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ЗАПИСНИК СА ЈАВНЕ PACПPABE О НАЦРТУ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

Дана 11.12.2020. године са почетком у 17:00 часова одржана је Јавна расправа о буџету општине Бечеј 
за 2021. годину у великој сали Скупштине општине Бечеј.  
Јавни позив је, у складу са чланом 86. Статута општине Бечеј („Службени лист Општине Бечеј“ број 
5/2019) објављен на званичном сајту општине Бечеј и упућен је свим заинтересованим лицима да узму 
учешће у изради овог стратешки значајног документа за функционисање Општине, тако што су   
заинтересовани грађани позвани да почев од 27. новембра 2020. до 11. децембра 2020. године доставе 
своје предлоге, примедбе и сугестије у писаној форми, поштом на адресу: Општина Бечеј, Трг  
Ослобођења 2, 21220 Бечеј, са назнаком: за израду Нацрта Одлуке о буџету општине Бечеј за 
2021.годину	на приложеном Обрасцу, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Бечеј 
или електронском поштом на адресу: dane.mandic@becej.rs и за дан 11.12.2020.године у 17 часова 
заказана је јавна расправа као и јавна презентација Нацрта Одлуке о буџету општине Бечеј за 
2021.годину. До 11.децембра на наведене адресе није пристигла ниједна примедба или сугестија. 
 
 

 У име локалне самоуправе  учешће у јавној расправи су узели Председник општине Драган Тошић ,  
члан Општинског већа за спорт, омладину , туризам и односе с јавношћу Дане Мандић и шеф одељења 
финансија Миља Дабетић. 
Јавној расправи присуствовали су представници медија, заинтересовани грађани, као и запослени у 
општинској управи који су учествовали у изради Нацрта Одлуке о буџету општине Бечеј за 2021.годину. 
Јавну расправу је отворио Дане Мандић, члан Општинског већа за спорт, омладину , туризам и односе с 
јавношћу, поздравио је све присутне и саопштио да се ради о документу који је изузетно важан за све 
грађане општине Бечеј, да у његовој изади не учествује само власт у општини него су укључени и 
грађани кроз акцију “Буџет по мери грађана“ коју Општина спроводи заједно са Бечејским удружењем 
младих и да се нада да се на данашњој седници неће водити расправа него да ће се на културан, 
демократски и конструктиван начин разговарати. 
 
Затим је, председник општине, Драган Тошић поздравио све присутне и напоменуо да је, као и ранијих 
година, очекивао у Сали више људи, али и да је свестан да грађане не занима много сам буџет. Изнео 
је да је поносан што су ове године први пут он и његови сарадници обишли три Месне заједнице у 
Бечеју ( Прва, Друга и трећа МЗ)  у којима су организовали састанке и трибине на којима се 
разговарало са грађанима, али да нажалост због епидемиолошке ситуације, и изолације због болести 
нису успели да организују састанке и у преосталим МЗ на територији општине Бечеј, али  су на 
одржаним састанцима успели да добију смернице о томе како грађани размишљају и шта су им 
приоритети. 
 
Председник општине је укратко изнео Нацрт буџета за наредну годину и напоменуо да буџет мора да 
буде развојни, да има планираних инвестиција али да мора да се обрати пажња на то да све 
функционише без проблема и да при томе мисли  на општинску управу, школе као и све јавне установе 
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на територији Општине. За преостали део буџета грађани могу да изгласају приоритете и напоменуо 
да су грађани, у претходном периоду, анкетирани око инвестиција које ћe се радити наредне године.  
 
 

Даље је навео да је планирани Буџет за 2021.годину износи 1.637.158.000,00 динара и то заједно са 
предвиђеним приходима из извора виших нивоа власти, уз објашњење да се ништа не ради напамет 
него се ти приходи планирају тамо где је сигурно а то је тамо где већ постоји пројектно техничка 
документација или тамо где је познато да ће бити расписани конкурси. Износ од 1.170.897.000,00 
динара је планирано као сопствени приход буџета и тај износ је реално испланиран, као и да око 51% 
прихода чине приходи од пореза на зараде као и других пореза и такси. Планирани дефицит је 0,2 % 
и веома добро је испланиран.  
Председник је након овог излагања предложио да се пређе на расправу те позива присутне да питају 
шта их интересује и занима. 
Надаље се обратио Дане Мандић и укратко упознао присутне у Сали са правилима и принципима који 
ће важити за говорнике у време одржавања расправе а како би сви заинересовани имали могућност 
да поставе питања и како би све протекло у најбољем реду. Правила су следећа: да заинтересовани 
говорници траже реч подизањем руке и почињу излагање пошто им је дата реч, при обраћању 
јавности треба да наведу своје име и презиме као и организацију којој припадају и у чије име говоре, 
излагање треба да буде кратко и јасно (не дуже од 5 минута), да се обраћају са поштовањем и да се 
уздрже од неприкладног понашања и говора, итд. 
Први за реч и учешће у расправи се јавио Милан Бокун, испред удружења грађана Само локално Бечеј 
и предложио да се Јавна расправа одложи због присусва малог 6poja грађанa јер заинетесовани 
грађани нису имали могићност да се добро информишу и анализирају Нацрт Одлуке о буџету за 
2021.годину. 
Председник општине му је кратко одговорио да нема потребе да се расправа одложи из разлога што је 
било довољно времена и да нема потребе да се улази у дубљу анализу буџета као и да су сви рокови 
испоштовани. Председник је изнео  да је вeћ спроведено јавно анкетирање грађана где су се они 
изјаснили око приортетних инвестиција као и да када би одложили то  не би ништа битно променило 
јер су заинтересовани узели учешће а они који то нису не би се ни у одложеном року јавили те да би 
епидемиолошка ситуација и сам Ковид19 вирус био оправдан разлог и да се расправа не одржи. 
Замолио је говорика да постави конкретна питања везана за буџет 2021.године. 

 
Наредно питање поставио је Милан Бокун, испред удружења грађана Само локално Бечеј и оно је 
гласило: Колико % је урађено од онога што су грађани тражили у претходном периоду? 
Председник општине је одговорио да је поносан на то колико је реалиловано и као пример навео 15 
стубова расвете на Петровоселском путу, тамо никада није постојала расвета, то су грађани изгласали 
и добили.Напоменуо је да је то преопширно питање и да није могуће да се реализује баш све што се 
замисли, да није реално одједном кренути у све пројекте и да је много тога урађено, а нешто започето 
и биће довршено у наредном периоду. 
Наредно питање такође је поставио Милан Бокун, испред удружења грађана Само локално Бечеј и 
осврнуо се на вирус и тренутну епидемиолошку ситуацију и затражио од председника општине да га 
информише колико је средстава издвојено за породице које су због „Короне“ изгубиле неког свог и да 
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треба изћи у сусрет грађанима који су изгибили неког ближњег због вируса, јер су ти грађани због 
тога у тешком материјалном стању и имају веће издатке за трошкове сахране. 
 
Председник општине је одговорио да се увек на позицији Центра за социјални рад издвајају 
средства за социјално угрожене као и за трошкове сахране за оне који немају средстава. Изјавио је 
да мисле на грађане те да уколико буде потребе за додатном помоћи обезбедиће се више 
средстава да се помогне.  
Милан Бокун је даље изјавио да су неке општине средства која су планирана за прославу Нове 
године уплатиле у хуманитарне сврхе и да предлаже да то буде једна од ствари која може да се 
уради како би се помогло грађанима који пролазе кроз тешке тренутке због корона вируса. Такође 
је рекао да је приметио да се у буџету смањио износ за манифестацију „Тандербал“ и да предлаже 
да се вишак средстава са те позиције пренесе у хуманитарне сврхе за децу којој је потребно.  
Председник општине на то је изјавио да је вишак средстава са те позиције већ распоређен у 
буџету. 
Милан Бокун је даље констатовао да је прегледом буџета приметио да је за манифестацију „Бечеј 
ноћу“ у буџету извојено око 20.000,00 Еур и предложио да се то укине и да се тај новац преусмери 
на два предлога која је претходно навео уз оправдање да ће то грађани подржати. 
Председник општине је на то изјавио да је испланирано довољно новца у буџету за грађане као и 
за потребе због корона вируса и да уколико манифестација „Бечеј ноћу“ не буде могла да се одржи 
због епидемиолошке ситуације да ће се ребалансом средства прерасподелити. Напоменуо је да је 
први пут у буџету издвојен новац за манифестацију „Бечеј ноћу“ и да је палнирано да то буде 
најквалитетније дешавање до сада. 
Следећа за реч се јавила Душанка Вуксић из Милешева, у име народа и родитеља деце из 
Милешева и изјавила да је горући проблем у Милешеву школа и вртић и да су приметили да је 
позиција у буџету за реновирање школе и вртића 0 а да је предлог био да се у МЗ Милешево 
реновира школа и вртић. 
Председник је одговорио да то што је обећано  је и испланирано, да стоји 3 милиона динара за 
реновирање школе и вртића у Милешеву али да се налази на позицији ОШ „Петефи Шандор“ и да 
нису добро гледали. Замолио је колеге да на видео презентацији покажу присутнима где се налази 
планирани износ.  
Душанка Вуксић је још једном питала да ли могу да буду уверени да ће то и бити урађено и добила 
одговор да ће бити тако, да је на 40 страни буџера за капитално улагање Ош „Петефи Шандор“ 
планирано 4,5 милиона динара, а 3,5 милиона за санацију школе. 
Председник општине је даље поменуо, што се тиче Милешева, а није палнирано у буџету је да се 
добију средства од Министарсва екологије да се сметлиште, депонија измести и склони и да ће 
учинити све да се то и уради. Такође је планирано чишћење канала Градиште- Медењача и биће 
оћишћено наредне године, и да те неке сдтвари нису предвиђене у буџету јер не желимо да се 
деси да то не буде урађено. 
Следећа за реч јавила се Драгана Бранков, суграђанка из Бачког Градишта и питала председника 
општине колико је средстава планирано за Бачко Градиште за санацију плаже, дечја игралишта и 
да се постави семафор на раскрсници у главној улици тамо где стају камиони јер је небезбедно и 
да ли мисли да је довољно 5 милиона. 
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Председник је одговорио да је планирано 5 милиона динара,  као и да су планирана средства из 
виших нивоа власти као и да ЈП Комуналац има на позицији средства,  да је ту планирана санација 
плаже, дечја игралишта као и чишћење дивљих депонија и да се то ради сваке године. Као и да је 
планирано да Бачко Градиште као и Бачко Петрово Село добије своју фабрику воде. 

   Драгана Бранков је даље питала шта је са кружним током када може то да се очекује? 
Председник је на то одговорио да се од тога није одустало да постоји позиција у Путевима Србије 
са  предвиђеним средствима, да је пројекат завршен, да се и за то очекују средтва.  
Драгана Бранков је даље питала да ли су планирани атмосферски канали у Главној улици у Бачком 
Градишту као и да ли ће се поставити клупе на грогљу и да ли се новац правилно дели на све 
грађане општине или само за Бечеј. 
Председник је одговорио да није уреду да тако размишља и да је потребно да се одреде 
приоритети и да треба помало свуда јер је немогуће све одједном урадити а да је новац планиран и 
издвојен за Бачко Градиште. 
Следећа се за реч јавила Кристина Деметер Филипчев, новинарка „Бечејског мозаика“ и поставила 
новинарско питање. Тражила је да се таксативно наброји који приоритети грађана су ушли у буџет 
и са коликим износиама јер је требало 50 милиона динара да се определи за оно што грађани 
изгласају. 
Председник је одговорио да је много приоритета ушло у буџет и да је тај износ много већи , да су 
то санација ОШ „Петефи Шандор“ у Милешеву, плажа у Бачком Градишту, водовод, канализација, 
чиштач, изградња трибина на стадиону, помоћних трибина, Пољанички пут је ушао у буџет као 
атарски пут и само за тај пут потребно је око 20милиона динара. 
 
Кристина Деметер Филипчев поставила је питање шта је са услугом помоћи у кући и личних 
пратиоца, да ли то обавља лиценцирана установа. 
Одговорио је председник општине  да су у буџету издвојена средства за ту врсту услуга социјалне 
заштите и да је за услугу личних пратиоца планирано 13,5 милиона динара а 4 милиона динара за 
услугу помоћ у кући и да је закључен Уговор о пружању услуге помоћи у кучи са лиценцираном 
установом за пружање тих услуга као и да ће у јануару бити расписана јавна набавка за услугу 
личних пратиоца и да све док се не закључи уговор по јавној набавци неће бити вакума, односно  
паузе у пружању те услуге. 
Следећи за реч се јавио Милан Бокун, испред удружења грађана Само локално Бечеј и навео да је 
проблем грађана у II МЗ oтпад на јавним површинама као и проблем са азилом- ту су смањени 
износи у буџету а са друге стране у буџету је повећан износ за уједе паса па жели објашњење. 
Председник општине је изјавио да ће се решавати приоритети а то је и отпад на јавним 
површинама те да је за азил смањен износ из разлога што је ЈП Комуналац склопио уговор са 
Кикиндом и све псе из азила ће пребацивати тамо. За уједе паса је повећан износ из разлога што је 
то сада постао бизнис па људи траже накнаду и кад их уједе сопствени пас као да их је ујео на 
улици а то није само проблем у нашој општини, такође постоји и проблем повреда на јавним 
површинама, и планира се да ти проблеми у наредном периоду највероватније буду рашени 
склапањем уговора са неком осигуравајућом кућом. Такође планирамо и да осигурамо расвету у 
Горанско парку и на кеју јер постоји проблем стланог уништавања и поновних трпшкова у ту сврху. 
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На питање Милана Бокуна зашто је на позицији Јавног правобраниоца предвиђено 50% више 
средстава председник је одговорио да се планира запошљавање заменика јавног правобраниоца 
због планираног одласка у пензију садашњег јавног правобраниоца. 
 
Наредно питање поставио је Милан Бокун а оно се тиче „Мале марине“ и ИПА пројекта, а питање 
гласи колико несрећа која се догодила утиче на поврат средстава која треба да уплати ИПА фонд уз 
констатацију да се каснило са завршетком пројекта. 
Председник је одговорио да су средства требована и да ће бити пребачена и да ту не постоји 
проблем, а да је ангажован вештак за процену штете која је настала на „Малој марини“ те да ће се 
тражити накнада штете.  
 
Надаље је Милан Бокун питао за реконструкцију улице Новосадска и Данила Киша, зашто је већи 
износ планиран за улуцу Данила Киша кад је она пуно краћа од Новосадске и да ли је томе разлог 
измештање аутобуске станице јер није по правилима саобраћаја. 
Председник је одговорио да је то уреду,  да се реновира само део Новосадске улице, прва зона до 
Милетићеве те да се пресвлачи коловоз, а да улица Данила Киша нема проблем због измештања 
аутобуске станице него проблем са канализацијом и из тог разлога је потребно издвојити више 
средстава. 
Милан Бокун је даље поставио питање, уз опаску да се то питање неће свидети председнику, а то је 
зашто је за рукометни терен у Бачком Петровом Селу издвојено 41.000,00 ЕУР  као и зашто је за 
дечја игралишта опредељено 40.ооо,00 ЕУР када су по његовој рачуници то дупло скупље цене, да ли 
мисли да су за игралишта у вртићу то реалне цене? 
Председник општине је напоменуо да рукометни терен у Бачком Петровом Селу није само 
пресвлачење терена него много обимнији посао, те да он сам не одређује цену те је позвао Милана 
Бокуна да кад за одеређене послове из његове струке буде расписана јавна набавка да се обавезно 
јави и уколико буде пријављен као најповољнији понуђач исти ће и добити. 
Надаље је Милан Бокун поставио веома битно питање а тиче се народне кухиње, да ли ће грађани 
остати без топлог оброка јер је у ту сврху планитрано мање новца у буџету. 
Председник је објаснио да су у претходном периоду била планирана средства заједно за све 
социјалне услуге које је пружао Геронтолошки центар Бечеј, те да је у овом буџету раздвајањем 
услуга које пружа Геронтолошки центар Бечеј опредељен исти износ за народну кухињу који је и био 
претходне године и ту услугу пружаће и даље Геронтолошки центар. 
Наредно питање поставио је Милан Бокун а тиче се Канцеларије за младе општине Бечеј, навео је да 
је у ту сврху у буџету планирано 6 милиона и још 600 хиљада динара за конкурсе за младе и 
поставио питање да ли Канцеларија за младе правда односно подноси извештај о утрошеним 
средствима? 
Председник општине је на то питање одговорио – наравно да правда потрошена средства и подноси 
изверштај о утрошеним средствима уз напомену да средства правдају сви и НВО и сви којима се 
опредељује новац и буџета Општине. 
Одговор је дао и Дане Мандић и нагласио да Канцеларија за младе, затражи средства, образложи и 
требује, те иста правда, као и да постоји ЛАП за младе и кроз њега се новац троши  а у сврху 
омладинске политике и задовољавања потреба младих. Ове године је планирано 600 хиљада динара 
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за конкурс за младе који предвиђен у ЛАП-у и новац ће се кроз Јавни конкурс определити 
омладинским удружењима и невладиним организацијама за програме за омладину. Напоменуо је да 
је трим стаза у Горанском парку финансирана од стране Канцеларије за младе Бечеј. 
 
 Он је такође напоменуо да  према ЛАП-у предвиђено уређивање отворених и затворених простора за 
младе те да је у БПС адаптиран простор за младе, да ће исто бити урађено и за младе у Бачком 
Градишту  као и у Бечеју, исто желимо и да се уредие и отворени простори (у Бачком Градишту терен 
за баскет). 
Председник општине је додао да је у овој години требало да буде реновирана куглана у Бачком 
Градишту али да је настао проблем око власништва над објектом а који ће бити решен у наредном 
периоду. 
Надаље је Милан Бокун напоменуо огроман проблем са расветом и како је велик број грађана 
незадовољан расветом јер негде не ради а негде ради цео дан и како у уговору стоји да је фирма 
задужена за одржавање расвете дужна да отклони квар у року од 48 часова а како то не 
функционише. 
Председник општине је одговорио како је расвета у Бечеју била катастрофална до закључења 
уговора ЈПП , те да постоји проблем само кад је квар такав да изискује учешће Електровојводине јер 
кад је проблем са трафоом они траже да им се две недеље раније најави квар, односно кад су 
кварови везани за трафо станицу треба мало дуже време да се квар поправи. 
На ову расправу надовезала се и Драгана Бранков и Бачког Градишта и рекла како никада није 
повезана расвета у Бачком Градишти код католичке цркаве и да расвета уопште не ради и никад није 
радила и осврнула се на Канцеларију за младе и поставила је питање зашто се продаје Ватрогасни 
дом у Бачком Градишту, зашто се не среде неке просторије за младе у Бачком Градишту и да ли ће се 
ставити у функцију биоскоп и дом културе. 
Дане Мандић је одговорио како су се млади из Бачког Градишта изјаснили где би могао бити простор 
за младе те да је тај простор и адаптиран. 
Пошто дапих сугестија и питања није било, расправа је завршена у 19,00 часова. 

 
 

Записник израдила 
    Маријана Ловрић,  
 помоћник председника општине 
 за нормативно правне послове 


