
На основу члана 11. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС", бр. 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 107. и 108. Статута 

Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019), Општинско веће 
општине Нови Бечеј на 39. седници одржаној дана 24.12.2021. године је усвојило: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОJ РАСПРАВИ 
 

I  УВОДНИ ДЕО 
 

Општинско веће општине Нови Бечеј на 38. седници одржаној дана 10.12.2021. године, донело 
је, Одлуку о спровођењу јавне расправе у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови 

Бечеј за 2022. годину.  

 
II ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНE РАСПРАВЕ, КАО И ПОДАЦИ О 

ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ 
 

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, спроведена је 

у периоду од 10.12 до 24.12.2021. године. 
Примедбе, предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи на 

нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину могле су се  доставити до дана 
24.12.2021. године до 10 часова. 

 
Јавна трибина у поступку спровођења јавне расправа о нацрту Одлуке о буџету општине Нови 

Бечеј за 2022. годину одржана је дана 23.12.2021. године у Свечаној сали општине Нови Бечеј, 

ул. Жарка Зрењанина 8, у периоду од 10-12 часова. 
Јавној трибини присуствовали су: Саша Максимовић председника Општине Нови Бечеј, Оливера 

Јањић начелник за финансије и привреду Општине управе Нови Бечеј, Тамара Попов Начелник 
Општинске управе и заинтересована лица – грађани, који су се том приликом непосредно 

упознали са одређеним деловима Нацрта Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину.  

Разлог организовања јавне расправе у поступку доношења Одлуке о буџету општине Нови 
Бечеј за 2022. годину био је упознавање грађана и других заинтересованих субјеката са 

Нацртом Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину.   
Поред организоване јавне трибине, заинтересовани субјети своје иницијативе, предлоге, 

сугестије и коментаре на нацрт Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину, могли су 

доставити  у писаном или електронском облику и то на следећи начин: 
- у писаној форми путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, 

са назнаком БУЏЕТ 2022, и 
- путем меил адресе: budzet.opstinenb@novibecej.rs 

  
Током спровођења јавне расправе о Нацрта Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. 

годину није пристигао ни један предлог, иницијатива, сугестија или коментар, те нима измена 

Нацрта Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину. 
Након спроведене јавне расправе Општинско веће општине Нови Бечеј утврдиће коначан 

предлог Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2022. годину и доставити Скупштини општине 
Нови Бечеј исти на усвајање.  

Уз извештај Општинском већу достављају се и нацрт Одлука о буџету општине Нови Бечеј за 

2022. годину. 
 

Овај извештај урађен је у 3 (три) истоветна примерка и доставља се: 
 

1. Општинском већу Нови Бечеј; 
2. архиви и 

3. објављује се на званичном сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III  02-400-72/2021-1              Председник 

Дана: 24.12.2021. гoдинe                     Општинског већа 

Нови Бечеј             Саша Максимовић с.р.  
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