
На основу члана 11. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 - 

др. закон, 101/2016 – др. Закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 107. Статута општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019) и члана 3., 6. и 10. Одлуке о јавним расправама 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 33/2019), Председник општине Нови Бечеј, предложио је нацрт 
Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину Општинском већу општине Нови Бечеј, које је на 38. 

седници одржаној дана 10.12.2021. године, донело  

 
ОДЛУКУ  

О ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ У ПОСТУПКУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
I 

Организује се Јавна расправа у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, у 

периоду од 10.12 до 24.12.2021. године. 
 

II 
Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, објавиће се дана 10.12.2021. године на сајту 

општине www.novibecej.rs 

 
III 

Сва заинтересована лица могу достављати иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре на нацрт Одлуке о 
буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину,  у писаном или електронском облику  у року од 15 дана од дана 

објављивања нацрта Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, а најкасније до 24.12.2021. године, 
у 10.00 часова. 

 

Нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину у писаној форми може се преузети у Општинској 
управи Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, сваког радног дана од 7-14 часова. 

 
Обавештавају се заинтересовани субјекти да ће се јавна трибина о Нацрту Одлуке о буџету општине Нови 

Бечеј за 2022. годину одржати дана 23.12.2021. године у Свечаној сали општине Нови Бечеј, ул. Жарка 

Зрењанина 8, у периоду од 10-12 часова, као и да своје иницијативе, предлоге, сугестије и коментаре могу 
доставити: 

1. У писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, са назнаком 
БУЏЕТ 2022, 

2. Путем меил адресе: budzet.opstinenb@novibecej.rs 

 
IV 

Одређују се Председник општине да са Одељењем за финансије и привреду Општинске управе општине Нови 
Бечеј одговара на постављена питања путем меила и образлажу нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 

2022. годину. 
 

V 

Након спроведене Јавне расправе, нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, са Извештајем 
о спроведеној Јавној расправи доставиће се Општинском већу општине Нови Бечеј, ради утврђивања Предлога 

исте. 
 

VI 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III  02-400-72/2021              Председник 
Дана: 10.12.2021. гoдинe                       Општинског већа 

Н о в и  Б е ч е ј               Саша Максимовић с.р. 

http://www.novibecej.rs/
mailto:budzet.opstinenb@novibecej.rs

