4.2. A kotrógép órabéra – mini báger (din/óra)        4.000,00              800,00           4.800,00      
4.3. A kotrógép órabéra – JCB 3CX (din/óra)        5.000,00           1.000,00           6.000,00      
4.4. A kompresszor órabére (din/óra)        5.000,00           1.000,00           6.000,00      
4.5. A traktor és pótkocsi órabére (din/óra)        3.000,00              600,00           3.600,00      
4.6. A kamion órabére (din/óra)        4.000,00              800,00           4.800,00      
4.7. Duguláselhárítás, csatornatisztítás 

órabére magasnyomású 
tisztítóberendezéssel – ROM 900 pótkocsi 
(din/óra)        3.500,00              700,00           4.200,00      

4.8. Duguláselhárítás, csatornatisztítás 
órabére magasnyomású 
tisztítóberendezéssel kombinált járművel – 
kanaljet (din/óra)        7.000,00           1.400,00           8.400,00      

4.9. A szennyvíz csatlakozásának 
duguláselhárítása (din/db) 2.000,00         400,00           2.400,00      

4.10. Talaj kiásásának egységára – nagyobb 
mennyiség (din/m3)           500,00              100,00              600,00      

4.11. Emésztőgödrök ürítésének egységára 6 m3-
ig (din/db)        3.000,00              600,00           3.600,00      

4.12. 5/4" átmérőig gépi aláásás egységára 
(din/m’)            600,00              120,00              720,00      

4.13. 250 mm átmérőig gépi aláásás egységára 
(din/m’)        2.000,00              400,00           2.400,00      

4.14. Talajtömörítés egységára döngölővel – 
munkás nélkül (din/óra)           500,00              100,00              600,00      

4.14. Aszfalt és betonfelületek vágásának 
egységára kompresszorral (din/m’)           800,00              160,00              960,00      

4.16. Aszfalt és betonfelületek feltörésének 
egységára kompresszorral (din/m’)           800,00              160,00              960,00      
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4.17. Kamionnal, traktorral és pótkocsival, 
kanaljettel és JCB 3CX kotrógéppel megtett 
út ára (din/km)            85,00               17,00              102,00      

4.18. Utasszállító és kézbesítő jármű által megtett 
út egységára (din/km)            50,00               10,00               60,00      

4.19. Polietilén csövek hegesztésének ára 
(din/hegesztés)        1.500,00              300,00           1.800,00      

4.20. Polietilén csövek elektrofúziós 
hegesztésének ára (din/hegesztés)           500,00              100,00              600,00      

 
3. szakasz 

 Az előző szakasz táblázatában kimutatott ÁFA a szolgáltatást igénybe vevőt terheli. 
 

4. szakasz 
 A 2.3. sorszám - A vízóra szétszerelésének és összeszerelésének költségei az ellenőrzése sorána 
(ellenőrzésre küldés)  alatti szolgáltatás díja csak akkor terheli a szolgáltatás igénybe vevőjét, ha az ellenőrzés 
igazolja, hogy a vízóra rendben van. 
 Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a vízóra hibás, a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
költségek az óbecsei Vodokanal Közvállalatot terhelik. 
 

5. szakasz 
 A jelen Határozat 1. szakaszában foglalt szolgáltatási árakat 2021. 12. 15-étől alkalmazzák. 
 Az Óbecsei Vodokanal Közvállalat szolgáltatási díjai összegének korrekciójáról szóló 2016. 10. 14-i 
1005. számú határozatának érvényessége megszűnik a jelen Határozat alkalmazását kezdődően. 
 

6. szakasz 
 Jelen Határotatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

 
I n d o k l á s 

 
 Az Óbecsei Vodokanal KV igazgatója 2021. 10. 29-én eljuttatta a Községi elnökhöz a kérvényt az 
Óbecsei Vodokanal Közvállalat szolgáltatási díjai összegének korrekciójáról szóló határozat jóváhagyására a 
Felügyelő Bizottság 2021. 10. 28-án megtartott 96. üléséről származó határozatával és az indoklással 
együtt. 
 A kommunális tevékenységről szóló törvény 28. szakaszának 4. bekezdésével összhangban a helyi 
önkormányzati egység 2021. 11. 19-én közzétette  Az Óbecsei Vodokanal Közvállalat szolgáltatási díjai 
összegének korrekciójáról szóló határozatot a helyi önkormányzati egység hirdetőtábláján, valamint 
elektronikus formában a község honlapján. 
 2021. 11. 10-én a Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály 
pozitív véleményét adta az Óbecsei Vodokanal KV kérvényére. 
 Az Óbecsei Vodokanal KV kérvényének indoklásában leírja, hogy a javasolt korrekciókkal 
megteremtenék a feltételeket a vállalat ügyviteléhez, amely összhangban lenne a vállalat ügyviteli 
programának projekcióival a folyó és a következő évben is. Ezt az input árak emelkedésével igazolják 
(energensek, üzemanyag, alkatrészek, szolgáltatások), a pénzeszközök racionális használatával, likviditás 
és fizetőképesség biztosításávaé, a törvényes és a szerződésekben foglalt kötelezettségek határidőn belüli 
végrehajtásával a szolgáltatók, bankok és más pénzintézetek iránt, a tevékenység fejlesztésével a 
minőségrendszer implementációja által, a következő évre projektált inflációval. 
 Óbecse Község Községi Tanácsa a 2021.12.06. megtartott 68. ülésén javasolta a Községi elnöknek, 
hogy Óbecse Község Alapszabálya 47. szakasza 1. bekezdésének 9. pontjával összhangban hagyja jóvá a 
szolgáltatások árainak korrekcióját, ahogyan az a rendelkező részben áll. 
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 Óbecse Község Községi elnöke ugyanazon a napon megtekintette az Óbecsei Vodokanal Közvállalat 
szolgáltatási díjai összegének korrekciójáról szóló határozatot, a Gazdasági, Beruházási, Helyi 
Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály pozitív véleményét és Óbecse Község Községi Tanácsa a 
megtartott 68. üléséről származó javaslatát és a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
  
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány          KÖZSÉGI ELNÖK  
 Óbecse község 
KÖZSÉGI ELNÖK            DRAGAN TOŠiIĆ, s.k. 
Ikt. szám: II 023-111/21-2                     
Kelt: 2021.12.06.                                                            
 Ó B E C S E 
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РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОРЕКЦИЈУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ ЈП 
„ВОДОКАНАЛ“ БЕЧЕЈ 
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HATÁROZAT AZ ÓBECSEI VODOKANAL KÖZVÁLLALAT SZOLGÁLTATÁSAI DÍJAI ÖSSZEGÉNEK 
KORREKCIÓJÁRÓL 
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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: Жолт Ловаши Латинчић  
Годишња претплата за 2020. 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: Lovasi Latincsity Zsolt 
Előfizetési díj a 2020. 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 
 
 
 
 

 


