
 

  

 

                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
  
 
                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
 

    ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM              12. 
 

 
1. 
На основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/14), 

члана 31. став 1. тачка 6.  Статута општине Бечеј („ Службени лист општине Бечеј“, бр. 2/2014 
пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј на XXXV седници одржаној дана 12.03.2015. године, 
донела је 
 

О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
 
I ОСНОВНЕ ОДРЕDBE 

Овом одлуком уређује се положај, надлежност, уређење и организација правобранилаштва општине 
Бечеј (у даљем тексту правобранилаштво) као и друга питања од значаја за рад правобранилаштва.
 

Правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Бечеј.(у 
даљем тексту општине ) 
Правобранилаштво обавља своју функцију на 
других прописа и општих аката, донетих у складу са Уставом, законом и Статутом општине.
 

Седиште правобранилаштва је у Бечеју, Трг ослобођења бр.
Правобранилаштво има печат округлог облика, пречник
средини око којег је исписан текст на српском језику ћириличним писмом и на мађарском језику 
латиничним писмом: Република Србија-
 
II ПОЛОЖАЈ 

Правобраниоца општине Бечеј поставља и разрешава Скупштина општине Бечеј на мандатни период 
од 5 година и може бити поново постављен.
Предлог за постављење правобраниоца, скупштини општине подноси комисија скупштине општине 
Бечеј за кадровско-административна питања и радне 
 

За правобраниоца може бити постављено лице које је држављани Републике Србије, који испуњава 
опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни 
испит, који је достојан правобранилачке функције и ко
најмање седам година радног искуства на пословима правне струке.
 

Општински правобранилац руководи радом и представља правобранилаштво.
Правобранилац за свој рад и рад правобранилаштва одговара Скупштини 
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

. 03. 2015.  2015. 03. 12.                БРОЈ 

На основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/14), 
члана 31. став 1. тачка 6.  Статута општине Бечеј („ Службени лист општине Бечеј“, бр. 2/2014 

општине Бечеј на XXXV седници одржаној дана 12.03.2015. године, 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се положај, надлежност, уређење и организација правобранилаштва општине 

(у даљем тексту правобранилаштво) као и друга питања од значаја за рад правобранилаштва.

Члан 2. 
Правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Бечеј.(у 

Правобранилаштво обавља своју функцију на основу Устава, закона, Статута општине Бечеј, и 
других прописа и општих аката, донетих у складу са Уставом, законом и Статутом општине.

Члан 3. 
Седиште правобранилаштва је у Бечеју, Трг ослобођења бр. 2. 
Правобранилаштво има печат округлог облика, пречника 30 мм, који садржи грб Републике Србије у 
средини око којег је исписан текст на српском језику ћириличним писмом и на мађарском језику 

-Аутономна покрајина Војводина-Општина Бечеј.

Члан 4. 
ине Бечеј поставља и разрешава Скупштина општине Бечеј на мандатни период 

од 5 година и може бити поново постављен. 
Предлог за постављење правобраниоца, скупштини општине подноси комисија скупштине општине 

административна питања и радне односе. 

Члан 5. 
За правобраниоца може бити постављено лице које је држављани Републике Србије, који испуњава 
опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни 
испит, који је достојан правобранилачке функције и који након положеног правосудног испита има 
најмање седам година радног искуства на пословима правне струке. 

Члан 6. 
Општински правобранилац руководи радом и представља правобранилаштво. 
Правобранилац за свој рад и рад правобранилаштва одговара Скупштини општине Бечеј.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

БРОЈ 3.  SZÁM 

На основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 55/14), 
члана 31. став 1. тачка 6.  Статута општине Бечеј („ Службени лист општине Бечеј“, бр. 2/2014 – 

општине Бечеј на XXXV седници одржаној дана 12.03.2015. године, 

 

Овом одлуком уређује се положај, надлежност, уређење и организација правобранилаштва општине 
(у даљем тексту правобранилаштво) као и друга питања од значаја за рад правобранилаштва. 

Правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса општине Бечеј.(у 

основу Устава, закона, Статута општине Бечеј, и 
других прописа и општих аката, донетих у складу са Уставом, законом и Статутом општине. 

а 30 мм, који садржи грб Републике Србије у 
средини око којег је исписан текст на српском језику ћириличним писмом и на мађарском језику 

Општина Бечеј. 

ине Бечеј поставља и разрешава Скупштина општине Бечеј на мандатни период 

Предлог за постављење правобраниоца, скупштини општине подноси комисија скупштине општине 

За правобраниоца може бити постављено лице које је држављани Републике Србије, који испуњава 
опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни 

ји након положеног правосудног испита има 

општине Бечеј. 
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III НАДЛЕЖНОСТ 
Члан 7. 

Правобранилаштво у поступцима пред судовима, управним органима и другим надлежним органима 
заступа општину , ради заштите њених права и интереса, када општина има положај странке или 
умешача о чијим правима и обавезама се одлучује у том поступку. 
Правобранилаштво такође пред судовима, управним органима и другим надлежним државним 
органима, поред органа општине заступа и установе и службе чији је оснивач општина а који се 
финансирају из буџета општине, у свим правним поступцима у којима се ови органи појављују у 
улози странке или умешача, о чијим правима и интересима се у том поступку одлучује уз предходно 
дату пуномоћ. 
У обављању послова из става 1. овог члана, када заступа општину и њене органе Правобранилаштво 
има положај законског заступника. 

Члan 8. 
У случају сукоба имовинских права и интереса, субјеката из члана 10. ове одлуке правобранилаштво 
заступа општину и њене органе. 
 

Члан 9. 
Општински правобранилац може обављати и правне послове заштите имовинских права и интереса 
Републике Србије као и Аутономне Покрајине Војводине, које му повере државни односно 
покрајински правобранилац пред судовима, управним органима и другим надлежним органима у 
границама датог писменог пуномоћја. 
 

Члан 10. 
Правобранилаштво даје правним лицима, чија имовинска права и интересе заступа, по сопственој 
иницијативи као и на њихов захтев, правна мишљења у вези са закључивањем имовинско-правних 
уговора и правна мишљења поводом других имовинско-правних питања. 
Мишљење из става 1. овог члана правобранилаштво је дужно да достави најкасније у року од 30 
дана од дана пријема захтева. 
 

Члан 11. 
Органи општине и других правних лица, које заступа правобранилаштво, дужни су да 
правобранилаштву достављају, све потребне податке, обавештења и доказе ради обављања 
функције коју врши. 
У случајевима у којима то природа посла допушта, правобранилаштво ће пре покретања парнице 
или другог поступка предузети потребне мере ради споразумног решења спора. 
Уколико се правно или физичко лице које има намеру да покрене поступак, против општине и њених 
органа или правних лица чија имовинска права и правне интересе заступа правобранилаштво, 
писменим путем обрати правобранилаштву са предлогом за мирно решење спора, 
правобранилаштво је дужно да подносиоца захтева најкасније у року од 30 дана , од дана примитка 
предлога, писменим путем обавести о предузетим радњама и њиховим резултатима. 
Уколико правобранилаштво у горе назначеном периоду не одговори, сматра се да поднети предлог 
није прихваћен. 
Уколико правобранилаштво нађе да има места за закључење вансудског поравнања у том случају 
дужно је да о истом обавести Председника општине, а по потреби и општинско веће ради добијања 
сагласности на новчани износ који представља предмет закључења вансудског поравнања. 
 
IV ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД 
 

Члан 12. 
Радом правобранилаштва општине руководи Правобранилац. 
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Члан 13. 
Општински правобранилац доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у 
правобранилаштву којим се уређује број запослених у општинском правобранилаштву. 
Председник општине Бечеј даје сагласност на акт из става 1. овог члана. 
 

Члан 14. 
Општински правобранилац руководи организацијом посла у општинском правобранилаштву и 
одговоран је за законит и правилан рад овог органа. 
 

Члан 15. 
Општински правобранилац издаје у писменој форми општа обавезна упутства за рад и поступање 
запослених у општинском правобранилаштву, ради постизања законитости, делотворности и 
једнообразности у заступању. 

Члан 16. 
За вршење стручних и административно-техничких послова у правобранилаштву се образује служба 
у складу са актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, које обавља послове 
писарнице правобранилаштва (уписничарски послови, послови архиве предмета, пријем и 
експедиција поште и други послови које одреди Правобранилац). 
Писарница правобранилаштва једина је овлашћена за пријем поште, те су судови и други државни 
органи , у случајевима када је предвиђено заступање правобраниоца обавезни да сва писмена 
непосредно достављају правобранилаштву. 
Достављање извршено супротно одредби овог става, не производи правно дејство. 
 

Члан 17. 
Послове који се односе на обрачун плата, као и на јавне набавке добара услуга и радова, личне и 
материјалне расходе, за потребе Правобранилаштва обавља Служба за рачуноводство општинске 
управе општине Бечеј. 
 
V СРЕДСТВА 

Члан 18. 
У погледу средстава за финансирање рада Правобранилашта примењују се прописи који се односе 
на средства за финансирање послова општинске управе, ако овом одлуком није другачије 
прописано. 
 

Члан 19. 
Средства за рад правобранилаштва обезбеђују се из буџета општине Бечеј. 
 

Члан 20. 
Трошкови заступања у судском и управном поступку, правобранилаштву се признају по основу 
прописа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката. 
Остварени приход од заступања, представља приход општине Бечеј. 
 
VI РАДНИ ОДНОСИ 

Члан 21. 
На запослене у Правобранилаштву у остваривању права и обавеза из радног односа примењују се 
одредбе закона и других прописа који се примењују на запослене у општинској управи. 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
Општински јавни правобранилац изабран на основу одлуке скупштине општине Бечеј, о општинском 
јавном правобранилаштву („Службени лист општине Бечеј“ бр. 12/2006), наставља са радом до 
постављења општинског правобраниоца у складу са овом одлуком. 
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Запослени у општинском јавном правобранилаштву настављају са радом до распоређивања 
запослених у складу са овом одлуком и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Правобранилаштву. 
 

Члан 23. 
Скупштина општине Бечеј поставиће општинског Правобраниоца најкасније у року од 60 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 24. 
Уколико досадашњи општински јавни правобранилац не буде постављен за општинског 
правобраниоца, или му функција престаје на лични захтев, има право на накнаду плате у трајању од 
3 месеца у висини исте коју је имао у тренутку престанка дужности. 
 

Члан 25. 
Општински правобранилац донеће акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Правобранилаштву, најкасније у року од 30 дана од дана постављења за општинског правобраниоца. 
 

Члан 26. 
Даном ступања на снагу ове одлуке, престају да важи Одлуке о општинском јавном 
правобранилаштву општине Бечеј од 04.10.2006 год.( „Службени лист општине Бечеј“, бр. 12/2006). 
 

Члан 27. 
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 ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ            мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 011-15/2015                                                                      
Дана: 12.03.2015.године 
       Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

1. 
A Vagyonjogi Ügyészségről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 55/14. szám) 2. 

szakaszának 4. bekezdése, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 2/2014. 
szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Óbecse 
Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott  XXXV. ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉGRŐL 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELETEK 

 
1. szakasz 

 Jelen Határozattal rendezzük Óbecse Község Vagyonjogi Ügyészségének (a továbbiakban: 
Vagyonjogi Ügyészség) helyzetét, hatáskörét, berendezését és szerkezetét, valamint más, a Vagyonjogi 
Ügyészség működésével kapcsolatos kérdéseket. 

 
2. szakasz 

A Vagyonjogi Ügyészség Óbecse község (a továbbiakban: község) tulajdonjogi védelmét és tulajdoni 
érdekvédelmét látja el. 
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A Vagyonjogi Ügyészség feladatait az Alkotmány, a törvény, Óbecse Község Alapszabálya, valamint 
más, az Alkotmánnyal, a törvénnyel és a Község Alapszabályával összhangban meghozott előírások és 
általános aktusok alapján végzi. 

 
3. szakasz 

A Vagyonjogi Ügyészség székhelye Óbecsén, a Felszabadulás tér 2. szám alatt van. 
A Vagyonjogi Ügyészségnek van egy 30 mm átmérőjű pecsétje, amely közepén a Szerb Köztársaság 

címere található, amely körül a következő szöveg van kiírva szerb nyelven cirill betűs írásmóddal és magyar 
nyelven latin betűs írásmóddal: Szerb Köztársaság – Vajdaság Autonóm Tartomány – Óbecse község. 
 
II. HELYZET 

4. szakasz 
 A Vagyonjogi Ügyészt Óbecse Község Képviselő-testülete nevezi ki és menti fel 5 évig tartó 
megbízatási időszakra, és újra ki lehet nevezni. 
 A javaslatot a Vagyonjogi Ügyész kinevezésére vonatkozóan a Községi Képviselő-testülethez Óbecse 
Község Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottsága terjeszti be. 

 
5. szakasz 

 Vagyonjogi Ügyésszé az a személy nevezhető ki, aki a Szerb Köztársaság állampolgára, aki megfelel 
az állami szervekben történő munka általános feltételeinek, jogi egyetemet végzett, letette az igazságügyi 
vizsgát, méltó a vagyonjogi ügyészi tisztséghez és aki az igazságügyi vizsga letétele után legalább hét év 
jogi munkatapasztalattal rendelkezik. 
 

6. szakasz 
 A Községi Vagyonjogi Ügyész irányítja a Vagyonjogi Ügyészség munkáját és képviseli azt. 
 A Vagyonjogi Ügyész saját és a Vagyonjogi Ügyészség munkájáért Óbecse Község Képviselő-
testületének felel. 
 
III. HATÁSKÖR 

7. szakasz 
A Vagyonjogi Ügyészség a községet képviseli tulajdonjogi védelme és tulajdoni érdekvédelme céljából 

bírósági, közigazgatási, illetve egyéb illetékes szervek eljárásaiban, amikor a község ügyféli vagy 
beavatkozó helyzetben van, akinek jogáról vagy kötelezettségéről hoznak döntést az adott eljárásban. 

A Községi Vagyonjogi Ügyészség a bírósági, közigazgatási, illetve egyéb illetékes szervek eljárásaiban 
a községet, annak hivatalait és szervezeteit képviseli azok tulajdonjogi védelme és tulajdoni érdekvédelme 
megvalósítása céljából, és előzőleges meghatalmazás alapján jogi képviselőként lép fel minden olyan 
eljárásban, amelyekben ezek a szervek ügyféli vagy beavatkozó szerepben tűnnek fel, amelyeknek jogáról 
vagy kötelezettségéről hoznak döntést. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt feladatok végzése során, amikor a községet és annak szerveit 
képviseli, a Vagyonjogi Ügyész törvényes képviselői helyzetben van. 

 
8. szakasz 

      A jelen Határozat 10. szakaszában említett alanyok tulajdonjogi védelmének és tulajdoni 
érdekvédelmének összeütközése esetében a Vagyonjogi Ügyészség a községet és annak szerveit képviseli. 
 

9. szakasz 
A Községi Vagyonjogi Ügyészség végezheti a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm Tartomány 

tulajdonjogi védelmét és tulajdoni érdekvédelmét, amelyekkel az állami, illetve tartományi jogvédő a 
bíróságok, közigazgatási szervek és más illetékes szervek előtt meghatalmazzák, az írásbeli 
meghatalmazásban foglalt keretek között. 
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10. szakasz 
A Vagyonjogi Ügyészség azoknak a jogi személyeknek, amelyeknek tulajdonjogi védelmét és tulajdoni 

érdekvédelmét végzi, önszántából vagy azok kérésére jogi tanácsot ad a tulajdonjogi szerződések 
megkötésével kapcsolatban és más tulajdonjogi ügyekkel kapcsolatban. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt véleményt a Vagyonjogi Ügyészség köteles kézbesíteni a 
kérelem átvételétől számított 10 napos határidőn belül. 

 
11. szakasz 

      A községi szervek és más olyan személyek, akiket a Vagyonjogi Ügyészség képvisel, kötelesek a 
Vagyonjogi Ügyészséghez kézbesíteni az összes szükséges adatot, értesítést és bizonyítékot, amelyhez a 
tisztsége ellátásához szüksége van. 
      Olyan esetekben, amelyekben az ügy jellege ezt megengedi, a Községi Vagyonjogi Ügyészség a per, 
illetve más eljárás kezdeményezése előtt indítványozza a vitás kérdés peren kívüli rendezését. 
      Az a jogi vagy magánszemély, aki eljárást kíván indítani a község ellen, vagy olyan jogi személy ellen, 
amely tulajdonjogi védelmét és tulajdoni érdekvédelmét a Községi Vagyonjogi Ügyészség látja el, a Községi 
Vagyonjogi Ügyészségnél írásos formában kezdeményezheti a vitás kérdés peren kívüli rendezését. A 
Községi Vagyonjogi Ügyész a foganatosított intézkedésekről és azok eredményéről a kezdeményezőt 
köteles a javaslat kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban értesíteni. 
 Amennyiben a Vagyonjogi Ügyészség úgy látja, hogy ki lehet egyezni peren kívül, arról köteles 
értesíteni a Községi elnököt, s szükség esetén a Községi Tanácsot is a peren kívüli kiegyezés megkötéséhez 
szükséges pénzösszeg jóváhagyása céljából. 
 
IV. SZERVEZŐDÉS ÉS MŰKÖDÉS 

 
12. szakasz 

A Községi Vagyonjogi Ügyészséget a Vagyonjogi Ügyész vezeti. 
 

13. szakasz 
A Községi Vagyonjogi Ügyész meghozza az aktust a Vagyonjogi Ügyészség belső megszervezéséről és 

a munkahelyek besorolásáról, amelyek meghatározza a Községi Vagyonjogi Ügyészség foglalkoztatottjainak 
számát. 

A jelen szakasz 1. szakaszában foglalt aktust Óbecse Község Községi elnöke hagyja jóvá. 
 

14. szakasz 
A Községi Vagyonjogi Ügyész megszervezi a Községi Vagyonjogi Ügyészség feladatait, valamint felel 

ennek a szervnek a törvényes és szabályszerű működéséért. 
 

15. szakasz 
 A Községi Vagyonjogi Ügyész írásos formában adja ki az általános munka- és eljárási utasításokat a 
Községi Vagyonjogi Ügyészség dolgozói számára, az eljárás törvényessége, hatékonysága és egységessége 
céljából. 

 
16. szakasz 

A Községi Vagyonjogi Ügyészségben a szakteendők, valamint az adminisztrációs és technikai teendők 
ellátásához szolgálatot alakítanak, összhangban a belső megszervezéséről és a munkahelyek besorolásáról 
szóló aktussal, amely végzi a Vagyonjogi Ügyészség iktatói feladatait is (bejegyzések, levéltári tárgyak, 
posta átvétele és kiküldése, valamint más, a Vagyonjogi Ügyész által elrendelt feladatok). 

Kizárólag a Vagyonjogi Ügyészség iktatója veheti át annak postáját, tehát a bíróságok és más állami 
szervek azokban az esetekben, amikor a Vagyonjogi Ügyész végzi a képviseletet, kötelesek az összes iratot 
közvetlenül hozzá kézbesíteni. 

A jelen szakasz rendelkezéseivel ellentétben történő kézbesítés nem von maga után jogorvoslatot. 
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17. szakasz 
A Községi Vagyonjogi Ügyészség számára a fizetések elszámolását, a javak, szolgáltatások és munkák 

közbeszerzését, a személyi és anyagi kiadások elszámolását Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának 
Számvevőségi Szolgálata végzi. 
 
V. ESZKÖZÖK 

18. szakasz 
 A Vagyonjogi Ügyészség működésének finanszírozásához szükséges eszközök tekintetében azokat 
az előírásokat alkalmazzák, amelyek a községi közigazgatási hivatal finanszírozására is vonatkoznak, 
amennyiben jelen határozat nem írja másképp elő. 
 

19. szakasz 
A Vagyonjogi Ügyészség működéséhez szükséges pénzeszközöket a Óbecse község költségvetéséből 

biztosítják. 
20. szakasz 

A bírósági és közigazgatási eljárások során a képviselet költségeit a Vagyonjogi Ügyész számára az 
ügyvédek díjairól és költségtérítéseiről szóló előírások alapján ismerik el. 

A képviseletből származó bevétel Óbecse község bevételét képezi. 
 
VI. MUNKAVISZONYOK 

21. szakasz 
A Vagyonjogi Ügyészség foglalkoztatottjainak munkaviszonyból eredő jogai és kötelezettségei 

megvalósítása során azokat a törvényes rendelkezéseket és más jogszabályokat alkalmazzák, amelyeket a 
községi közigazgatási hivatal foglalkoztatottjaira is. 
 
VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

22. szakasz 
Az Óbecse Község Képviselő-testületének a községi vagyonjogi ügyészségről szóló határozata 

(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 12/2006. szám) alapján megválasztott Községi Vagyonjogi Ügyész 
folytatja munkáját, amíg nem helyezik tisztségbe a Községi Vagyonjogi Ügyészt a jelen Határozattal 
összhangban. 

A Községi Vagyonjogi Ügyészség foglalkoztatottjai folytatják munkájukat, amíg nem sorolják át a 
foglalkoztatottakat a jelent Határozattal és a Vagyonjogi Ügyészség belső megszervezéséről és a 
munkahelyek besorolásáról szóló aktussal összhangban. 

 
23. szakasz 

 Óbecse Község Képviselő-testülete jelen Határozat hatályba lépésétől számított 60 napos határidőn 
belül tisztségbe helyezi a Községi Vagyonjogi Ügyészt. 
 

24. szakasz 
 Amennyiben a jelenlegi Községi Vagyonjogi Ügyészt nem választják meg Községi Vagyonjogi 
Ügyésszé vagy tisztsége személyes kérésére szűnik meg, joga van a fizetés megtérítésére a tisztsége 
megszűnésétől számított 3 hónapig, ugyanakkora összegben, amekkora fizetése volt a tisztsége ellátása 
során. 

25. szakasz 
 A Községi Vagyonjogi Ügyész a tisztségbe helyezésétől számított 30 napos határidőn belül 
meghozza a Vagyonjogi Ügyészség belső megszervezéséről és a munkahelyek besorolásáról szóló aktust. 

 
26. szakasz 

 Jelen Határozat hatályba lépésének napján megszűnik a 2006. 10. 04-i Az Óbecse község Községi 
Vagyonjogi Ügyészségről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 12/2006. szám). 
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27. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő napon lép hatályba. 
 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
 Óbecse község         A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET              mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. szám: I 011-15/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
2. 
На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 

7382010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014), члана 31. став 1. тачка 
6.  Статута општине Бечеј („ Службени лист општине Бечеј“, бр. 2/2014 – пречишћен текст), а на 
основу сагласности Државне ревизорске институције под бројем: 400-61/2015-04 од 16.01.2015. 
године Скупштина општине Бечеј, на XXXV седници одржаној дана 12.03.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност да општина Бечеј ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије 

завршног рачуна општине Бечеј за 2014. годину. 
 

Члан 2. 
Екстерну ревизију завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2014. годину, обjавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија, а у складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 3. 
Поступак јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2014. 

годину, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог  дана од  дана  обjављивања у „Службеном листу општине 

Бечеј“.  
 
      Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
      Општина Бечеј                                                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ             мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 011-16/2015                                                                      
Дана: 12.03.2015.године 
       Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 
2. 
A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 

13/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyreigazítás, 108/2013. és 142/2014. számok) 92. 
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szakasza és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint az Állami Felülvizsgáló 
Intézet 2015. 01. 15-i 400-61/2015-04. számú jóváhagyása alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén meghozta 
 

H A T Á R O Z A T Á T 
A REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL ÓBECSE KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BELSŐ FELÜLVIZSGÁLATÁRA 
 

1. szakasz 
 Jóváhagyjuk, hogy Óbecse Község revizort alkalmazzon Óbecse Község 2014. évi költségvetése 
zárszámadásának belső felülvizsgálatára. 
 

2. szakasz 
 Óbecse Község 2014. költségvetése zárszámadásának belső felülvizsgálatát az a személy végzi, aki 
megfelel azoknak a pénzügyi jelentéseknek a felülvizsgálatának végzésére, amelyeket a számvitelről és 
revízióról szóló törvény ír elő, összhangban A költségvetés-rendszerről szóló törvény 92. szakaszának 4. 
bekezdésével. 

3. szakasz 
 Az Óbecse Község 2014. költségvetése zárszámadásának belső felülvizsgálatához szükséges 
közbeszerzéseket A közbeszerzésről szóló törvénnyel összhangban végezzük. 
 

4. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány       A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
 Óbecse község                        mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    
Ikt. szám: I 011-16/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

3. 
На основу чланa 97. став 8 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 

72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – 
одлука УС, 132/14 и 145/14 ), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014), члана 7. Правилника о класификацији објеката („Службени 
гласник РС“, број 22/2015) и члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014-пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је, на XXXV седници 
одржаној дана 12.03.2015. године донела 
   
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ  

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  
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I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, 
критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу 
инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног опремања 
средствима инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун и наплату доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта.  

Члан 2. 
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и других 

подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање грађевинског земљишта, 
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове.  
Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и изградњу и уређење 
површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим програмима 
уређивања.  

Члан 3. 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор. 
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за 

уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање 
објеката комуналне инфраструктуре.  

 
II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 
Члан 4. 

Износ доприноса се утврђује решењем надлежног органа јединице локалне самоуправе о 
издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који врши Јавно предузеће 
Дирекција за изградњу Бечеј (у даљем тексту: Јавно предузеће). 

Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта обрачунава се 
тако што се просечна цена квадратног метра станова новоградње у  општини Бечеј објављена од 
стране Републичког завода за статистику за територију општине помножи са укупном нето 
површином објекта који је предмет градње, израженом у м² и са коефицијентом зоне и 
коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком, према следећој формули: 

 
Д  =  Пц  х  По  х  Кз  х  Кн  х  Ко 

Д    -   допринос за уређивање грађевинског земљишта 
Пц  -   просечна цена квадратног метра станова новоградње у општини Бечеј 
По  -   нето површина објекта који је предмет градње (м2) 
Кз   -   коефицијент зоне (< 0,1) 
Кн   -  коефицијент намене (< 1,5) 
Ко   -  коефицијент опремљености (< 1) 
 

Члан 5. 
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме је 

изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа. 
 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове електродистрибутивне 
мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни систем, мрежу и објекте 
топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са надлежним јавним предузећима.   
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а ) ЗОНЕ   
Члан 6. 

За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне и 
то: 

Подручје насељеног места Бечеј и насељених места у општини Бечеј деле се на четири зоне: 
 
ПРВА ЗОНА - најопремљенија зона, обухвата подручје насељеног места Бечеј ограничено: 
На северу улицама Синђелићева до улице Змај Јовине, Змај Јовина од Синђелићеве до Југ 

Богдана; Југ Богдана од улице Змај Јовине до насипа на Тиси. 
 

На истоку насипом Тисе до улице Милоша Црњанског, Милоша Црњанског од насипа до улице 
Змај Јовине, улице Змај Јовине од улице Милоша Црњанског до ул. Зелене, до Тисе и Змај Јовина 
улица од улице Зелене до улице Светозара Марковића. 
  Од угла улице Светозара Марковића до железничке пруге Бечеј-Нови Сад, а са запада 
железничком пругом Бечеј-Нови Сад до улице Синђелићеве, као и насеља Доњи парк и Север 
Ђуркић. 

Обе стране граничних улица према 2. и 3. Зони припадају 1. Зони. 
 
ДРУГА ЗОНА обухвата подручје насељеног места Бечеј: 
Северно од 1. Зоне ограничено улицама Потиском, укључујући и цело насеље Радослава 

Шарановића, улицом Змај Јовином од улице Потиске до улице Синђелићеве којом иде граница 
између 1. и 2. Зоне све до железничке пруге Бечеј-Сента, железничком пругом Бечеј-Сента до 
Пролетерске улице као и обе стране целе Пролетерске улице. 

Јужно од 1. Зоне ограничено улицама Пеце Ференца од улице Светозара Марковића према 
Православном гробљу, источном границом Православног гробља улица Танчић Михаља до улице 
Ђуре Јакшића и Стевана Којића до отвореног канала атмосферских вода ознаке 5.2.7., отвореним 
каналима атмосферских вода ознаке 5.2.7. и ознаке 5.2. до улице Зелене. 

Јужни део 2. Зоне чине још и обе стране улице Танчић Михаља, Републиканске, Петефи 
Шандора, Новосадске и Уроша Предића од улице Ђуре Јакшића до Пионирске улице као и улице 
Змај Јовине од улице Стевана Којића до улице Првомајске. 

Цело подручје насељених места Бачко Градиште, Бачко Петрово Село. 
 
ТРЕЋА ЗОНА обухвата подручје: 
У Бечеју подручје Индустријске зоне јужно од Пионирске улице, као и сво подручје у граници 

грађевинског реона које није обухваћено 1. и 2. Зоном. Цело подручје насељенog места Радичевић. 
 
ЧЕТВРТА ЗОНА – зона сеоских насеља, обухвата подручје: 
Дрљан, Милешево и Пољанице. 
 
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  

Члан 7. 
Намене објеката  за које се плаћа допринос су:  

 
- стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - 

пословним објектима,  и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним објектима; 
- нестамбена: хотели и сличне зграде, угоститељски објекти, пословни објекти и канцеларије, 

трговински објекти, пословно-стамбени апартмани, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео 
клубови, гараже као засебни комерцијални објекти, бензинске пумпе, као и други објекти 
комерцијалног и услужног карактера   

-  јавна: објекти намењени за јавно коришћење (објекти јавне намене) који могу бити у свим 
облицима својине (болнице, домови здравља и остале зграде за здравствену заштиту и зграде за 
ветеринарско лечење, домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и 
рекреативни објекти, објекти за културно-уметничку делатност и забаву, музеји и библиотеке, 
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зграде за саобраћај и комуникације и други објекти) и објекти - простори за обављање верских и 
других обреда традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о 
црквама и верским заједницама ("Службени гласник РС", број 36/2006) 

- остала: магацински простор, резервоари, силоси и складишта, стоваришта, пијаце, 
самосталне зграде гаража и гаражни простор у свим наведеним објектима, пољопривредни објекти, 
економски објекти, гаражни простор у овим објектима, помоћни објекти, отворени паркинзи. 

Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној 
намени, а све према одредбама подзаконског акта којим се уређује класификација објеката. 

Уколико је објекат који се гради вишенаменски, висина доприноса ће се утврдити сабирањем 
обрачунатих износа за делове објекта, сразмерно површинама делова објекта у складу са њиховом 
наменом. 

 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  

Члан 8. 
За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи 

коефицијенти: 
 
Коефицијент за зону (Куз): 

 
 

 
Коефицијент за намену (Кн): 

 
Намена објекта Коефицијент 
Стамбена 0,28 
Нестамбена 0,87 
Јавна  0,28 
Остала 0,12 

 
Коефицијенти комуналне опремљености (Кко):  
У случају опремљености грађевинског земљишта приступним путем, канализационом и 

водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, коефицијент комуналне опремљености је  - 1. 
 

Члан  9. 
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос 

обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке (Цукупна) умањује се за одређени проценат, у складу са 
следећом табелом: 
 

Недостајућа комунална 
инфраструктура 

Проценат 
умањења 

приступни пут 12 
канализациона мрежа  12 
водоводна мрежа 8 
тротоар 3 
јавна расвета 5 

 

Урбанистичка 
зона 

Коефицијент 

Прва зона 0.075 
Друга зона 0.050 
Трећа зона 0,025 
Четврта зона 0.010 
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Члан 10. 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у 

јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, 
подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, 
трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за 
комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе. 

 
Члан 11. 

Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју је 
прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за другу (нову) 
намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса. 
 

Члан 12. 
Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор 

изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику у 
површини, који ће бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи. 

 
Члан 13. 

Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу 
изградње новог објекта исте намене на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског 
земљишта само за разлику у броју квадрата нето површине између објекта који планира да изгради 
и објекта који се уклања. 

Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из земљишних 
књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или актом 
надлежне службе/одељења да је објекат грађен  у периоду када за његову изградњу није било 
потребно издавање грађевинске дозволе, као и решењем о рушењу објекта који се уклања.  

Уколико наведене исправе не садрже податке о површини објекта, иста се утврђује на основу 
акта надлежне службе/одељења, или техничке документације која је саставни део грађевинске 
дозволе, копије плана или увиђаја на лицу места од стране овлашћеног лица општинске управе 
односно Јавног предузећа. 

Члан 14. 
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев за издавање 

грађевинске дозволе инвеститора из члана 3. ове Одлуке поднет надлежном органу јединице 
локалне самоуправе, а на основу достављене урбанистичко - техничке документације, односно 
правоснажних локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за 
грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др. документације прописане 
важећим Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима. 
 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе одмах упућује захтев за обрачун доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта Јавном предузећу, са приложеном документацијом из става 1 
овог члана. 

Јавно предузеће је дужно да обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
изради у року од два радна дана од дана пријема захтева, те да исти, заједно са документацијом из 
става 1 овог члана, достави надлежном органу јединице локалне самоуправе. 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 15. 
Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у целости или 

на рате.  
Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи начин:  
-     једнократно у целости са умањењем се у износу од 30%  или 
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-  у 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких 
цена према подацима  Републичког завода за статистику.  

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 
дужан да као средство обезбеђења плаћања достави: 

1. неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на 
укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца  од 
дана доспећа последње рате или 

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа 
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе 

У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу 
објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи 
више од две стамбене јединице, из става  5 овог члана, не достављају се средства обезбеђења.  

Право на умањење од 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у случају 
једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.  

 
Члан 16. 

Износ, начин плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта и средство 
обезбеђења у случају плаћања на рате су саставни део решења о грађевинској дозволи. 

Надлежни орган јединице локалне самоуправе је дужан да примерак решења о грађевинској 
дозволи достави Јавном предузећу. 

Јавно предузеће врши послове евидентирања плаћања доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта једнократно у целости или у месечним ратама, уз усклађивање рата на 
месечном нивоу, као и радње за покретање  поступка наплате принудним путем неисплаћеног 
доприноса према важећим Закону о пореском поступку и пореској администрацији. 

Када надлежни орган по захтеву инвеститора изда грађевинску дозволу услед промена у току 
грађења, саставни део тог решења је нови обрачун доприноса. 
 

Саставни део решења о употребној дозволи је коначни обрачун доприноса. 
 

Члан 17. 
Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског земљишта у 

целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства обезбеђења надлежном 
органу јединице локалне самоуправе, најкасније до подношења пријаве радова. 

Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата ће се 
извршити принудним путем у поступку прописаном важећим Законом о пореском поступку и пореској 
администрацији. 

Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора. 
 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ 
ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ И 

ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан  18. 
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 

планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска дозвола, 
може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном грађевинском 
земљишту подноси Јавном предузећу предлог о финансирању припремања, односно опремања 
грађевинског земљишта. 

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља: 
-   правноснажне локацијске услове 
-  доказ о решеним имовинско – правним односима за  парцелу на којој намерава да гради 

објекат 
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-   копију плана за парцеле  
-  предлог динамике и рокова изградње . 

 
Члан  19. 

Јавно предузеће након разматрања предлога лица из става 2. члана 18. ове Одлуке и 
достављене документације, припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта и предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању 
грађевинског земљишта.  

Елаборат из става 1. овог члана садржи: 
-   податке о локацији односно зони, 
- податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће 

инфраструктуре, 
-   податке из програма уређивања грађевинског земљишта, 
-   границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела, 
-   динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре, 
-   обавезу Јавног предузећа  да обезбеди стручни надзор у току извођења радова 
-  одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде 

техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору 
извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући 
висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава; 

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе; 
-  одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, 

односно опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта; 

-  средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  
 

Члан 20. 
На основу елабората из члана 19 ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком припремању, 

односно опремању грађевинског земљишта између лица из става 2. члана 19  ове одлуке и Јавног 
предузећа. 

Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  
- податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;  
-  податке из планског документа и техничке услове за изградњу;  
-  податке из програма уређивања грађевинског земљишта;  
- границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;  
-  динамику и рок изградње;  
-  обавезу Јавног предузећа да обезбеди стручни надзор у току извођења радова;  
-  одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде 

техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и избору 
извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, укључујући 
висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава;  

- одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе;  
-  одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, 

односно опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта  

- вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу 
инфраструктурних објеката 

-  средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  
 

 
 
 
 



Страна 16.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 3. 
16. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   3. Szám 
                                                                             12. 03. 2015.     ***     2015. 03. 12. 
     

 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 21. 
Инвеститори који су закључили уговоре са Јавним предузећем о регулисању накнаде за 

уређивање грађевинског земљишта према одредбама Одлуке о накнади за уређивање грађевинског 
земљишта ("Службени лист општине Бечеј" бр. 2/07, 10/10 и 14/13) до ступања на снагу ове Одлуке, 
у обавези су да плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са 
закљученим уговорима. 

Члан 22. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за уређивање 

грађевинског земљишта ("Службени лист општине Бечеј" бр. 2/2007, 10/2010 и 14/2013).  
 

Члан 23. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бечеј“. 
 
 

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Бечеј  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Број: I 011-17/2015                                                                           мр  Ненад Томашевић, с.р.   
Дана: 12.03.2015. године  

Б Е Ч Е Ј  
- - - - - 0 - - - - - 

 
3. 
A tervezésről és építésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. – 

helyreigazítás, 64/10. – az AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13. – az AB határozata, 50/13. – az AB 
határozata, 98/13. – az AB határozata, 132/14. és 145/14. számok) 97. szakaszának 8. bekezdése,  A helyi 
önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Az objektumok osztályozásáról szóló szabályzat (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 22/2015. szám) 7. szakasza, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasz 1. bekezdésének 6. 
pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015. 03. 12-én megtartott XXXV. ülésén meghozta a 
következő 
   

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÉPÍTÉSI TELEKRENDEZÉSI HOZZÁJÁRÁULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
Jelen Határozattal előírjuk az építési telekrendezési hozzájárulás kiszámításának és 

megfizettetésének eljárását, az objektumok rendeltetési övezeteit és fajtáit, az övezetek szorzószámait és 
rendeltetésit, a hozzájárulás feltételeit, összegét és csökkentésének eljárását, a külön csökkentéseket a 
hiányzó infrastruktúra miatt, a befektető eszközeiből történő infrastrukturális felszerelés költségei miatti 
csökkentés elszámolásának feltételeit és módját, valamint az építési telekrendezési hozzájárulás 
kiszámolásával és megfizettetésével kapcsolatos egyéb jelentős kérdéseket. 
 

2. szakasz 
Az építési telek rendezése magában foglalja annak előkészítését és felszerelését. 
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A telek előkészítése magában foglalja a kutatómunkákat, a földmérői, földrajzi és más alapok 
kidolgozását, a terv- és műszaki dokumentáció, az építési telekrendezési program elkészítését, a 
kitelepítést, az objektumok eltávolítását, a terep szanálását és más munkálatokat. 

A telek felszerelése magában foglalja a kommunális infrastrukturális objektumok felépítését, 
valamint a közrendeltetésű területek kiépítését és rendezését. 

Az építési telek rendezését középtávú és éves rendezési programok alapján végzik. 
 

3. szakasz 
Az építési telekrendezési hozzájárulást a beruházó fizeti. 
Az építési telekrendezési hozzájárulásból befolyó eszközöket a köztulajdonban levő építési telkek 

rendezésére és megszerzésére, valamint a kommunális infrastrukturális objektumok kiépítésére és 
karbantartására fordítják. 

 
II. A HOZZÁJÁRULÁS KISZÁMÍTÁSA 

 
4. szakasz 

A hozzájárulás összegét a helyi önkormányzati egység építési engedélyek kiadásáért illetékes szerve 
állapítja meg azon hozzájárulás kiszámítás alapján, amit az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse (a 
továbbiakban: Közvállalat) végez. 

Az objektum felépítéséhez az építési telekrendezési hozzájárulás mértékét úgy számítják ki, hogy az 
Óbecse községben újépítésű lakás négyzetméterenkénti átlagárát, amit a Köztársasági Statisztikai Intézet 
tett közzé a községre vonatkozóan, beszorozzuk az építés tárgyát képező objektum m2-ben kifejezett nettó 
területével, az övezet szorzószámával és az objektum rendeltetésére megállapított szorzószámmal, amit a 
jelen Határozatban állapítanak meg, a következő képlet alapján: 
 

D  =  Pc  х  Po  х  Kz  х  Kn  х  Ko 
 

D    -   építési telekrendezési hozzájárulás 
Pc  -   az Óbecse községben újépítésű lakás négyzetméterenkénti átlagára 
Po  -   az építés tárgyát képező objektum kifejezett nettó területe (m2) 
Kz   -   az övezet szorzószáma (< 0,1) 
Kn   -  a rendeltetés szorzószáma (< 1,5) 
Ko   -  a felszereltség szorzószáma (< 1) 
 

5. szakasz 
Építési teleknek számít az a telek, amely kommunális szempontból teljesen fel van szerelve az 

építéshez, amelyen van bekötőút járdával és közvilágítással, ki van építve a vízvezeték és a 
szennyvízelvezető-csatornahálózat.  

Az építési telekrendezési hozzájárulás nem foglalja magában az elektromos hálózat és objektumok, 
TT hálózat és objektumok, a hőenergia- és gázszolgáltató rendszerek, hálózatok és objektumok költségeit, 
amelyekre a beruházó külön leszerződik az illetékes közvállalatokkal. 
 
a) ÖVEZETEK   

6. szakasz 
Az építési telekrendezési hozzájárulás megállapításához a következő övezeteket határozzuk meg: 
Óbecse települést és Óbecse község településeinek területét négy övezetre osztjuk: 

ELSŐ ÖVEZET - a legfelszereltebb övezet, magába foglalja Óbecse település következők szerint behatárolt 
területét:  
Északon a Sinđelić utca a J. J. Zmaj utcáig, a J. J. Zmaj utca a Sinđelić utcától a Jug Bogdan utcáig, a Jug 
Bogdan utca a J. J. Zmaj utcától a tiszai töltésig. 
Keleten a tiszai töltéstől a Miloš Crnjanski utcáig, a J. J. Zmaj utca a Miloš Crnjanski utcától a Zöldfás 
utcáig, a Tiszáig és a J. J. Zmaj utcától a Svetozar Marković utcáig. 
A Svetozar Marković utcától az Óbecse – Újvidék vasútvonalig, nyugaton pedig az Óbecse – Újvidék 



Страна 18.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 3. 
18. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   3. Szám 
                                                                             12. 03. 2015.     ***     2015. 03. 12. 
     

 

vasútvonal mentén a Sinđelić utcáig, valamint az Alsópark és a Sever Đurkić utcai lakótelepek. 
A második és harmadik övezet határvonalán fekvő utcák mindkét oldala az első övezethez tartozik. 
 
A MÁSODIK ÖVEZET - Óbecse alábbiak szerint behatárolt területét foglalja magába: 

Északon az első övezettől határosan a Tiszamente utcával, beleértve a Radoslav Šaranović 
lakótelepet is, a J. J. Zmaj utca mentén a Tiszamente utcától a Sinđelić utcáig, ahol az első és második 
övezet közötti határ húzódik, egészen az Óbecse – Zenta vasútvonalig, az Óbecse – Zenta vasútvonal 
mentén a Proletár utcáig és mindkét oldalán az egész Proletár utca.  

Délen az első övezettől határosan a Pece Ferenc utcával a Svetozar Marković utcáig a pravoszláv 
temető felé, a pravoszláv temető keleti oldalán a Táncsics Mihály utca a Đura Jakšić és a Stevan Kojić 
utcáig az 5.2.7. csapadékvíz-csatornáig, az 5.2.7. csapadékvíz-csatorna és az 5.2. csapadékvíz-csatorna 
mentén a Zöldfás utcáig. 

A második övezet déli részéhez tartozik még a Táncsics Mihály, a Köztársaság, a Petőfi Sándor, az 
Újvidéki és az Uroš Predić utca mindkét oldala a utcától a Pionír utcáig, valamint a J. J. Zmaj utca a Stevan 
Kojić utcától a Május elseje utcáig. 

Ide tartozik még Bácsföldvár és Péterréve település is. 
 
A HARMADIK ÖVEZET - a következőket foglalja magába: 

Óbecsén az Ipari övezetet a Pionír utcától délre, az építési övezet határain azokat a részeket, 
amelyeket nem foglalja magába az első és a második övezet, valamint Csikériapuszta települést. 

 
NEGYEDIK ÖVEZET  – a falusi övezet a következőket foglalja magába: 

Drea, Mileševo és Pecesor. 
 
b) AZ OBJEKTUMOK RENDELTETÉSE  

7. szakasz 
Az objektumok következő rendeltetéséért kell hozzájárulást fizetni: 

- lakó: egyéni és kollektív lakóépületek, üzlethelyiségek a lakó–üzleti objektumokban, kísérő 
garázshelyiségek a lakó és lakó–üzleti objektumokban, 
- nem lakó: hotelok és hasonló épületek, vendéglátóipari objektumok, üzlethelyiségek és irodák, 
kereskedelmi objektumok, lakó – üzleti apartmanok, váltóirodák, fogadóirodák, szerencsejáték-termek, 
videoklubok, garázsok, valamint külön kereskedelmi objektumok, benzinkutak, valamint más kereskedelmi 
és szolgáltató jellegű objektumok, 
- köz: amelyek bármilyen tulajdonjogban lehetnek (kórházak, egészségházak és más egészségvédelmi 
épületek, állategészségügyi épületek, idősotthonok, oktatóobjektumok, nyitott és zárt sport- és rekreációs 
objektumok, művelődési – művészeti tevékenységgel és szórakoztatással foglalkozó objektumok, 
múzeumok és könyvtárak, közlekedési, kommunikációs és más objektumok), valamint a hagyományos 
egyházak vallási és más szertartásai végzésére szolgáló objektumok – helyiségek Az egyházakról és más 
vallási közösségekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2006. szám) szerint, 
- egyéb: raktárhelyiségek, tartályok, silók és tárolók, kirakodók, piacok, önálló garázsépületek és 
garázshelyiségek az említett objektumokon belül, mezőgazdasági objektumok, gazdasági objektumok, 
garázshelyiségek ezekben az objektumokban, mellékobjektumok, nyitott parkolók. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében nem említett objektumokat leghasonlóbb rendeltetésű objektumok 
csoportjába sorolják be, s mindezt azon törvénynél alacsonyabb rangú jogszabály rendelkezései alapján, 
amelyek alapján az objektumokat osztályozzák. 

Amennyiben többrendeltetésű objektumot építenek, a hozzájárulás összegét az objektumrészek 
elszámolt összegeinek összeadásával állapítják meg, arányosan az objektumrészek területével és 
rendeltetésükkel összhangban. 
 
c) SZORZÓSZÁMOK 
 

8. szakasz 
Az építési telekrendezési hozzájárulás kiszámításának szorzószámát a következőkben állapítjuk meg: 
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Az övezet szorzószáma (Kuz): 
 
Városi övezet Szorzószám 
Első övezet 0.075 
Második övezet 0.050 
Harmadik övezet 0,025 
Negyedik övezet 0.010 

 
 
Rendeltetési szorzószám (Kn): 
 
Az objektum 
rendeltetése 

Szorzószám 

Lakó 0,28 
Nem lakó 0,87 
Köz 0,28 
Egyéb 0,12 

 
Kommunális felszereltségi szorzószám, (Kko):  

Az építési telek bekötőúttal, szennyvíz-csatornahálózattal és vízvezetékkel, járdával és 
közvilágítással való felszereltsége esetén a kommunális felszereltség szorzószáma -1. 

 
9. szakasz 

Amennyiben a telek nincs teljesen felszerelve kommunális infrastruktúrával, a jelen Határozat 4. 
szakaszával összhangban kiszámított hozzájárulást (Cösszes) bizonyod százalékkal csökkentik, az alábbi 
táblázattal összhangban: 
 
Hiányzó kommunális 
infrastruktúra 

A csökkentés 
százaléka 

bekötőút 12 
szennyvíz-csatornahálózat 12 
vízvezeték-hálózat 8 
járda 3 
közvilágítás 5 

  
10. szakasz 

Az építési telekrendezési hozzájárulást a köztulajdonban levő közrendeltetésű objektumokra, a 
kommunális és más infrastruktúrák objektumaira, a gyártó és raktározó objektumokra, a magasépítészeti 
objektumok földalatti szintjére (garázsok, alállomások, trafóállomások, raktárok, mosókonyhák stb.), kivéve 
azokat a földalatti szinteket, amelyeket kereskedelmi tevékenység végzéséhez használnak, nyitott 
játszóterekre, nyitott sportpályákra és atlétapályákra nem számolják fel. 

 
11. szakasz 

Amennyiben megváltozik az objektum, illetve egy részének rendeltetése más olyan rendeltetéssé, 
amire magasabb összegű hozzájárulást írtak elő, a beruházó köteles kifizetni a hozzájárulás különbséget a 
második (új) rendeltetésre, amire a magasabb hozzájárulást írták elő. 
 

12. szakasz 
Amennyiben az építkezés során módosítások történnek az építési engedélyhez viszonyítva, és a 

beruházó nagyobb területet épít be, köteles kézbesíteni az új projektumot, amely alapján kiszámítják a 
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terület különbségéből adódó hozzájárulást, ami szerves részét fogja képezni az építési engedélyről szóló 
módosított végzésnek. 
 

13. szakasz 
A beruházó, aki új, ugyanolyan rendeltetésű objektum ugyanazon a helyen való felépítése céljából a 

törvénnyel összhangban távolítja el a felépített objektumot, az építési telekrendezési hozzájárulást csak a 
tervezett és eltávolítandó objektum nettó négyzetméterenkénti területkülönbségére fizeti. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt objektum legalitását és területét a következőkkel 
bizonyítják: telekkönyvi kivonattal, illetve tulajdoni lappal, építési és használati engedéllyel vagy az illetékes 
szolgálat/osztály arról szóló aktusával, hogy az objektumot abban az időszakban építették, amikor az 
építéséhez nem volt szükség építési engedélyre, valamint az eltávolításra váró objektum bontásáról szóló 
végzéssel. 

Amennyiben a fenti okmányok nem tartalmazzák az adatokat az objektum területéről, azokat az 
illetékes szolgálat/osztály aktusa vagy az építési engedély szerves részét képező műszaki dokumentáció, 
tervmásolat vagy a Községi Közigazgatási Hivatal, illetve a Közvállalat meghatalmazott személyének 
helyszíni szemléje alapján állapítják meg. 
 

14. szakasz 
Az építési telekrendezési hozzájárulás kiszámítását a jelen Határozat 3. szakaszában említett építési 

engedély kiadására vonatkozó kérelem alapján végzik el, amit a helyi önkormányzati egység illetékes 
szervéhez terjesztenek be, s a kézbesített településrendezési – műszaki dokumentáció, illetve a jogerős 
lokációs engedélyek, az építési engedélyhez szükséges projektumkivonatok, a módosítás alatt álló építési 
engedély projektumának különlenyomata, a kivitelezés állapotprojektuma, valamint más, a hatályos 
építésről és tervezésről szóló törvényben és a törvénynél alacsonyabb rangú jogszabályokban előírt 
dokumentumok alapján. 

A helyi önkormányzati egység illetékes szerve azonnal beterjeszti a kérelmet a Közvállalathoz az 
építési telekrendezési hozzájárulás kiszámításához, amihez mellékeli a jelen szakasz 1. bekezdésében 
foglalt dokumentációt. 

A Közvállalat köteles az építési telekrendezési hozzájárulás kiszámítását a kéremel átvételétől 
számított két napos határidőn belül elvégezni, a azt a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt 
dokumentációval együtt eljuttatni a helyi önkormányzati egység illetékes szervéhez. 
 

III.  A HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSÉNEK MÓDJA ÉS BIZTOSÍTÁSI ESZKÖZÖK 
 

15. szakasz 
Az építési telekrendezési hozzájárulás fizethető egy összegben vagy részletekben. 
Az építési telekrendezési hozzájárulást a beruházó a következő módokon fizetheti: 

-   összegben, amit 30%-kal csökkentenek vagy 
- 36 havi részletben, a részletek havi szintű összehangolásával a Köztársasági Statisztikai Intézet fogyasztói 
indexre vonatkozó adataival. 

Amennyiben az építési telekrendezési hozzájárulást részletekben fizetik, a beruházó köteles biztosítási 
eszközként kézbesíteni a következőket: 
3. visszavonhatatlan banki garanciát, amit az első felszólításra kifogásolás nélkül kifizetnek, s ami a még 

esedékessé nem vált részletek teljes összegére vonatkozik és az utolsó részlet esedékessé válásától 
szóló három hónaptól hosszabb határidőre szól vagy 

4. jelzáloggal megterhelni az objektumot, ami az esedékessé nem vált részletek összegének legalább 
30%-kát éri, a helyi önkormányzati egység hasznára. 
Az újonnan építendő objektum építési telekrendezési hozzájárulás részletben történő fizetése esetén, 

melynek bruttó össz építési területe nem haladja meg a 200m2-t, s nem tartalmaz kettőtől több 
lakóegységet, a jelen szakasz 5. bekezdésében foglalt biztosítási eszközöket nem kell kézbesíteni-. 

30%-kos csökkentésre joga van annak a beruházónak, aki részletekben fizet, amennyiben egy 
összegben kifizeti az esedékessé még nem vált részleteket. 
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16. szakasz 
A részletben történő fizetés esetén az építési telekrendezési hozzájárulás összege, fizetésének 

módja és a biztosítási eszközök szerves részét képezik az építési engedélyről szóló végzésnek. 
A helyi önkormányzati egység illetékes szerve köteles az építési engedélyről szóló végzés egy 

példányát kézbesíteni a Közvállalathoz. 
A Közvállalat tarja nyilván az egy összegben és a havi részletekben fizetett építési telekrendezési 

hozzájárulásokat, a részletek havi szinten történő összehangolásával, valamint végzi a ki nem fizetett 
hozzájárulás kényszerű megfizettetési eljárásának elindításával kapcsolatos feladatokat Az adóeljárásról és 
adóadminisztrációról szóló hatályos törvény alapján. 

Amikor az illetékes szerv a beruházó kérelme alapján az építkezés során fellép változások 
következtében kiadja az építési engedélyt, annak a végzésnek a szerves részét képezi a hozzájárulás új 
elszámolása. 

A használati engedély szerves részét képezi a hozzájárulás végső elszámolása. 
 

17. szakasz 
A beruházó köteles az építési telekrendezési hozzájárulást teljes egészében befizeti, illetve, ha 

részletekben fizeti, az első részletet befizetni és kézbesíteni a helyi önkormányzati egység illetékes 
szervéhez a biztosítási eszközt legkésőbb a munkálatok bejelentéséig. 

Amennyiben a beruházó nem fizeti be a hozzájárulás esedékessé vált összegét az előírt határidőn 
belül, a megfizettetést kényszerűen hajtják végre, Az adóeljárásról és adóadminisztrációról szóló hatályos 
törvény által előírt eljárással. 

A kényszerű megfizettetés költségei a beruházót terhelik. 
 

IV. A BEÉPÍTETLEN ÉPÍTÉSI TELKEK JOGI ÉS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESZKÖZEIVEL 
VALÓ KOMMUNÁLIS FELSZERELÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISZONYOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

SZÓLÓ SZERZŐDÉS 
 

18. szakasz 
Az építési telek, amit nem rendeztek a jelen Határozat értelmében, s azon tervdokumentum 

keretein belül található, amely alapján a lokációs feltételeket, illetve építési engedélyt ki lehet adni, 
előkészíthető, illetve felszerelhető a természetes és jogi személyek eszközeivel is. 

Az érdekelt személy, illetve a rendezetlen építési telken építés alatt álló objektum beruházója 
beterjeszti a Közvállalathoz az építési telek előkészítésének, illetve felszerelésének finanszírozási javaslatát. 

A finanszírozási javaslattal a jelen szakasz 2. bekezdésében említett személy beterjeszti/kézbesíti a 
következőket: 
-   jogerős lokációs feltételeket 
-  bizonyítékot annak a teleknek vagyonjogi és jogi viszonyairól, amelyen az objektumot fel akarja építeni 
-   a parcella tervének másolatát 
-  az építés ütemtervét és a határidőket. 

 
19. szakasz 

A Közvállalat a jelen Határozat 18. szakaszának 2. bekezdésében és a kézbesített 
tervdokumentációban foglalt személy javaslatának megvitatása után előkészíti a Tanulmányt a közös 
előkészítésről, illetve az építési telek felszereléséről és a szerződésjavaslatot a közös előkészítésről, illetve 
az építési telek felszereléséről. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt tanulmány a következőket tartalmazza: 
-   adatokat a lokációról, illetve az övezetről, 
- adatokat a településrendezési tervből és a hiányzó infrastruktúra kiépítésének műszaki feltételeiről, 
-   adatokat az építési telekrendezési programból, 
-   a felszerelésre váró lokáció határait a kataszteri parcellák leltárával, 
-   az infrastruktúra kiépítésének ütemezését és határidejét, 
-   a Közvállalat arra vonatkozó kötelezettségét, hogy biztosítsa a felügyeletet a munkálatok kivitelezése 
során, 
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-  a szerződő felek részvételének meghatározását a műszaki dokumentáció kidolgozása és annak szakmai 
ellenőrzése, a munkálatok kivitelezésének és a kivitelező kiválasztásának, valamint az építési telek 
felszerelése során felmerülő egyéb költségek biztosításában és finanszírozásában, beleértve a pénz- és 
egyéb eszközök biztosításának összegeit és határidejeit, 
- az építés alatt álló objektumok meghatározását, amik a helyi önkormányzati egység tulajdonai lesznek, 
-  a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt személyek részvételi összegének meghatározását az építési telek 
előkészítésében, illetve felszerelésében, amit csökkenteni fognak az építési telekrendezési hozzájárulás 
összegével, 
-  a szerződő felek kötelezettségei teljesítését biztosító eszközöket. 
 

20. szakasz 
A jelen Határozat 19. szakaszában foglalt tanulmány alapján a jelen Határozat 19. szakaszának 2. 

bekezdésében foglalt személy és a Közvállalat megkötik a szerződést az építési telek közös előkészítéséről, 
illetve felszereléséről. 

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szerződés a következőket tartalmazza: 
- adatokat a lokációról, illetve övezetről, amelyben az építési telket fel akarják szerelni, 
-  adatokat a tervdokumentációból és az építés műszaki feltételeit, 
-  adatokat az építési telekrendezési programból, 
- a felszerelésre váró lokáció határait a kataszteri parcellák leltárával, 
-  az építés ütemét és határidejét, 
-   a Közvállalat arra vonatkozó kötelezettségét, hogy biztosítsa a felügyeletet a munkálatok kivitelezése 
során, 
-  a szerződő felek részvételének meghatározását a műszaki dokumentáció kidolgozása és annak szakmai 
ellenőrzése, a munkálatok kivitelezésének és a kivitelező kiválasztásának, valamint az építési telek 
felszerelése során felmerülő egyéb költségek biztosításában és finanszírozásában, beleértve a pénz- és 
egyéb eszközök biztosításának összegeit és határidejeit,  
- az építés alatt álló objektumok meghatározását, amik a helyi önkormányzati egység tulajdonai lesznek, 
-  a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt személyek részvételi összegének meghatározását az építési telek 
előkészítésében, illetve felszerelésében, amit csökkenteni fognak az építési telekrendezési hozzájárulás 
összegével,  
- annak a teleknek az értékét, amit a beruházó a helyi önkormányzati egység rendelkezésére bocsát az 
infrastrukturális objektumok kiépítésére, 
-  a szerződő felek kötelezettségei teljesítését biztosító eszközöket. 
 

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK 
 

21. szakasz 
A beruházók, akik szerződést kötöttek a Közvállalattal az építési telekrendezési térítmény 

szabályozásáról Az építési telekrendezési térítmény szabályozásáról szóló határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 2/07., 10/10. és 14/13. számok) rendelkezései alapján, jelen Határozat hatályba lépéséig 
kötelek fizetni az építési telekrendezési térítményt a megkötött szerződésekkel összhangban. 

 
22. szakasz 

Jelen Határozat hatályba lépésének napján megszűnik Az építési telekrendezési térítmény 
szabályozásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/07., 10/10. és 14/13. számok) 
érvényessége. 
 

23. szakasz 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
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Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014) и члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. Закона о локалним изборима (“Службени 
гласник Републике Србије”, број 129/2007, 34/2010 и 54/2011), Скупштина општине Бечеј је, на XXXV 
седници одржаној дана 12.03.2015. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 

         Утврђује се да је одборници ЕРЖЕБЕТ КИНКИ престао мандат одборника у Скупштини 
општине Бечеј, због избора на функцију заменика председника општине Бечеј.  
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 Скупштина општине Бечеј је на 34. седници одржаној дана 30.01.2015. године изабрала 
одборницу Ержебет Кинку за заменика председника општине Бечеј.  

Према одредбама члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран преузимањем посла, односно функције које су, у 
складу са законом, неспојиве са функцијом одборника, а у ставу 6. истог члана је регулисано да ако 
одборнику престаје мандат наступањем наведеног случаја, скупштина јединице локалне самоуправе 
на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог случаја, утврђује да је одборнику 
престао мандат. Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи одређено је да заменику 
председника општине избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини општине. 
     Имајући у виду горе изнетог, Скупштина општине Бечеј је утврдила да је одборници Ержебет 
Кинка престао одборнички мандат, због избора на функцију заменика председника општине а која је 
неспојива са функцијом одборника.         

На основу изнетог, донето је решење као диспозитиву. 
              
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду – Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења. 

 
 
        Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                мр Ненад Томашевић,с.р. 
Број: I 02-37/2015                                                                                     
Дана: 12.03.2015. године 
          Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
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 A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 
83/2014. számok) 43. szakaszának 5. bekezdése, valamint A helyhatósági választásokról szóló törvény 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 34/2010. és 54/2011. számok) 46. szakasza 1. 
bekezdése 5. pontja és 6. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én 
megtartott XXXV. ülésén meghozta a következő  
 

H A T Á R O Z A T O T  
A KÉPVISELŐI MEGBÍZATÁS MEGSZŰNÉSÉRŐL 

 
I. 

 Megerősítjük, hogy Kinka Erzsébetnek megszűnt az Óbecse Község Képviselő-testületében betöltött 
képviselői tisztsége, mivel megválasztották Óbecse Község Községi elnökének helyettesévé. 
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015. 01. 30-án megtartott 34. ülésén Kinka Erzsébet 
képviselőt Óbecse Község Községi elnökének helyettesévé választotta. 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdése 5. pontjának rendelkezései 
szerint a megbízatás lejárta előtt megszűnik abban az esetben, ha a képviselő olyan munkát, illetve 
tisztséget vállal, amely a törvénnyel összhangban összeférhetetlen a képviselői tisztséggel, s ugyanezen 
törvény 6. szakasza szabályozza, hogy amennyiben a képviselőnek az említett eset folytán szűnik meg a 
megbízatása, a helyi önkormányzati egység képviselő-testülete az ilyen esetről való értesülés utáni legelső 
ülésén megerősíti, hogy a képviselőnek megszűnt a megbízatása. A helyi önkormányzatról szóló törvény 
43. szakaszának 5. bekezdése meghatározza, hogy a községi elnök helyettesének az erre a tisztségre 
történő megválasztásával megszűnik a községi képviselő-testületben betöltött képviselői megbízatása. 
 Tekintettel a fent felsoroltakra, Óbecse Község Képviselő-testülete megerősítette Kinka Erzsébet 
képviselői megbízatásának megszűnését, mivel megválasztották a községi elnök helyettesévé, amely 
tisztség összeférhetetlen a képviselői tisztséggel. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjeszthető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál – 
Újvidéki Osztály a meghozatalától számított 48 órás határidőn belül. 
 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
 Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE  mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. szám: I 02-37/2015                                                                                     
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике 
Србије” број 129/2007,34/2010 и 54/2011) и Извештаја Изборне комисије општине Бечеј о додели 
мандата одборнику број I 013-12/2014-3 са седнице одржане дана 01.04.2014. године, Скупштина 
општине Бечеј је, на XXXV седници одржаној дана 12.03.2015.године, донела 

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

о потврђивању мандата одборника  
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I 
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Бечеј, и то: 

ЛАСЛО НЕМЕШ из Бечеја. 
II 

Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника којем је престао мандат. 
 

III 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј” . 
 

Образложење 
     Одборница Ержебет Кинка је изабрана за заменика председника општине Бечеј, услед чега јој 
је престао одборнички мандат у Скупштини општине Бечеј. 
     Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 09.02.2015. године, након  
спроведеног поступка сагласно одредбама Закона о локалним изборима, доставила Скупштини 
општине Бечеј Извештај о додели мандата новом одборнику број I 013-1/2015-__ и Уверење о 
избору Немеш Ласла из Бечеја, рођеног 1960. године, за одборника Скупштине општине Бечеј.  
       Скупштина општине Бечеј је на основу Извештаја Изборне комисије општине Бечеј и 
Извештаја Верификационог одбора Скупштине општине Бечеј, донела решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду- Одељење у Новом Саду у року од 48 сати од дана доношења решења.  

 
 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
         Општина Бечеј                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ              мр Ненад Томашевић, с.р 
Број: I 02-38/2015 
Дана: 12.03.2015. године        
              Б  Е  Ч  Е  Ј 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 

34/2010. és 54/2011. számok) 48. és 56. szakasza és A képviselői mandátum kiosztásáról szóló I 013-
12/20124-3 számú 2014. 04. 01-i keltezésű beszámoló alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.13.12-én megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

a képviselői megbízatás igazolásáról 
 

I. 
 Igazoljuk az Óbecsei Községi Képviselő-testület következő képviselőjének megbízatását:  

NEMES LÁSZLÓ, Óbecse. 
 

II. 
 Az új képviselő mandátuma addig tart, amedig annak a képviselőnek a mandátuma tartott volna, 
aki helyett megválasztották. 
 

III. 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
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I n d o k l á s 
 Kinka Erzsébet képviselőt 2015. 01. 30-án megválasztották Óbecse Község Községi 
elnökhelyettesévé, aminek következtében megszűnt Óbecse Község Képviselő-testületében betöltött 
képviselői tisztsége. 
 Óbecse Község Választási Bizottsága 2015. 02. 09-én A helyhatósági választásokról szóló törvénnyel 
összhangban kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testületéhez A képviselői mandátum kiosztásáról szóló 
I 013-1/2015-__ számú beszámolót és az Igazolást az óbecsei Nemes Lászlónak, született 1960-ban, az 
Óbecsei Községi Képviselő-testület képviselőjévé való megválasztásáról. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Választási Bizottságának Beszámolója és a 
Mandátumhitelesítő Bizottság Beszámolója alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen, meghozatalától számított 48 órán belül, panasz emelhető a 
Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Osztályánál.  
 
 
         Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
          Óbecse község                A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET      mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 02-38/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
    Ó B E C S E  

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 2/2014- пречишћен текст) и члана 10. став 1. Одлуке о пијацама на територији општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“ број 8/2013), Скупштина општине Бечеј је на XXXV седници 
одржаној дана 12.03.2015. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Пијачни ред на пијацама на територији општине Бечеј 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Пијачни ред на пијацама на територiји општине Бечеј коју је 
усвојио надзорни одбор ЈП Комуналац Бечеј на 14. седници одржаној дана 05.12.2014. године. 
 

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

Образложење 
 ЈП Комуналац Бечеј је дана 10.12.2014. године доставио оснивачу Пијачни ред на пијацама 
општине Бечеј на сагласност у складу са Oдлуком о пијацама на територији општине Бечеј. 
 Надзорни одбор јавног предузећа за комуналне услуге је на својој 14. седници одржаној дана 
05.12.2014. године усвојио Пијачни ред на пијацама на територији општине Бечеј. 
 На основу члана 10. Одлуке о пијацама на територији општине Бечеј комунално предузеће је 
дужно да посебним актом пропише пијачни ред пијаца, којим се ближе уређују услови и начин 
пружања пијачних услуга. Сагласност на акт о пијачном реду даје Скупштина општине Бечеј и 
објављује се у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 Општинско веће општине Бечеј је на 118.седници одржаној дана 30.01.2015.године 
размотрило Пијачни ред на пијацама општине Бечеј и утврдило предлог Решења о давању 
сагласности на исти. 
 Скупштина општине је размотрила Пијачни ред на пијацама на територији општине Бечеј и у 
складу са својом надлежношћу донела решења о давању сагласности на исти. 
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 Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
 Општина Бечеј                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                             мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 355-99/2015                                                         
Дана: 12.03.2015. године 
 Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 
 Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Az Óbecse község területén található 
piacok piacrendjéről szóló határozat 10. szakaszának 1. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-
testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
az Óbecse község területén található piacok piacrendjének jóváhagyásáról 

 
I. 

 JÓVÁHAGYJUK az Óbecse község területén található piacok piacrendjét, amelyet az óbecsei 
Komunalac KV Felügyelő Bizottsága a 2014. 12. 05-én megtartott 14. ülésén fogadott el. 
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 Az óbecsei Komunalac KV 2014. 12. 10-én Az Óbecse község területén található piacok 
piacrendjéről szóló határozattal összhangban, jóváhagyás céljából kézbesítette az alapítóhoz Az Óbecse 
község területén található piacok piacrendjét.  
 A kommunális szolgáltató közvállalat Felügyelő Bizottsága a 2014. 12. 05-én megtartott 14. ülésén 
elfogadta az Óbecse község területén található piacok piacrendjét. 
 Az Óbecse község területén található piacok piacrendjéről szóló határozat 10. szakasza alapján a 
kommunális vállalat köteles külön aktussal előírni a piacok piacrendjét, amellyel részletesebben rendezik a 
piaci szolgáltatások feltételeit és módját. A piacrendet Óbecse Község Képviselő-testülete hagyja jóvá és 
közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015. 01. 30-án megtartott 118. megtartott ülésén megvitatta az 
Óbecse község területén található piacok piacrendjét, és megerősítette annak jóváhagyásáról a 
határozatjavaslatot. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecse község területén található piacok 
piacrendjét, s hatáskörével összhangban meghozta annak jóváhagyásáról a határozatot. 
  
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
 Óbecse község                  mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    
Ikt. szám: I 355-99/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
          
 На основу члана 10. став 1. Одлуке о пијацама на територији Општине Бечеј ("Службени лист 
Општине Бечеј" бр. 8/2013) и члана 34. став 1. тачка 9. Статута Јавног предузећа за комуналне 
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услуге Комуналац Бечеј (дел. бр. 105/2013) Надзорни одбор на седници одржаној дана 05. 12. 2014. 
године, донео је  
 

П И Ј А Ч Н И   Р Е Д 
НА ПИЈАЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
  
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овим Пијачним редом на пијацама на територији општине Бечеј (у даљем тексту: Пијачни 
ред) утврђују се услови и начин пружања пијачних услуга на пијацама којима управља Јавно 
предузеће за комуналне услуге Комуналац Бечеј (у даљем тексту: ЈП Комуналац) 
 

Члан 2. 
 Пијаце су  места намењена, уређена и опремљена за промет пољопривредних, занатских и 
других производа намењених за подмирење потреба потрошача.  
 
НАЗИВ И МЕСТА ПИЈАЦА 
 

Члан 3. 
 Пијаце у Бечеју: 
 1. Велика пијаца у улици Зелена  66. на простору између улица Зелена, Светозара Марковића 
и Петефи Шандора, 
 2. Мала пијаца на тргу Братства јединства у Новом Селу и 
 3. Сточна пијаца и вашариште на Иђошком путу. 
 Пијаце у Бачком Петровом Селу: 
 1. Пијаца  у улици Јожеф Атиле бб и 
 2. Сточна пијаца и вашариште у улици Теодора Илића Чешљара на зеленој површини  
 (до привођења намени у складу са важећим Просторним планом општине). 
 Пијаца у Бачком Градишту у улици Главна у дворишту месне канцеларије. 
 Пијаца у Милешеву на углу  улица Вука Караџића и 12. октобра. 
 Пијаца у Радичевићу у улици Лоле Рибара и Вељка Влаховића. 
 
ПИЈАЧНА ПРОДАЈА  
 

Члан 4. 
 На пијацама се врши продаја свежих пољопривредних и прехрамбених производа, производа 
домаће радиности и занатских производа, као и друге робе широке потрошње.  
            
 
РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА  
 

Члан 5. 
 Пијаце се одржавају пијачним данима. 
 Пијачни дани  у Бечеју су:  
 1. Велика пијаца - уторак и субота. 
 2. Мала пијаца - среда, четвртак, петак и недеља. 
 3. Сточна пијаца - суботом по потреби.   
 Пијаце у Бачком Петровом Селу: 
 1. Пијаца  - среда, петак и недеља. 
 2. Сточна пијаца - по потреби. 
 Пијаца у Бачком Градишту - среда и недеља. 
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 Пијаца у Милешеву - уторак. 
 Пијаца у Радичевићу - среда и недеља. 
  

Члан 6. 
 Радно време пијаца у току пијачних дана дели се на летње у периоду од 01. маја  до 30. 
октобра и зимско у периоду од 01. новембра до 30. априла. 
 Пијаце у Бечеју раде:  
 1. Велика пијаца - од 5,00 до 12,00 часова лети и од 06,00 до 13,00 часова у зими.  
 2. Мала пијаца - од 5,00 до 12,00 часова  лети и од 06,00 до 13,00 часова  зими четвртком и 
недељом, а средом и петком  од 14,00 до 20,00 часова  лети и од 12,00 до 17,00 часова зими. 
 3. Сточна пијаца -  по најављеној потреби за употребу сточне ваге.   
 Пијаце у Бачком Петровом Селу: 
 1. Пијаца  - од 06,00 до 12,00 часова и лети и зими. 
 2. Сточна пијаца - по потреби. 
 Пијаца у Бачком Градишту - од 06,00 до 12,00 часова и лети и зими. 
 Пијаца у Милешеву - од 06,00 до 10,00 часова и лети и зими. 
 Пијаца у Радичевићу - од 07,00 до 10,00 часова и лети и зими. 
  

Члан 7. 
 По потреби ЈП Комуналац организује вашаре на вашаришту у Бечеју и Бачком Петровом Селу, 
а може организовати одржавање пијаца и другим данима уколико се за тим укаже потреба, о чему 
ће корисници пијачних услуга и грађани унапред бити обавештени.   
 

Члан 8. 
 Пијачни дани и радно време пијаца  истакнути су на пијацама на видном месту. 
 
УСЛОВИ ПОД КОЈИМА СЕ ВРШИ ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА  
 

Члан 9. 
 ЈП Комуналац обезбеђује хигијенско техничке услове за промет робе на пијацама којима 
управља. 
 

Члан 10. 
 Роба се може продавати и куповати само на пијачном простору. 
 Пијачни простор је јасно обележен и издвојен од осталог простора, поплочан или пресвучен 
чврстим материјалом који се лако чисти и пере. 
 

Члан 11. 
 Продаја појединих  врсте робе врши се на продајним местима одређеним  за њену продају на 
утврђеном делу пијачног простора који је означен одговарајућом ознаком и представља  целину. 
 Продаја свих животних намирница врши се на тезгама, осим повртарских производа 
спакованих у џакове, бостана, цвећа и садног материјала  који се могу  продавати и са пијачног 
платоа. 
 

Члан 12. 
 Заклана живина и млечни производи могу се продавати само на простору и објектима 
намењеним за продају ових производа у складу са важећим ветеринарским и санитарним прописима. 
 

Члан 13. 
 На пијацама су назначена места за продају пољопривредних и других прехрамбених 
производа, занатских производа и домаће радиности, половне робе  и друге робе чији се промет 
може вршити на пијацама. 

Члан 14. 
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 Продавци који имају својство правног лица или предузетника, а имају закупљену тезгу или 
закупљен пијачни објекат  дужни су да на видном месту истакну податке о фирми под којом послују.
  
 У случају промене делатности продавца из става 1. овог члана, продавац је обавезан да 
одмах, а најкасније у року од три дана о томе писмено обавести ЈП Комуналац.   
  Продавци који имају својство трговца у смислу прописа којима се регулише трговина, дужни 
су да доставе одговорном лицу у ЈП Комуналац доказе о својству трговца. 
 

Члан 15. 
 Продавци су дужни да на производима које продају истакну  малопродајну цену и да изврше 
тачно мерење производа које продају. 
 Контролно мерење врши се на захтев купца, а контролну вагу обезбеђује ЈП Комуналац. 
 

Члан 16. 
 На пијачном простору продавци могу поставити привремене продајне објекте по одобрењу ЈП 
Комуналац, а под условима прописаним за постављање привремених објеката. 
 

Члан 17. 
 Стока се може продавати само на сточним пијацама и вашарима, под условима одређеним 
важећим ветеринарским и  санитарним прописима. 
 

Члан 18. 
 На пијацама и вашарима утврђеним овим Пијачним редом не врши се продаја на велико. 
    
УСЛОВИ И НАЧИН КОРИШЋЕНЈА ПИЈАЧНИХ ОБЈЕКАТА  
 

Члан 19. 
 Продавци, правна лица, предузетници и физичка лица, под једнаким условима користе 
пијачни простор, пијачне објекте и опрему. 
 

Члан 20. 
 Пијачни простор и пијачни објекти уступају се продавцима на привремено коришћење. 
 Привремено коришћење може бити једнодневно или се може вршити у дужем временском 
периоду. 
 Уколико се пијачни простор и пијачни објекти уступају на коришћење у дужем временском 
периоду  у том случају се врши закуп пијачног простора или пијачних објеката. 

 
Члан 21. 

 Закуп пијачних објеката - тезги  и  пијачног простора- коцки врши се за период од шест 
месеци и то: од I до VI месеца и од VII до XII месеца у текућој години. 
 Заинтересовани продавци могу закупити пијачне тезге и коцке и на краћи период, уколико за 
исте не постоји интересовање за закуп на период од шест месеци.  
 Уговор о закупу садржи: име, ЈМБГ и адресу продавца или назив и пословно седиште 
продавца и број акта о регистрацији фирме, назив пијаце и број тезге или коцке за коју се врши 
закуп, период за  који се врши закуп и клаузулу о обавези продаваца да  надокнади штету ЈП 
Комуналацу,  ако је претрпи у виду казне која настане због неблаговремено достављених података 
из члана 14. овог Пијачног реда или због незаконитог или неправилног обављања трговине на 
пијацама из овог Пијачног реда или не придржавања других прописа. 
 

Члан 22. 
 За привремено постављање покретног објекта може се извршити закуп пијачних коцки под 
условом да се постављени објекат по завршетку пијаце отклони са пијачног простора. 
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Члан 23. 
 Продавац не може уступити закупљени пијачни простор-коцку и пијачних објеката-тезгу 
другом лицу. 
 Уколико продавац из става 1. овог члана пијачним даном до 8 часова не изложи робу 
намењену продаји, продајно место може да користи и друго лице које врши продају на пијаци уз 
одобрење овлашћеног радника ЈП Комуналац. 
 

Члан 24. 
 Заинтересовани продавци могу извршити закуп пијачног простора за постављање киоска или 
закуп постојећег пијачног објекта. 
 Закуп пијачног простора  или  пијачног објекта се врши по основу уговора закљученог за 
временски период од годину или више дана, а који садржи: име, ЈМБГ и адресу закупца или назив и 
пословно седиште закупца, матични број, ПИБ, број текућег рачуна и назив банке преко које закупац  
обавља пословање, назив пијаце и опис локације за постављање киоска или опис места већ 
постављеног објекта, основицу за наплату закупнине и услове под којима се место или објекат 
издаје у закуп, као  и клаузулу о обавези продаваца де  надокнади штету ЈП Комуналацу,  ако је 
претрпи у виду казне која настане због  незаконитог или неправилног обављања трговине на 
пијацама из овог Пијачног реда или не придржавања других прописа. 
 

Члан 25. 
 Продавац који узме у закуп пијачни простор или пијачни објекат, не може тај простор или 
објекат уступити или издати у подзакуп другом лицу, без сагласности ЈП Комуналац. 
         
НАЧИН ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНИХ УСЛУГА, ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА 
И ПИЈАЧНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 26. 
 За коришћење пијачних услуга, простора и објеката плаћа се накнада  ЈП Комуналацу, 
уколико капацитет пијаце економски оправдава трошкове пословања. 
  

Члан 27. 
 Овлашћени радник ЈП Комуналац врши наплату пијачарине, накнаду за коришћење пијачних 
објеката -  тезги  и  пијачног простора -  коцки,  приликом уношења робе на пијацу или у моменту 
излагања робе за продају. 
 Наплата пијачарине врши се за сву унету робу ради продаје и евидентира се кроз фискалну 
касу или безготовински рачун, а овлашћени радник ЈП Комуналац издаје кориснику пијачарине 
фискални рачун или безготовински рачун, који је корисник обавезан да сачува и у случају контроле 
покаже овлашћеном лицу- контролору наплате пијачарине. 
  

Члан 28. 
 Накнада за закуп пијачног простора и објеката, пијачних коцки и тезги, плаћа се унапред за 
период утврђен уговором. 
 Закупнина за коришћење пијачног простора и објеката, осим коцки и тезги, плаћа се месечно 
у року утврђеном уговором, а након  испостављања рачуна за плаћање закупнине. 
 Накнада за коришћење сточне ваге плаћа се одмах након извршеног мерења и испостављања  
кантарске потврде.   
 Накнада за коришћење паркиралишта на пијаци плаћа се на месту одређеном за паркирање 
након издавања фискалнoг рачуна или   безготовинског рачуна. 
 

Члан 29. 
  Висина накнада за коришћење пијачних услуга, простора и објеката утврђује  се на 
основу важећих цена усвојених од стране Надзорног одбора  ЈП Комуналац, на које је дата 
сагласност надлежног органа оснивача, Скупштине општине Бечеј. 
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Члан 30. 
 Контролу над пословима наплаћивања накнада врши одговорно лице утврђено актом о 
организацији и систематизацији послова у ЈП Комуналац, као и друга лица по овлашћењу директора 
ЈП Комуналац.  
 
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И РЕДА НА ПИЈАЦАМА 
 

Члан 31. 
 Сви корисници пијачних услуга, простора и објеката су  дужни да се старају о одржавању 
чистоће и реда на пијацама. 

 
Члан 32. 

 ЈП Комуналац је дужан да: 
 -врши прикупљање отпада и смећа у току радног времена, а чишћење и прање пијачног 
простора после истека радног времена пијаце, 
 - врши дезинфекцију пијачних тезги, и санитарних објеката, 
  -постави довољан број судова за смеће и обезбеди њихово пражњење, чишћење и 
дезинфекцију,  
 -обезбеди хигијенски исправну воду за потребе пијаца и  
 -одржава ред за време трајања пијаца. 
 

Члан 33. 
 На пијацама је забрањено: 
 - продавати робу ван места одређеног за продају робе, 
 - реметити ред и мир на пијаци, а нарочито изазивати, започињати свађу, 
 - држати амбалажу око продајних места, 
 - бацати отпад и покварену робу ван места предвиђеног за одлагање истих, 
 - постављати тезге, столове и друге објекте без претходног одобрења ЈП Комуналац, 
 - кретање возила на пијачном простору, 
 - вожња, гурање и остављање бициклова ван места предвиђеног за њихово остављање,  
 - кретање возила на пијачном простору за доставу и одношење робе у радно време пијаце, 
 - остављање робе и амбалаже на пијачном простору после радног времена пијаце и  
 - вршење сваке друге радње којом се нарушава ред и хигијена пијаце. 
              

Члан 34. 
 Корисници пијачних услуга, простора и објеката биће удаљени са пијаце ако: 
 - одбију да плате пијачарину, 
 - излажу робу која се не може продавати на пијаци, 
 - без потребе се задржавају на пијаци ван радног времена и  
 - врше друге радње којима се нарушава рад, ред и хигијена пијаце. 
 
НАДЗОР 
 

Члан 35. 
 За спровођење овог Пијачног реда старају се овлашћени запослени у ЈП Комуналац. 
  
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

Члан 36. 
 Ступањем на снагу овог Пијачног реда престаје да важи Пијачни ред дел. број 146/91, 133/93  
и 87/96). 
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Члан 37. 
 Овај Пијачни ред ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Бечеј“, а након добијања сагласности од стране Скупштине општине Бечеј. 
 
 
       
JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ              ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
КОМУНАЛАЦ         ЈП КОМУНАЛАЦ БЕЧЕЈ 
Број: 354-4/2014        Пирошка Петер-Јожа, с.р. 
Дана: 05. 12. 2014. 
      Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014 - пречишћен текст) и члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Jавног предузећа Водоканал Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 
2/2013), Скупштина општине Бечеј, је на XXXV седници, одржаној дана 12.03.2015. године донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  

Јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2015. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2015. 

годину, којег је донео надзорни одбор јавног предузећа на својој 26. седници одржаној дана 
30.01.2015. године. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“. 
 

Образложење 
 Директор Јавног предузећа Водоканал Бечеј, је доставио оснивачу Програм пословања јавног 
предузећа  за 2015. годину, заједно са одлуком надзорног одбора са 26. седнице, одржане дана 
30.01.2015. године. 
         Члан 50. Закона о јавним предузећима регулише обавезу јавног предузећа да за сваку 
календарску годину доноси годишњи програм пословања који доставља  оснивачу  ради давања 
сагласности, као  и  да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. 
          Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј, регулише да скупштина општине у складу 
са законом усваја годишње програме о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник општина. 

Члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Jавног предузећа 
Водоканал Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, 
Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 121.седници, одржаној дана 05.03.2015.године 
размотрило Програм пословања Јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2015. годину и утврдило 
предлог решења о давању сагласности на исти. 
 На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм пословања Јавног предузећа Водоканал Бечеј за 2015. годину и донела решење као у 
диспозитиву. 
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  Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
      Општина Бечеј                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                         мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 023-40/2015 
Дана: 12.03.2015.године 
           Б Е Ч Е Ј               
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012., 116/2013. és 44/2014. 
számok) 50. szakaszának 3. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, valamint Az 
óbecsei Vodokanal Közvállalat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2013. szám) 12. szakasza 1. 
bekezdésének 3. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. 
ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2015. évi ügyviteli programjának jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2015. évi ügyviteli programját, amit a Közvállalat a 
Felügyelő Bizottsága a 2015. 01. 30-án megtartott 26. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 
 

I n d o k l á s 
Az óbecsei Vodokanal Közvállalat igazgatója eljuttatta Óbecse Község Községi Tanácsához az 

óbecsei Vodokanal Közvállalat 2015. évi ügyviteli programját, amit a Közvállalat a Felügyelő Bizottsága a 
2015. 01. 30-án megtartott 26. ülésén hozott meg.  

A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza szabályozza, hogy a közvállalat köteles minden naptári 
évre éves ügyviteli tervet meghozni, s azt kézbesíteni az alapítóhoz jóváhagyás céljából, s előírja, hogy a 
programot akkor tekintik meghozottnak, ha az alapító jóváhagyja.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja pedig szabályozza, hogy a 
Községi Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Az óbecsei Vodokanal Közvállalat 12. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szabályozza, hogy a 
vállalat általános érdekének biztosítása céljából Óbecse Község Képviselő-testülete hagyja jóvá az éves 
ügyviteli programot.  

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az óbecsei 
Vodokanal Közvállalat 2015. évi ügyviteli programját, s megerősítette annak jóváhagyásáról a 
határozatjavaslatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az óbecsei Vodokanal 
Közvállalat 2015. évi ügyviteli programját, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
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        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET     mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 023-40/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014 - пречишћен текст) и члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Jавног предузећа за комуналне услуге („Службени лист општине Бечеј“, број 
2/2013), Скупштина општине Бечеј, је на XXXV седници, одржаној 12.03.2015. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  

Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2015. Годину 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге 
Комуналац Бечеј  за 2015. годину, који  је донео надзорни одбор јавног предузећа на својој 6. 
седници, одржаној дана 06.02.2015. године. 

II 
Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“. 
 

Образложење 
 Директор Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, је дана 09.02.2015. године, 
доставио оснивачу Програм пословања јавног предузећа  за 2015. годину, заједно са одлуком 
надзорног одбора са 6. седнице, одржане дана 06.02.2015. године. 
         Члан 50. Закона о јавним предузећима регулише обавезу јавног предузећа да за сваку 
календарску годину доноси годишњи програм пословања који доставља  оснивачу  ради давања 
сагласности, као  и  да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. 
          Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине у складу 
са законом усваја годишње програме о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник општина. 

Члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Jавног предузећа за 
комуналне услуге регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, 
Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 121.седници, одржаној дана 05.03.2015.године 
размотрило Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2015. 
годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти. 
 На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм пословања Јавног предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј за 2015. годину и 
донела решење као у диспозитиву. 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
     Општина Бечеј                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                             мр Ненад Томашевић,с.р.  
Број: I 023-41/2015 
Дана:  12.03.2015. године 
          Б Е Ч Е Ј               

- - - - - 0 - - - - - 
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A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012., 116/2013. és 44/2014. 

számok) 50. szakaszának 3. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, valamint Az 
óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2013. szám) 12. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott 
XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi ügyviteli programjának 
jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi ügyviteli 
programját, amit a Közvállalat a Felügyelő Bizottsága a 2015. 02. 06-án megtartott 6. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
 

Az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat igazgatója eljuttatta Óbecse Község 
Községi Tanácsához az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi ügyviteli 
programját, amit a Közvállalat a Felügyelő Bizottsága a 2015. 02. 06-án megtartott 6. ülésén hozott meg.  

A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza szabályozza, hogy a közvállalat köteles minden naptári 
évre éves ügyviteli tervet meghozni, s azt kézbesíteni az alapítóhoz jóváhagyás céljából, s előírja, hogy a 
programot akkor tekintik meghozottnak, ha az alapító jóváhagyja.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja pedig szabályozza, hogy a 
Községi Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 12. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja 
szabályozza, hogy a vállalat általános érdekének biztosítása céljából Óbecse Község Képviselő-testülete 
hagyja jóvá az éves ügyviteli programot.  
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az óbecsei Komunalac 
Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi ügyviteli programját, s megerősítette annak jóváhagyásáról a 
határozatjavaslatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az óbecsei Komunalac 
Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2015. évi ügyviteli programját, s határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 

 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET     mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 023-41/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
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На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014 - пречишћен текст) и члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 
Одлуке о оснивању Jавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, број 2/2013), Скупштина општине Бечеј, је на XXXV седници, 
настављеној дана 12.03.2015. године донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм пословања ЈП Toплана Бечеј за 2015. годину  
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП Топлана Бечеј за 2015. годину  којег је 
донео надзорни одбор јавног предузећа на својој 17. седници одржаној дана 28.01.2015. године, 
заједно са изменама и допунама донетим од стране надзорног одбора са 20. телефонске седнице 
одржане дана 03.03.2015. године. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“. 
 

Образложење 
 Директор Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана  Бечеј, је 
доставио оснивачу Програм пословања јавног предузећа  за 2015. годину, заједно са одлуком 
надзорног одбора са 17. седнице, одржане дана 28.01.2015. године, а који Програм  је надзорни 
одбор јавног предузећа на 20. телефонској седници одржаној дана 03.03.2015. године изменио  и 
допунио. Директор је уједно и доставио пречишћен текст Програма пословања јавног предузећа, у 
којем су обухваћене основна верзија и измене и допуне Програма  ( у даљем тексту: Програм). 
         Члан 50. Закона о јавним предузећима регулише обавезу јавног предузећа да за сваку 
календарску годину доноси годишњи програм пословања који доставља  оснивачу  ради давања 
сагласности, као  и  да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. 
          Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј, регулише да скупштина општине у складу 
са законом усваја годишње програме о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник општина. 

Члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Jавног предузећа за 
производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите 
општег интереса у јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм 
пословања. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 122. седници, одржаној дана 06.03.2015. године, 
размотрило Програм. 
 На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм и донела решење као у диспозитиву. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
      Општина Бечеј           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                   мр Ненад Томашевић, с.р.                  
Број: I 023-42/2015 
Дана: 12.03.2015. године 
          Б Е Ч Е Ј             

- - - - - 0 - - - - - 
 

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012., 116/2013. és 44/2014. 
számok) 50. szakaszának 3. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
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2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, valamint Az 
óbecsei Toplana Hőkitermelő- és Szolgáltató Közvállalat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2013. szám) 12. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott 
XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az óbecsei Toplana Közvállalat 2015. évi ügyviteli programjának jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk az óbecsei Toplana Közvállalat 2015. évi ügyviteli programját, amit a Közvállalat a 
Felügyelő Bizottsága a 2015. 01. 28-án megtartott 17. ülésén hozott meg, azokkal a módosításokkal és 
kiegészítésekkel együtt, amiket a Felügyelő Bizottság 2015. 03. 05-én megtartott 20. telefonos ülésén 
hoztak meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
Az óbecsei Toplana Hőkitermelő- és Szolgáltató Közvállalat igazgatója eljuttatta Óbecse Község 

Községi Tanácsához az óbecsei Toplana Közvállalat 2015. évi ügyviteli programját, amit a Közvállalat a 
Felügyelő Bizottsága a 2015. 01. 28-án megtartott 17. ülésén hozott meg, s amit a 2015. 03. 05-én 
megtartott 20. telefonos ülésen módosított és kiegészített. Az igazgató kézbesítette a Közvállalat 
proramjának egységes szerkezetbe foglalt szövegét, amely magában foglalja az alapváltozatot és a 
program módosításait és kiegészítéseit (a továbbiakban: program. 

A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza szabályozza, hogy a közvállalat köteles minden naptári 
évre éves ügyviteli tervet meghozni, s azt kézbesíteni az alapítóhoz jóváhagyás céljából, s előírja, hogy a 
programot akkor tekintik meghozottnak, ha az alapító jóváhagyja.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja pedig szabályozza, hogy a 
Községi Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Az óbecsei Toplana Hőkitermelő- és Szolgáltató Közvállalat 12. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja 
szabályozza, hogy a vállalat általános érdekének biztosítása céljából Óbecse Község Képviselő-testülete 
hagyja jóvá az éves ügyviteli programot.  

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015. 03. 06-án megtartott 122. ülésén megvitatta a programot. 
A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a programot, s határozatot a 
rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET            mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 023-42/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј „Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014 - пречишћен текст) и члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању 
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Одлуке о оснивању Jавног предузећа Дирекција за изградњу Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 2/2013), Скупштина општине Бечеј, је на XXXV одржаној дана 12.03.2015. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм пословања  

ЈП Дирекција за изградњу Бечеј за 2015. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Бечеј за 2015. годину, 
који је донео надзорни одбор јавног предузећа на својој 28. седници, одржаној дана 23.01.2015. 
године. 

II 
Ово решење објавити у „Службеној листу општине Бечеј“. 
 

Образложење 
 Директор ЈП Дирекција за изградњу Бечеј, је дана 26.01.2015. године, доставио оснивачу 
Програм пословања јавног предузећа  за 2015. годину, заједно са одлуком надзорног одбора са 28. 
седнице, одржане дана 23.01.2015. године. 
         Члан 50. Закона о јавним предузећима регулише обавезу јавног предузећа да за сваку 
календарску годину доноси годишњи програм пословања који доставља  оснивачу  ради давања 
сагласности, као  и  да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач. 
          Члан 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине у складу 
са законом усваја годишње програме о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби чији 
је оснивач или већински власник општина. 
Члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Jавног предузећа Дирекција за 
изградњу Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, 
Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године 
размотрило Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Бечеј за 2015. годину и утврдило предлог 
решења о давању сагласности на исти. 
 На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм пословања ЈП Дирекција за изградњу Бечеј за 2015. годину и донела решење као у 
диспозитиву. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
      Општина Бечеј              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                    мр Ненад Томашевић,с.р.                                  
Број: I 023-43/2015 
Дана: 12.03.2015. године 
          Б Е Ч Е Ј                             
                                        

- - - - - 0 - - - - - 
 

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012., 116/2013. és 44/2014. 
számok) 50. szakaszának 3. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja, valamint Az 
Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2013. szám) 12. szakasza 1. 
bekezdésének 3. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. 
ülésén  
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H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse 2015. évi ügyviteli programjának 
jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse 2015. évi ügyviteli programját, amit a 
Közvállalat a Felügyelő Bizottsága a 2015. 01. 23-án megtartott 28. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
Az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse igazgatója eljuttatta Óbecse Község Községi 

Tanácsához az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse 2015. évi ügyviteli programját, amit a Közvállalat 
a Felügyelő Bizottsága a 2015. 01. 23-án megtartott 28. ülésén hozott meg.  

A közvállalatokról szóló törvény 50. szakasza szabályozza, hogy a közvállalat köteles minden naptári 
évre éves ügyviteli tervet meghozni, s azt kézbesíteni az alapítóhoz jóváhagyás céljából, s előírja, hogy a 
programot akkor tekintik meghozottnak, ha az alapító jóváhagyja.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja pedig szabályozza, hogy a 
Községi Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse 12. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja szabályozza, 
hogy a vállalat általános érdekének biztosítása céljából Óbecse Község Képviselő-testülete hagyja jóvá az 
éves ügyviteli programot.  

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az Építésügyi 
Igazgatóság Közvállalat Óbecse 2015. évi ügyviteli programját, s megerősítette annak jóváhagyásáról a 
határozatjavaslatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Építésügyi Igazgatóság 
Közvállalat Óbecse 2015. évi ügyviteli programját, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET         mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 023-43/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј (“Службени лист општине Бечеј” 
број 2/2014 - пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј, је на XXXV седници, одржаној 
дана 12.03.2015. године донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Програм рада са јединственим финансијским планом 
Историјског архива Сента за 2015. Годину 

  
I  

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Историјског архива Сента за 2015. годину, који је 
усвојен на 57. седници управног одбора, одржаној дана 04.12.2014. године и на јединствени 
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финансијски план за 2015. годину који је усвојен на 58. седници управног одбора одржаној дана 
16.01.2015. године.  

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

Oбразложење 
     В.д. директора Историјског архива Сента, Молнар Тибор, је доставио Општинском већу 
општине Бечеј Програм рада Историјског архива Сента за 2015. годину, који је усвојен на  седници 
управног одбора, одржаној дана 04.12.2014. године, са јединственим финансијским планом за 2015. 
годину који је усвојен на седници управног одбора одржаној дана 16.01.2015. године. 
    Општинско веће општине Бечеј је, на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године, 
размотрило Програм рада са јединственим финансијским планом Историјског архива Сента за 2015. 
годину и утврдило предлог решења о усвајању истог.  
        Чланом 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј прописано је да Скупштина општине, у 
складу са законом, усваја годишње  програме рада и годишње извештаје о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина. 
     На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је размотрила Програм рада  Историјског 
архива Сента за 2015. годину  и донела решење као у диспозитиву. 
 
 
  Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
       Општина Бечеј                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                        мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 022-32/2015                                                                                       
Дана: 12.03.2015. године 

Б Е Ч Е Ј  
- - - - - 0 - - - - - 

 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

a Zentai Történelmi Levéltár 2015. évi munkaprogramjának és egységes pénzügyi tervének 
jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk a Zentai Történelmi Levéltár 2015. évi munkaprogramját, amit az Igazgatóbizottság 
a 2014. 12. 04-én megtartott 57. ülésén hozott meg és egységes pénzügyi tervét, amit az 
Igazgatóbizottság a 2015. 01. 16-án megtartott 58. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
A Zentai Történelmi Levéltár megbízott igazgatója, Molnár Tibor eljuttatta Óbecse Község Községi 

Tanácsához a Zentai Történelmi Levéltár 2015. évi munkaprogramját, amit az Igazgatóbizottság a 2014. 
12. 04-én megtartott 57. ülésén hozott meg és egységes pénzügyi tervét, amit az Igazgatóbizottság a 
2015. 01. 16-án megtartott 58. ülésén hozott meg.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja szabályozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
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munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta a Zentai 
Történelmi Levéltár 2015. évi munkaprogramját és egységes pénzügyi tervét, s megerősítette annak 
jóváhagyásáról a határozatjavaslatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a Zentai Történelmi Levéltár 
2015. évi munkaprogramját és egységes pénzügyi tervét, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta 
meg. 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET     mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 022-32/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 

број 2/2014 – пречишћен текст),Скупштина општине Бечеј је на  XXXV седници настављеној дана 
12.03.2015. године донела 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на  Програм рада  са финансијским планом  

Народне библиотеке Бечеј за 2015. Годину 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада  са финансијским планом Народне библиотеке 
Бечеј за 2015. годину, који је усвојио управни одбор на 13. састанку, одржаном дана 19.01.2015. 
године. 

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

Образложење 
           Директорка установе је, дана 20.01.2015. године, доставила  оснивачу  Програм рада са 
финансијским планом Народне библиотеке Бечеј за 2015. годину, ради давања сагласности на исти, 
који је управни одбор усвојио  на 13. састанку, одржаном дана 19.01.2015. године.  
          Члан 31. став 1. тачка  26. Статута општине Бечеј регулише надлежност  скупштине општине 
да усваја годишње програме рада и годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других 
јавних служби чији је оснивач општина. 
          Општинско веће је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године размотрило  Програм 
рада  са финансијским планом Народне библиотеке Бечеј за 2015. годину и утврдило предлог 
решења о давању сагласности на исти. 
         На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм рада са финансијским планом Народне библиотеке Бечеј за 2015. годину и донела решење 
као у диспозитиву. 

 
            Република Србија  
 Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                    мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 022-33/2015  
Дана:  12.03.2015. године                                                                                                                                          

Б Е Ч Е Ј 
- - - - - 0 - - - - - 
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Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az Óbecsei Népkönyvtár 2015. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének jóváhagyásáról 
 

I. 
 Jóváhagyjuk az Óbecsei Népkönyvtár 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, amit az 
Igazgatóbizottság a 2015. 01. 19-én megtartott 13. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
Az Intézmény igazgatója 2015. 01. 20-án jóváhagyás céljából eljuttatta Óbecse Község Községi 

Tanácsához az Óbecsei Népkönyvtár 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, amit az 
Igazgatóbizottság a 2015. 01. 19-én megtartott 13. ülésén hozott meg.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja szabályozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az Óbecsei 
Népkönyvtár 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, s megerősítette annak jóváhagyásáról a 
határozatjavaslatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecsei Népkönyvtár 
2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET        mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 022-33/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

        На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 2/2014 – пречишћен текст) Скупштина општине Бечеј је на XXXV седници настављеној дана 
12.03.2015. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом  

Градског музеја Бечеј за 2015. годину 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм рада  Градског музеја Бечеј за 2015. годину, који је 
усвојио управни одбор на седници одржаној дана 25.01.2015. године и на финансијски план за 2015. 
годину који је усвојио управни одбор на седници одржаној дана 15.01.2015. године. 
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II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење 
Директор установе је, дана 04.02.2015. године, доставио  оснивачу  Програм рада са 

финансијским планом Градског музеја Бечеј за 2015. годину, ради давања сагласности на исти. 
Програм рада  Градског музеја Бечеј за 2015. годину, је усвојио управни одбор на седници одржаној 
дана 25.01.2015. године, а финансијски план за 2015. годину је усвојио управни одбор на седници 
одржаној дана 15.01.2015. године. 
         Члан 31. став 1. тачка  26. Статута општине Бечеј регулише надлежност  скупштине општине 
да усваја годишње програме рада и годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других 
јавних служби чији је оснивач општина. 
          Општинско веће је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године размотрило  Програм 
рада  са финансијским планом Градског музеја Бечеј за 2015. годину и утврдило предлог решења о 
давању сагласности на исти. 
         На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм рада са финансијским планом Градског музеја Бечеј за 2015. годину и донела решење као у 
диспозитиву. 

 
 
        Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
       Општина Бечеј                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                             мр Ненад Томашевић, с.р.     
Број: I 022-34/2015 
Дана: 12.03.2015. године                                                                                                     
            Б Е Ч Е Ј 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az Óbecsei Városi Múzeum 2015. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének 
jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk az Óbecsei Városi Múzeum 2015. évi munkaprogramját, amit az Igazgatóbizottság a 
2015. 01. 25-én megtartott ülésén hozott meg és pénzügyi tervét, amit az Igazgatóbizottság a 2015. 01. 
15-én megtartott ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
Az Intézmény igazgatója 2015. 02. 04-én jóváhagyás céljából eljuttatta az Alapítóhoz az Óbecsei 

Városi Múzeum 2015. évi munkaprogramját. Az Óbecsei Városi Múzeum 2015. évi munkaprogramját amit 
az Igazgatóbizottság a 2015. 01. 25-én megtartott ülésén hozta meg, a pénzügyi tervet pedig az 
Igazgatóbizottság a 2015. 01. 15-én megtartott ülésén hozta meg.  
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Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja szabályozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az Óbecsei Városi 
Múzeum 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, s megerősítette annak jóváhagyásáról a 
határozatjavaslatot. 
A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecsei Városi Múzeum 2015. 
évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET       mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 022-34/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

        На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 2/2014 – пречишћен текст) Скупштина општине Бечеј је на  XXXV седници одржаној  дана 
12.03.2015. године донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на План и  програм рада  
Градског позоришта Бечеј са финансијским  планом  за 2015. Годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  План  и програм рада Градског позоришта Бечеј са финансијским 
планом  за 2015. годину, који је усвојио управни одбор на састанку одржаном дана 13.01.2015. 
године. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење 
           Директор установе је дана 12.02.2015. године, доставио  оснивачу  План и програм рада  
Градског позоришта Бечеј са финансијским планом за 2015. годину, ради давања сагласности на 
исти, који је управни одбор усвојио  на састанку одржаном дана 13.01.2015. године.  
          Члан 31. став 1. тачка  26. Статута општине Бечеј регулише надлежност скупштине општине 
да у складу са законом усваја годишње програме и годишње извештаје о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина. 
          Општинско веће је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године размотрило План и 
програм пословања Градског позориштa Бечеј са финансијским планом за 2015. годину и утврдило 
предлог решења о давању сагласности на исти. 
        На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
План и програм пословања Градског позоришта Бечеј са финансијским планом за 2015. годину  и 
донела решење као у диспозитиву. 
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         Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                мр Ненад Томашевић, с.р                                                                                                      
Број: I 022-35/2015 
Дана: 12.03.2015. године                          

Б Е Ч Е Ј 
- - - - - 0 - - - - - 

 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az Óbecsei Városi Színház 2015. évi munkaprogramjának és pénzügyi tervének 
jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk az Óbecsei Városi Színház 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, amit az 
Igazgatóbizottság a 2015. 01. 13-án megtartott ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
Az Intézmény igazgatója 2015. 02. 12-én jóváhagyás céljából eljuttatta az Alapítóhoz az Óbecsei 

Városi Színház 2015. évi munkaprogramját. Az Óbecsei Városi Színház 2015. évi munkaprogramját és 
pénzügyi tervét, amit az Igazgatóbizottság a 2015. 01. 13-án megtartott ülésén hozott meg.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja szabályozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az Óbecsei 
Városi Színház 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, s megerősítette annak jóváhagyásáról a 
határozatjavaslatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecsei Városi Színház 
2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET         mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 022-35/2015    
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

        На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 2/2014 – пречишћен текст) Скупштина општине Бечеј је на  XXXV седници одржаној  дана 
12.03.2015. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Програм пословања 

Туристичке организације Бечеј са финансијским планом за 2015. Године 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм пословања Туристичке организације Бечеј са 
финансијским планом  за 2015. годину, који је усвојио управни одбор на  48. телефонској седници, 
одржаној дана 28. 01.2015. године. 

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

Образложење 
           Директорка Туристичке организације Бечеј је дана 28.01.2015. године, доставила  оснивачу  
Програм пословања Туристичке организације Бечеј са финансијским планом  за 2015. годину, ради 
давања сагласности на исти, који је управни одбор усвојио  на 48. телефонској седници, одржаној 
дана 28.01.2015. године.  
          Члан 31. став 1. тачка  26. Статута општине Бечеј регулише надлежност  скупштине општине 
да усваја годишње програме рада и годишње извештаје о раду јавних предузеће, установа и других 
јавних служби чији је оснивач општина. 
           Општинско веће је на 121.седници, одржаној дана 05.03.2015.године размотрило Програм 
пословања Туристичке организације Бечеј са финансијским планом за 2015. годину и утврдило 
предлог решења о давању сагласности на исти. 
        На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм пословања Туристичке организације Бечеј  са финансијским планом за 2015. годину и 
донела решење као у диспозитиву. 

 
 
         Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                               мр Ненад Томашевић,с.р.  
Број: I 022-36/2015 
Дана: 12.03.2015. године                 
            Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete 2015. évi munkaprogramjának és pénzügyi 
tervének jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi 
tervét, amit az Igazgatóbizottság a 2015. 01. 28-án megtartott 48. telefonos ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
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I n d o k l á s 
Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének igazgatója 2015. 01. 28-án eljuttatta az Alapítóhoz 

Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, amit az 
Igazgatóbizottság a 2015. 01. 28-án megtartott 48. telefonos ülésén hozott meg.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja szabályozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta Óbecse Község 
Idegenforgalmi Szervezete 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, s megerősítette annak 
jóváhagyásáról a határozatjavaslatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község 
Idegenforgalmi Szervezete 2015. évi munkaprogramját és pénzügyi tervét, s határozatot a rendelkező rész 
szerint hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET         mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 022-36/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

        На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 2/2014 – пречишћен текст) Скупштина општине Бечеј је на  XXXV  одржаној  дана 12.03.2015. 
године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на План рада са финансијским планом   
Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баџа“ за 

2015. Годину 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  План рада са финансијским планом Установе за спортску и 
културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин – Баџа“ за  2015. годину, коју је усвојио управни 
одбор на  166. седници, одржаној дана 13.02.2015. године. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење 
           Директор установе је, дана 26.02.2015. године, доставио  оснивачу  План рада са 
финансијским планом установе за 2015. годину, ради давања сагласности на исти, који је управни 
одбор усвојио  на 166. седници, одржаној дана 13.02.2015. године.  
         Члан 31. став 1. тачка  26. Статута општине Бечеј регулише надлежност  скупштине општине 
да усваја годишње програме рада и годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других 
јавних служби чији је оснивач општина. 
          Општинско веће је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године размотрило  План  рада  
са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - 
Баџа“ за 2015. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти. 
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         На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
План  рада  са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј 
„Ђорђе Предин - Баџа“ за 2015. годину и донела решење као у диспозитиву 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ              мр Ненад Томашевић,с.р. 
Број: I 022-37 /2015                                                                                        
Дана: 12.03.2015. године  
        Б Е Ч Е Ј- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2016.03.12. megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló 
Intézmény 2015. évi munka- és pénzügyi terve jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét 
Szolgáló Intézmény 2015. évi munka- és pénzügyi tervét, amit az Igazgatóbizottság a 2015. 02. 13-án 
megtartott 166. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
Az Intézmény igazgatója 2015. 2. 26-án eljuttatta Óbecse Község Községi Tanácsához az Intézmény 

2015. évi munka- és pénzügyi tervét, amit az Igazgatóbizottság a 2015. 02. 13-án megtartott 166. ülésén 
hozott meg.  

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja pedig szabályozza, hogy a 
Községi Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta a Đorđe Predin 
– Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény 2015. évi munka- és 
pénzügyi tervét, s megerősítette annak jóváhagyásáról a határozatjavaslatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a Đorđe Predin – Badža 
Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény 2015. évi munka- és pénzügyi 
tervét, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET          mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 022-37 /2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. и тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“бр. 129/07 и 83/14) и члана 31. став 1. тачка 6. и тачка 26. Статута општине Бечеј (''Службени 
лист општине Бечеј'', број 2/2014 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је на XXXV седници 
одржаној дана 12.03.2015. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Годишњи план рада за радну 2014/2015. годину и финансијски 
план за 2015. годину Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи план рада за радну 2014/2015. годину  Предшколске 
установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј, који је управни одбор донео на 4. седници, одржаној дана 
05.12.2014. године и на финансијски план установе за 2015. годину, који је управни одбор донео на 
5. седници, одржаној дана 19.01.2015. године. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бечеј''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Управни одбор Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј је на 4. седници, одржаној  дана 
05.12.2014. године, донео Годишњи план рада Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј за 
радну 2014/2015. годину и на 5. седници одржаној дана 19.01.2015. године донео је финансијски 
план установе. 
         Чланом 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина општине 
у складу са законом врши надзор над радом установа. 
         Чланом 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи и чланом 31. став 1. тачка 6. Статута 
општине Бечеј прописано је да скупштина општине, у складу са законом доноси прописе, опште и 
друге акте. 
       Чланом 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеj прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, усваја годишње програме рада јавних предузећа, установа и других јавних 
служби чији је оснивач или већински власник општина. 

Општинско веће општине Бечеј је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године 
разматрало Годишњи план рада Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј за радну 2014/2015. 
годину и финансијски план установе за 2015. годину и утврдило предлог решења о усвајању истих. 
       На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је размотрила Годишњи план рада Предшколске 
установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј за радну 2014/2015. годину и финансијски план установе за 2015. 
годину и донела решење као у диспозитиву.       

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
       ОПШТИНА БЕЧЕЈ                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 022-38/2015  
Дана: 12.03.2015. године 
         Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/14. 
számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. és 8. pontja Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. és 
26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén  
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H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény 2014/2015. évi munkatervének és 2015. 
évi pénzügyi tervének jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény 2014/2015. évi munkatervét, 
amit az Igazgatóbizottság a 2014. 12. 05-én megtartott 4. ülésén hozott meg és 2015. évi pénzügyi tervét, 
amit az Igazgatóbizottság a 2015. 01. 19-én megtartott 5. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
Az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény Igazgatóbizottsága a a 2014. 12. 05-én 

megtartott 4. ülésén meghozta az óbecsei Labud Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény 2014/2015. évi 
munkatervét, a 2015. 01. 19-én megtartott 5. ülésén pedig meghozta az Intézmény pénzügyi tervét. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 8. pontja előírja, hogy a 
községi képviselő-testület a törvénnyel összhangban végez felügyeletet az intézmények működése felett. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és Óbecse Község 
Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület azon 
közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi munkaprogramjait, melyeknek ő az 
alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban fogadja el.  
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az óbecsei Labud 
Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény 2014/2015. évi munkatervét és 2015. pénzügyi tervét, s megerősítette 
annak jóváhagyásáról a határozatjavaslatot. 
A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az óbecsei Labud Pejović 
Iskoláskor Előtti Intézmény 2014/2015. évi munkatervét és 2015. pénzügyi tervét, s határozatot a 
rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község                   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET             mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 022-38/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј (“Службени лист општине Бечеј” 

број 2/2014 - пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј, је на XXXV седници, одржаној дана 
12.03.2015. године донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на  План рада и финансијски план „ЛИНК ФТО“ друштва са 

ограниченом одговорношћу за физичко – техничко обезбеђење Бечеј  
за 2015. Годину 
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 I  
        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  План рада и финансијски план „ЛИНК ФТО“ друштва са 
ограниченом одговорношћу за физичко – техничко обезбеђење Бечеј за 2015. годину,  који је 
усвојен на 19. седници скупштине друштва, одржаној дана 08.01.2015. године. 
 

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

Oбразложење 
       Директор „ЛИНК ФТО“ друштва са ограниченом одговорношћу за физичко – техничко 
обезбеђење Бечеј, Борис Никшић, је дана 22.01.2015. године доставио Општинском већу општине 
План рада и финансијски план  „ЛИНК ФТО“ друштва са ограниченом одговорношћу за физичко – 
техничко обезбеђење Бечеј за 2015. годину који је усвојен на 19. седници скупштине друштва 
одржаној дана 08.01.2015. године. 
      Општинско веће општине Бечеј, је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године, 
размотрило План рада и финансијски план „ЛИНК ФТО“ друштва са ограниченом одговорношћу за 
физичко – техничко обезбеђење Бечеј за 2015.  годину и утврдило предлог решења о усвајању 
истог.  
         Чланом 31. став 1. тачка 26. Статута општине Бечеј прописано је да скупштина општине, у 
складу са законом, усваја годишње програме и годишње извештаје о раду јавних предузећа, 
установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник општина. 
      На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је размотрила План рада и финансијски план 
„ЛИНК ФТО“ друштва са ограниченом одговорношћу за физичко – техничко обезбеђење Бечеј за 
2015. годину  и донела решење као у диспозитиву. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бечеј                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                        мр Ненад Томашевић, с.р.  
Број:  I 023-44/2015                                                                               
Дана: 12.03.2015. године 
               Б Е Ч Е Ј  

- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

az óbecsei LINK FTO Fizikai – technikai Biztosító Kft. 2015. évi munka- és pénzügyi tervének 
jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk az óbecsei LINK FTO Fizikai – technikai Biztosító Kft. 2015. évi munka- és pénzügyi 
tervét, amit az Igazgatóbizottság a 2015. 01. 08-án megtartott 19. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
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I n d o k l á s 
Az óbecsei LINK FTO Fizikai – technikai Biztosító Kft. igazgatója, Boris Nikšić 2015. 01. 22-én 

eljuttatta Óbecse Község Községi Tanácsához az óbecsei LINK FTO Fizikai – technikai Biztosító Kft. 2015. 
évi munka- és pénzügyi tervét, amit az Igazgatóbizottság a 2015. 01. 08-án megtartott 19. ülésén hozott 
meg.  
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az óbecsei LINK FTO 
Fizikai – technikai Biztosító Kft. 2015. évi munka- és pénzügyi tervét, s megerősítette annak jóváhagyásáról 
a határozatjavaslatot. 

Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 26. pontja szabályozza, hogy a Községi 
Képviselő-testület azon közvállalatoknak, intézményeknek és más közszolgálatoknak az évi 
munkaprogramjait, melyeknek ő az alapítója vagy a többségi tulajdonosa, a törvénnyel összhangban 
fogadja el.  
A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az óbecsei LINK FTO Fizikai – 
technikai Biztosító Kft. 2015. évi munka- és pénzügyi tervét, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta 
meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET          mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 023-44/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
 На основу члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, број 

24/2011) и члана 31. став 1. тачка 25. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 
2/2014 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је на XXXV седници, одржаној дана 
12.03.2015. године донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Финансијски план и програм рада  
Савеза спортова општине Бечеј за 2015. године 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план и програм рада Савеза спортова општине Бечеј 
за 2015. године, који је усвојио Управни одбор Савеза спортова општине Бечеј, на 10. седници, 
одржаној дана 12.01.2015. године. 

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

Oбразложење 
 Председник Савеза спортова општине Бечеј, је дана 15.01.2015. године, доставио 
Финансијски план и програм рада Савеза спортова општине Бечеј за 2015. године. 
 Чланом 137. Закона о спорту регулисане су потребе и интереси грађана за чије се 
остваривање обезбеђују средства у буџету јединице локалне самоуправе, а чланом 138. истог 
закона, је регулисано да јединица локалне самоуправе преко својих органа уређује ближе услове и 
критеријуме, начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне самоуправе, односно 
одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице 
локалне самоуправе. Такође је, регулисана и обавеза да предлог годишњег програма, надлежном 
органу јединице локалне самоуправе, подноси територијални спортски савез. 
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       Члан 31. став 1. тачка 25. Статута општине Бечеј регулише надлежност скупштине општине да 
усваја извештаје о раду и коришћењу буџетских средстава и да даје сагласност на програм рада 
корисника буџетских средстава. 
 Општинско веће је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015.године размотрило 
Финансијски план и програм рада Савеза спортова општине Бечеј за 2015. године и утврдило 
предлог решења о давању сагласности на исти. 
 На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Финансијски план и програм рада Савеза спортова општине Бечеј за 2015. године и донела решења 
као у диспозитиву. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
     Општина Бечеј              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                           мр Ненад Томашевић,с.р. 
Број: I  022-39/2015 
Дана:  12.03.2015. године 
          Б Е Ч Е Ј               

- - - - - 0 - - - - - 
 

A sportról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 137. és 138. 
szakasza, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 25. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-
testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén  
 

H A T Á R O Z A T O T 
hozott 

Óbecse Község Sportszövetsége 2015. évi pénzügyi tervének és munkaprogramjának 
jóváhagyásáról 

 
I. 

 Jóváhagyjuk Óbecse Község Sportszövetsége 2015. évi pénzügyi tervét és munkaprogramját, amit 
Óbecse Község Sportszövetségének Igazgatóbizottság a 2015. 01. 12-én megtartott 10. ülésén hozott meg.  
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
 

I n d o k l á s 
Óbecse Község Sportszövetségének elnöke 2015. 01. 15-én eljuttatta Óbecse Község 

Sportszövetsége 2015. évi pénzügyi tervét és munkaprogramját.  
A sportról szóló törvény 137. szakasza szabályozza a polgárok szükségleteit és igényeit, melyeket a helyi 
önkormányzati egység költségvetési eszközeiből valósítanak meg, ugyanezen törvény 138. szakasza pedig 
szabályozza, hogy a helyi önkormányzati egység a szervein keresztül rendezi a helyi önkormányzati egység 
költségvetési eszközei kiosztásának feltételeit és kritériumait, módját és eljárását, illetve a helyi 
önkormányzati egység területén élő polgárok sportszükségleteit és -igényeit kielégítő programok 
jóváhagyását. Úgyszintén szabályozza azt, hogy az évi programok javaslatát a helyi önkormányzati 
egységhez a területi sportszövetség terjeszti be. 
Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 25. pontja előírja, hogy a Községi Képviselő-
testület fogadja el a költségvetési eszközhasználók munkabeszámolóit és hagyja jóvá a költségvetési 
eszközhasználók munkaprogramjait, valamint azok pénzügyi terveit. 
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015.03.05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az Óbecse Község 
Sportszövetsége 2015. évi pénzügyi tervét és munkaprogramját, s megerősítette annak jóváhagyásáról a 
határozatjavaslatot. 
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A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecse Község Sportszövetsége 
2015. évi pénzügyi tervét és munkaprogramját, s határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET             mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 022-39/2015  
Kelt: 2015.03.12. 
            Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 31. став 1. тачка 21. Статута општине Бечеј (“Службени лист општине Бечеј”, 
број 2/2014 – пречишћен текст),  Скупштина општине Бечеј је на XXXV  седници одржаној дана 
12.03.2015.године донела 

                                      
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на употребу речи „Бечеј” 
у називу Пливачког клуба 

 
I 

        ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на употребу речи „Бечеј” у  новом називу Пливачког клуба SWIM STAR 
Бечеј, који ће гласити: 

Пливачки клуб „Лазар Стојшић“ -  Бечеј. 
 

II 
       Oво решење објавити у “Службеном листу општине Бечеј.” 
 

Образложење 
        Пливачки клуб Swim star из Бечеја је дана 29.12.2014. године послао молбу за давање 
сагласности на употребу речи „Бечеј” у новом називу пливачког клуба, који ће гласити Пливачки 
клуб „Лазар Стојшић“ - Бечеј, а на основу одлуке Скупштине Пливачког клуба која је донета у циљу 
промене назива клуба. 
         Општинско веће општине Бечеј је на 121. седници, одржаној дана 05.03.2015. године 
разматрало молбу за давање сагласности на употребу речи „Бечеј” у називу Пливачког клуба из 
Бечеја и  утврдило предлог решења о усвајању истог. 
       Чланом 31. став 1. тачка 21. Статута општине Бечеј прописано је да Скупштина општине, у 
складу са законом, даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја општине. 
        На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је донела решење као у диспозитиву. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј                                                                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                         мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 022-40/2015 
Дана: 12.03.2015.године             

Б Е Ч Е Ј 
- - - - - 0 - - - - - 
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Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 21. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén meghozta a  
 

H A T Á R O Z A T O T  
az Óbecse szónak az Úszóklub elnevezésében való használatának jóváhagyásáról 

 
I. 

JÓVÁHAGYJUK az Óbecse szó használatát a SWIM STAR Úszóklub új elnevezésében, ami így fog 
hangzani: 

Lazar Stojšić Úszóklub – Óbecse 
 

II. 
Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
 Az óbecsei Swim Star Úszóklub 2014. 12. 29-én kérelmet terjesztett be az Óbecse szó 
használatának jóváhagyására az Úszóklub új elnevezésében, ami a következőképpen fog hangzani: Lazar 
Stojšić Úszóklub – Óbecse az Úszókklub taggyűlésének határozata alapján, amit a klub elnevezésének 
megváltoztatása céljából hoztak meg. 

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015. 03. 05-én megtartott 121. ülésén megvitatta az Óbecse 
szónak az óbecsei Úszóklub nevében való használatának jóváhagyásra vonatkozó kérelmet, és 
megerősítette az elfogadásáról szóló határozat javaslatát. 

Óbecse Község Alapszabálya  31 szakasza 1. bekezdésének 21. pontja előírja, hogy a Községi 
Képviselő-testülett a törvénnyel összhangban jóváhagyja a község nevének, címerének vagy más 
ismertetőjelének használatát. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
         Óbecse község           A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz. I 022-40/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
         Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 40. став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи  (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 129/2007 и 83/2014) и члана 36. став 8. и 9. Пословника Скупштине општине 
Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 6/2013-пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014),Скупштине 
општине Бечеј је на XXXV седници одржаној дана 12.03.2015. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу заменика секретара Скупштине општине Бечеј 

 
I 

      ЉИЉАНА АНДРИЋ, дипломирани правник-мастер из Бечеја, рођена 17.07.1984. године, 
поставља се за заменика секретара Скупштине општине Бечеј, до истека мандата скупштине 
општине овог сазива, даном доношења овог решења. 
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II           
          Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.” 
 

Образложење 
      Председник Скупштине општине Бечеј, мр Ненад Томашевић је дана 03.02.2015. године  
предложио Скупштини општине Бечеј да за заменика секретара Скупштине општине Бечеј постави 
Љиљану Андрић, дипломираног правника из Бечеја.   

Према одредбама члана 40. став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи и члана 36. став 8. 
Пословника Скупштине општине Бечеј секретар скупштине општине може да има заменика, који га 
замењује у случају његове одсутности, а који се поставља и разрешава на исти начин и под истим 
условима као и секретар.  

По одредбама члана 40. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи и члана 29. став 3. и 6. 
Пословника Скупштине општине секретар скупштине се поставља, на предлог председника 
скупштине и мора да има завршени правни факултет, положен стручни испит за рад у органима 
управе и радно искуством у трајању од најмање три године.  
        Скупштина општине Бечеј је увидом у дипломе Правног факултета Универзитета у Новом 
Саду број 9102 од 12.04.2010. године и број 121 од 23.04.2013. године утврдила да је Љиљана 
Андрић по струци дипломирани правник- мастер, увидом у уверење о положеном правосудном 
испиту Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице Нови Сад број 
128-152-614/2011-02 од 08.07.2015. године да има положен правосудни испит, а увидом у радну 
књижицу број 125/2009 да поседује радно искуство више од три године, те да испуњава све услове 
предвиђене Законом о локалној самоуправи и Пословником Скупштине општине Бечеј да буде 
постављена за заменика секретара Скупштине општине Бечеј. 
        Имајући у виду горе наведено, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
       Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                                                                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ      мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-39/2015                                                                                        
Дана: 12.03.2015. године  
        Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 
83/2014. szám) 40. szakaszának 5. és 6. bekezdése, valamint Óbecse Község Képviselő-testülete 
Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. 
és 15/2014. szám) 36. szakaszának 8. és 9. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2015.03.12-én megtartott  XXXV.ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesének tisztségbe helyezéséről 

 
I. 

 Jelen Határozat meghozatalának napján kinevezzük LJILJANA ANDRIĆ óbecsei okleveles jogászt, 
született 1984. 07. 17-én Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesévé a jelen összetételű községi 
képviselő-testület megbízatási idejének leteltéig. 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k l á s 
 Óbecse Község Képviselő-testületének elnöke 2015. 02. 03-án azt javasolta Óbecse Község 
Képviselő-testületének, hogy nevezze ki Ljiljana Andrić óbecsei okleveles jogászt Óbecse Község Képviselő-
testülete titkárhelyettesévé. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 40. szakaszának 5. és 6. bekezdése, valamint Óbecse Község 
Képviselő-testülete Ügyrendje 36. szakaszának 8. bekezdése szerint a községi képviselő-testület titkárának 
lehet helyettese, aki távolléte esetén helyettesíti, s akit ugyanolyan módon és feltételekkel neveznek ki és 
mentenek fel, ahogyan a titkárt is. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 40. szakaszának 2. és 3. bekezdése, valamint Óbecse Község 
Képviselő-testülete Ügyrendje 29. szakaszának 3. és 6. bekezdése szerint a képviselő-testület titkárát a 
képviselő-testület elnökének javaslatára helyezik tisztségbe, s a községi képviselő-testület titkárává olyan 
személyt nevezhetnek ki, aki elvégezte a jogi egyetemet, letette az állami szervekben való munkához 
szükséges szakvizsgát és legalább három éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 

Óbecse Község Képviselő-testülete az Újvidéki Egyetem Jogi Kara által 2010. 04. 12-én kiadott 
9102. számú és 2013. 04. 23-án kiadott 121. számú oklevelek megtekintésével megállapította, hogy 
Ljiljana Andrić végzettsége szerint okleveles jogász – mester, az újvidéki Tartományi Oktatásügyi, 
Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság 2015. 07. 08-i 128-152-614/2011-02. ikt. számú bizonylata 
alapján megállapította, hogy letette az igazságügyi vizsgát, a 125/2009. számú munkakönyv 
megtekintésével pedig azt, hogy több, mint három év szakmai tapasztalattal rendelkezik, tehát megfelel A 
helyi önkormányzatról szóló törvénnyel és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjével előirányzott 
feltételeknek ahhoz, hogy kinevezzék Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesévé. 

Figyelembe véve a fent felsoroltakat, a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány    
 Óbecse község               A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                        mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. szám: I 02-39/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 24/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014-пречишћен текст) и члана 34. Статута Центра за 
социјални рад од 21.12.2011. године, Скупштина општине Бечеј је, на XXXV седници одржаној дана 
12.03.2015. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана управног одбора  
Центра за социјални рад Бечеј 

 
I 

 Разрешава се АТИЛА ЂУРЧИК дужности члана управног одбора Центра за социјални рад 
Бечеј, даном доношења овог решења. 

II 
Именује се ТАТЈАНА ПЕТРОВИЋ, за члана управног одбора Центра за социјални рад Бечеј, на 

период од четири године, даном доношења овог решења. 
 

III 
 Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бечеј“. 
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О б р а з л о ж е њ е  
Атила Ђурчик је за члана управног одбора Центра за социјални рад Бечеј именован решењем 

Скупштине општине Бечеј број I 022-112/2012 од 01.08.2012. године.  
Према одредбама члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити члaнoвe упрaвнoг oдбoрa 

цeнтрa зa сoциjaлни рaд имeнуje oснивaч, нa чeтири гoдинe, док према одредбама члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј скупштина 
општине у складу са законом именује и разрешава управни одбор установа чији је оснивач. Чланом 
34. Статута Центра за социјални рад је регулисано да управни одбор именује оснивач, да управни 
одбор има пет чланова од којих су два члана из реда запослених, који се бирају на период од чeтири 
године. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе je предложила Скупштини 
општине Бечеј да разреши дужности члана управног одбора  Центра за социјални рад Бечеј Атилу 
Ђурчика и да уместо њега именује Татјану Петровић из Бечеј, која има средњу стручну спрему и 
завршену средњу трговачку школу. 
 Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе и применом горе цитираних одредби прописа разрешила Атилу Ђурчика 
дужности члана Центра за социјални рад Бечеј и уместо њега  именовала Татјану Петровића за 
новог члана управног одбора јавне установе, на период од четири године. 

На основу горе изнетог, донето јер решење као у диспозитиву.  
 
 
          Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ            мр Ненад Томашевић, с.р.  
Број: I 02-40/2015                 
Дана: 12.03.2015. године            
             Б Е Ч Е Ј 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
 A szociális védelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 123. 
szakaszának 4. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, valamint Az óbecsei Szociális Védelmi Központ Alapszabálya, kelt.: 2011. 12. 21., 
40. szakasza alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén 
meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
az óbecsei Szociális Védelmi Központ Igazgatóbizottsága tagjának felmentéséről és 

kinevezéséről 
 

I. 
 Jelen Határozat meghozatalának napján felmentjük az óbecsei Szociális Védelmi Központ 
Igazgatóbizottságában betöltött tagsága alól GYURCSIK ATTILÁT. 
 

II. 
 Jelen Határozat meghozatalának napján kinevezzük az óbecsei Szociális Védelmi Központ 
Igazgatóbizottsága tagjává PETROVIĆ TATJANÁT, négy évig tartó megbízatási időre. 
 

III. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k l á s 

 Gyurcsik Attilát Óbecse Község Képviselő-testülete 2012. 08. 01-i I 022-112/2012. ikt. számú 
határozatával nevezték ki az óbecsei Szociális Védelmi Központ Igazgatóbizottsága tagjává. 
 A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 4. bekezdésének rendelkezései szerint a 
szociális védelmi központ igazgatóbizottsága tagjait az alapító nevezi ki négy évre, míg A helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Óbecse Község Alapszabálya 31. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szabályozza, hogy Óbecse Község Képviselő-testülete a törvénnyel 
összhangban nevezi ki és menti fel azoknak az intézményeknek az felügyelő bizottságát, amelyeknek ő az 
alapítója. Az óbecsei Szociális Védelmi Központ Alapszabályának 39. szakasza szabályozza, hogy az 
Igazgatóbizottságnak öt tagja van, akik közül kettőt a foglalkoztatottak sorából neveznek ki, négy évig 
tartó megbízatási időre. 
 A Káderügyi Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolja Óbecse Község 
Képviselő-testületének, hogy mentse fel az óbecsei Szociális Védelmi Központ Igazgatóbizottságában 
betöltt tagi tisztsége alól Gyurcsik Attilát, s helyette az óbecsei Petrović Tatjanát nevezze ki, aki középfokú 
kereskedelmi szakképzettségű, s van tapasztalata a fejlődészavaros gyermekekkel való foglalkozásban, 
mert önkéntes munkát végzett a veterniki intézményben. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete elfogadta az óbecsei Szociális Védelmi Központ megbízott 
igazgatójának és a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottságnak a 
javaslatát, s a fenti jogszabályok idézett rendelkezéseinek alkalmazásával Kemény Annát nevezte ki az 
óbecsei Szociális Védelmi Központ Felügyelő Bizottsága tagjává, négy évig tartó megbízatási időre. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.  
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
          Óbecse község         A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 02-40/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
              Ó B E C S E   

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 24/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист Општине Бечеј“ број 2/2014-пречишћен текст) и члана 34. Статута Центра за 
социјални рад од 21.12.2011. године, Скупштина општине Бечеј је, на XXXV седници одржаној дана 
12.03.2015. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана управног одбора Центра за социјални рад Бечеј 
 

I  
 Именује се ЗАХАР КЕРИ ГИЗЕЛА, дипломирани правник, за члана управног одбора Центра за 
социјални рад Бечеј из реда запослених, на период од четири године, даном доношења овог 
решења. 

II 
Утврђује се да је ЗАХАР КЕРИ ГИЗЕЛИ престала функција члана управног одбора Центра за 

социјални рад Бечеј, из реда запослених, истеком времена на које је именована решењем Скупштине 
општине Бечеј број I 022-260/2010 од 07.12.2010. године. 
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III 
 Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Захар Кери Гизели, која је решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-260/2010 од 
07.12.2010. године именована за члана управног одбора Центра за социјални рад Бечеј из реда 
запослених, истекао је период на које је именована.  
 Вршилац дужности директора Центра за социјални рад Бечеј, Светлана Гагић је дана 
24.12.2014. године доставила предлог за именовање новог члана управног одбора из реда 
запослених у личности Захар Кери Гизеле, правника установе. 
 Према одредбама члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити члaнoвe упрaвнoг oдбoрa 
цeнтрa зa сoциjaлни рaд имeнуje oснивaч, нa чeтири гoдинe, док према одредбама члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј скупштина 
општине у складу са законом именује и разрешава управни одбор установа чији је оснивач. Чланом 
34. Статута Центра за социјални рад је регулисано да управни одбор именује оснивач, да управни 
одбор има пет чланова од којих су два члана из реда запослених, који се бирају на период од чeтири 
године. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на основу предлога 
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад предложила Скупштини општине Бечеј да 
именује Захар Кери Гизелу, дипломираног правника за члана управног одбора Центра за социјални 
рад Бечеј из реда запослених, на период од четири године.  
 Скупштина општине Бечеј је прихватила предлоге вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Бечеј и Комисије за кадровска, административна питања и радне односе и применом 
горе цитираних одредби прописа именовала Захар Кери Гизелу за члана управног одбора Центра за 
социјални рад Бечеј из реда запослених, на период од четири године. 
На основу горе изнетог, донето јер решење као у диспозитиву. 
 
          Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј              ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ              мр Ненад Томашевић, с.р.  
Број: I 02-41/2015              
Дана: 12.03.2015. године             
             Б Е Ч Е Ј 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 A szociális védelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 123. 
szakaszának 4. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, valamint Az óbecsei Szociális Védelmi Központ Alapszabálya, kelt.: 2011. 12. 21., 
34. szakasza alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén 
meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
az óbecsei Szociális Védelmi Központ Igazgatóbizottsága tagjának kinevezéséről 

 
I. 

 Jelen Határozat meghozatalának napján kinevezzük Zahar Kéri Gizella okleveles jogászt az óbecsei 
Szociális Védelmi Központ Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagját négy évig tartó 
mandátumidőszakra. 
 



Страна 62.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 3. 
62. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   3. Szám 
                                                                             12. 03. 2015.     ***     2015. 03. 12. 
     

 

II. 
 Megerősítjük, hogy az óbecsei Szociális Védelmi Központ Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat 
képviselő tagjának, Zahar Kéri Gizellának megszűnt megbízatása, amire 2010. 12. 07-én Óbecse Község 
Képviselő-testülete a I 022-260/2010 számú Határozatával nevezte ki, mivel letelt a megbízatási ideje. 
 

I n d o k l á s 
 Zahar Kéri Gizellának, akit Óbecse Község Képviselő-testülete 2010. 12. 07-i I 022-260/2010. ikt. 
számú határozatával neveztek ki az óbecsei Szociális Védelmi Központ Igazgatóbizottságának 
foglalkoztatottakat képviselő tagjává, letelt a megbízatási ideje. 
 Az óbecsei Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatója, Svetlana Gagić 2014. 12. 24-én 
kézbesítette a javaslatot az Igazgatóbizottság foglalkoztatottakat képviselő tagjára vonatkozóan, Zahar Kéri 
Gizella, az intézmény jogásza személyében. 
 A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 4. bekezdésének rendelkezései szerint a 
szociális védelmi központ igazgatóbizottsága tagjait az alapító nevezi ki négy évre, míg A helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Óbecse Község Alapszabálya 31. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szabályozza, hogy Óbecse Község Képviselő-testülete a törvénnyel 
összhangban nevezi ki és menti fel azoknak az intézményeknek az igazgatóbizottságát, amelyeknek ő az 
alapítója. Az óbecsei Szociális Védelmi Központ Alapszabályának 34. szakasza szabályozza, hogy az 
Igazgatóbizottságnak öt tagja van, akik közül kettőt a foglalkoztatottak sorából neveznek ki, négy évig 
tartó megbízatási időre. 
 A Káderügyi Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolja Óbecse Község 
Képviselő-testületének, hogy fogadja el az intézmény megbízott igazgatójának javaslatát és az óbecsei 
Szociális Védelmi Központ Igazgatóbizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjává Zahar Kéri Gizella 
okleveles jogászt nevezze ki négy évig tartó megbízatási időszakra. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete elfogadta az óbecsei Szociális Védelmi Központ megbízott 
igazgatójának és a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottságnak a 
javaslatát, s a fenti jogszabályok idézett rendelkezéseinek alkalmazásával Zahar Kéri Gizellát nevezte ki az 
óbecsei Szociális Védelmi Központ igazgatóbizottsága tagjává, négy évig tartó megbízatási időre. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.  
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
 Óbecse község                     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                         mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. szám: I 02-41/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Србије“ бр. 24/2011), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“ број 129/2007 и 83/2014), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист oпштине Бечеј“ број 2/2014-пречишћен текст) и члана 40. Статута Центра за 
социјални рад од 21.12.2011. године, Скупштина општине Бечеј је, на XXXV седници одржаној дана  
12.03.2015. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана надзорног одбора Центра за социјални рад Бечеј 
 
I 

 Именује се КЕМЕЊ АНА, социјални радник, за члана надзорног одбора Центра за социјални 
рад Бечеј из реда запослених, на период од четири године, даном доношења овог решења. 
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II 
Утврђује се да је КЕМЕЊ АНИ престала функција члана надзорног одбора Центра за 

социјални рад Бечеј, из реда запослених, истеком времена на које је именована решењем Скупштине 
општине Бечеј број I 022-261/2010 од 07.12.2010. године. 

 
III 

 Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Кемењ Ани, која је решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-261/2010 од 07.12.2010. 
године именована за члана надзорног одбора Центра за социјални рад Бечеј из реда запослених, 
истекао је период на које је именована.  
 Вршилац дужности директора Центра за социјални рад Бечеј, Светлана Гагић је дана 
24.12.2014. године доставила предлог за именовање новог члана надзорног одбора из реда 
запослених у личности Кемењ Ане, социјалног радника установе. 
 Према одредбама члана 123. став 4. Закона о социјалној заштити члaнoвe надзорног oдбoрa 
цeнтрa зa сoциjaлни рaд имeнуje oснивaч, нa чeтири гoдинe, док према одредбама члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи и члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј скупштина 
општине у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор установа чији је оснивач. Чланом 
40. Статута Центра за социјални рад је регулисано да надзорни одбор именује оснивач, да надзорни 
одбор има три члана од којих је један члан из реда запослених, који се бирају на период од чeтири 
године. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на основу предлога 
вршиоца дужности директора Центра за социјални рад предложила Скупштини општине Бечеј да 
именује Кемењ Ану, социјалног радника за члана надзорног одбора Центра за социјални рад Бечеј 
из реда запослених, на период од четири године.  
 Скупштина општине Бечеј је прихватила предлоге вршиоца дужности директора Центра за 
социјални рад Бечеј и Комисије за кадровска, административна питања и радне односе и применом 
горе цитираних одредби прописа именовала Кемењ Ану за члана надзорног одбора Центра за 
социјални рад Бечеј из реда запослених, на период од четири године. 

На основу горе изнетог, донето јер решење као у диспозитиву.  
 

 
          Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           мр Ненад Томашевић, с.р.  
Број: I 02-42/2015              
Дана:12.03.2015.године            
             Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 A szociális védelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/2011. szám) 123. 
szakaszának 4. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, valamint Az óbecsei Szociális Védelmi Központ Alapszabálya, kelt.: 2011. 12. 21., 
40. szakasza alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén 
meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
az óbecsei Szociális Védelmi Központ Felügyelő Bizottsága tagjának kinevezéséről 

 



Страна 64.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 3. 
64. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   3. Szám 
                                                                             12. 03. 2015.     ***     2015. 03. 12. 
     

 

I. 
 Jelen Határozat meghozatalának napján kinevezzük Kemény Anna szociális munkást az óbecsei 
Szociális Védelmi Központ Felügyelő Bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagját négy évig tartó 
mandátumidőszakra. 
 

II. 
 Megerősítjük, hogy az óbecsei Szociális Védelmi Központ Felügyelő Bizottsága foglalkoztatottakat 
képviselő tagjának, Kemény Annának megszűnt megbízatása, amire 2010. 12. 07-én Óbecse Község 
Képviselő-testülete a I 022-261/2010 számú Határozatával nevezte ki, mivel letelt a megbízatási ideje. 
 

I n d o k l á s 
 Kemény Annának, akit Óbecse Község Képviselő-testülete 2010. 12. 07-i I 022-261/2010. ikt. számú 
határozatával neveztek ki az óbecsei Szociális Védelmi Központ Felügyelő Bizottságának foglalkoztatottakat 
képviselő tagjává, letelt a megbízatási ideje. 
 Az óbecsei Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatója, Svetlana Gagić 2014. 12. 24-én 
kézbesítette a javaslatot a Felügyelő Bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjára vonatkozóan, Kemény 
Anna, az intézmény szociális munkása személyében. 
 A szociális védelemről szóló törvény 123. szakaszának 4. bekezdésének rendelkezései szerint a 
szociális védelmi központ felügyelő bizottsága tagjait az alapító nevezi ki négy évre, míg A helyi 
önkormányzatról szóló törvény 32. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és Óbecse Község Alapszabálya 31. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja szabályozza, hogy Óbecse Község Képviselő-testülete a törvénnyel 
összhangban nevezi ki és menti fel azoknak az intézményeknek az felügyelő bizottságát, amelyeknek ő az 
alapítója. Az óbecsei Szociális Védelmi Központ Alapszabályának 40. szakasza szabályozza, hogy a 
Felügyelő Bizottságnak három tagja van, akik közül egyet a foglalkoztatottak sorából neveznek ki, négy 
évig tartó megbízatási időre. 
 A Káderügyi Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolja Óbecse Község 
Képviselő-testületének, hogy fogadja el az intézmény megbízott igazgatójának javaslatát és az óbecsei 
Szociális Védelmi Központ Felügyelő Bizottsága foglalkoztatottakat képviselő tagjává Kemény Anna szociális 
munkást nevezze ki négy évig tartó megbízatási időszakra. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete elfogadta az óbecsei Szociális Védelmi Központ megbízott 
igazgatójának és a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottságnak a 
javaslatát, s a fenti jogszabályok idézett rendelkezéseinek alkalmazásával Kemény Annát nevezte ki az 
óbecsei Szociális Védelmi Központ Felügyelő Bizottsága tagjává, négy évig tartó megbízatási időre. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg.  
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
          Óbecse község                     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE             mgr. Nenad ,Tomašević s. k. 
Ikt. sz.: I 02-42/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E   
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј”, бр. 2/2014 – пречишћен текст) и члана 14. став 3. Статута Туристичке 
организације општине Бечеј од 25.10.2005. године, Скупштина општине Бечеј је , на XXXV седници 
одржаној дана  12.03.2015. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана управног одбора 

 Туристичке организације општине Бечеј 
 
I 

 Разрешава се МАРКО СЛАВНИЋ дужности члана управног одбора Туристичке организације 
општине Бечеј пре истека периода на који је именован. 

II 
 Именује се СОКА ИГЊИЋ из Радичевића, рођена 1991. године, за члана управног одбора 
Туристичке организације општине Бечеј, на период од четири године. 

III 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-110/2012 од 01.08.2012. године  Марко 

Славнић је именован за члана управног одбора Туристичке организације општине Бечеј на мандатни 
период од четири године.  

Општински одбор СПО Бечеј је предложио да се Марко Славнић, који је именован за члана 
управног одбора Туристичке организације општине Бечеј на предлог овог општинског одбора, 
разреши дужности члана јавне установе пре истека времена на који је изабран. 

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је размотрила предлог 
Општинског одбора СПО Бечеј и предложила Скупштини општине Бечеј да разреши Марка Славнића 
дужности члана управног одбора Туристичке организације општине Бечеј пре истека мандата на 
који је именован и да уместо њега именује Соку Игњића из Радичевића, рођена 1991. године, 
средње стручне спреме, која ће квалитетније допринети раду органа управљања ове установе.  

Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе и применом одредаба члана 20. став 1. Закона о јавним службама, члана 31. 
став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј и члана 14. став 3. Статута Туристичке организације општине 
Бечеј, донела је одлуку као у диспозитиву овог решења, сматрајући да ће новоименовани члан 
квалитетније обављати дужност члана органа  управљања Туристичке организације општине Бечеј. 
 
 
          Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ          мр Ненад Томашевић, с.р.  
Број: I 02-43/2015                
Дана:12.03.2015.године             
             Б Е Ч Е Ј 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
 A közszolgálatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 
81/2005., 83/2005. és 83/2004. számok) 20. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja, valamint Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének Alapszabálya, kelt.: 2005. 
10. 25., 14. szakaszának 3. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én 
megtartott XXXV. ülésén meghozta a következő 
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HATÁROZATOT 
Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezete Igazgatóbizottsága tagjának  

felmentéséről és kinevezéséről 
 

I. 
 Felmentjük SLAVNIĆ MARKOT az Óbecse Község Idegenforglami Szervezete Igazgatóbizottságában 
betöltött tisztsége alól, megbízatási ideje letelte előtt. 
 

II. 
 Kinevezzük a csikériapusztai IGNJIĆ SOKAT, aki 1991-ben született, Óbecse Község Idegenforglami 
Szervezete Igazgatóbizottsága tagjává, négy évig tartó megbízatási időre. 
 

I n d o k l á s 
 Óbecse Község Képviselő-testülete 2012. 08. 01-i I 022-110/2012. ikt. számú határozatával 
neveztek ki Óbecse Község Idegenforglami Szervezete Igazgatóbizottsága tagjává Slavnić Markot, négy 
évig tartó megbízatási időszakra. 
 A Szerb Megújhódási Mozgalom óbecsei községi bizottsága javasolta, hogy mentsék fel tisztsége 
alól Slavnić Markot, akit ennek a bizottságnak a javaslatára neveztek ki Óbecse Község Idegenforgalmi 
Szervezete Igazgatóbizottságának tagjává, még mielőtt letelne a megbízási ideje. 
 A Káderügyi Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság megvitatta a Szerb 
Megújhódási Mozgalom óbecsei községi bizottságának javaslatát és javasolja Óbecse Község Képviselő-
testületének, hogy mentse fel Slavnić Markot az Óbecse Község Idegenforglami Szervezete 
Igazgatóbizottságában betöltött tagi tisztsége alól a megbízatási ideje letelte előtt és helyette a 
csikériapusztai Ignjić Sokat nevezze ki, aki 1991-ben született, középfokú gimnáziumi szakvégzettséggel 
rendelkezik, mert úgy gondolja, hogy minőségesebben fog hozzájárulni az intézmény irányításához.  
 Óbecse Község Képviselő-testülete elfogadta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és 
Munkaviszony-ügyi Bizottságnak a javaslatát, s A közszolgálatokról szóló törvény 20. szakaszának 1. 
bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint Óbecse Község 
Idegenforgalmi Szervezetének Alapszabálya14. szakaszának 3. bekezdése rendelkezéseinek alkalmazásával 
a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg, mivel úgy gondolja, hogy az újonnan kinevezett tag 
minőségesebben fog hozzájárulni az intézmény irányításához. 
  
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
          Óbecse község                   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE            mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. sz.: I 02-43/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E   

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 36. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије”, бр. 129/2007I 83/2014), члана 41. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, 
бр. 2/2014-пречишћен текст) и  члана 46. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј”, бр. 6/2013-пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на 
XXXV седници одржаној 12.03.2015.године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, грађевинарство, комуналне 
послове и заштиту животне средине 
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I 
 Разрешава се РАДМИЛА ФИЛИПОВИЋ дужности члана Савета за урбанизам, грађевинарство, 
комуналне послове и заштиту животне средине, на коју је именована решењем број I 02-53/2012 од 
28.07.2012. године. 

II 
Именује се АТИЛА ХОРВАТ, одборник Скупштине општине Бечеј за члана Савета за 

урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине, на мандатни период на 
који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 

III 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.  
  

О б р а з л о ж е њ е  
 Радмила Филиповић је за члана Савета за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и 

заштиту животне средине именована решењем број I 02-53/2012 од 28.07.2012.године. 
Одборничка група Покренимо Бечеј –Српска напредна странка је предложила да се Радмила 

Филиповић разреши дужности члана Савета за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и 
заштиту животне средине, јер није у могућности да присуствује њеним седницама и да се за новог 
члана Савета за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине именује 
Атила Хорват, одборник Скупштине општине Бечеј, по занимању хемијски лаборанта из Бечеја. 

Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог одборничке групе и на основу члана 46. 
Пословника Скупштине општине Бечеј донела је решење као у диспозитиву.  
 
 
         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ          мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-44/2015                
Дана: 12.03.2015. године                         

Б  Е  Ч  Е  Ј   
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 
83/2014. szám) 36. szakaszának 3. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbece Község Hivatalos 
Lapja, 2/2014. szám) 41. szakasza, valamint Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. szám) 46. 
szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.03.12-én megtartott XXXV. ülésén meghozta a 
következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács tagjának 

felmentéséről és tisztségbe helyezéséről 
 

I. 
 Felmentjük RADMILA FILIPOVIĆOT a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és 
Környezetvédelmi Tanács tagi tisztségéből, amire a 2012. 07. 28-i I 02-53/2012. ikt. számú határozattal 
nevezték ki. 
 

II. 
 Kinevezzük HORVÁT ATTILÁT, Óbecse Község Képviselő-testületének képviselőjét a 
Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács tagjává, arra a megbízatási 
időre, amíg Óbecse Község Képviselő-testületének megbízatása is tart. 
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III. 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s 

 Radmila Filipovićot a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács 
tagjává a 2012. 07. 28-i I 02-53/2012. ikt. számú határozattal nevezték ki. 

A Pokrenimo Bečej – Szerb Haladó Párt képviselői csoportja javasolta, hogy Radmila Filipovićot 
mentsük fel a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács tagi tisztségéből, 
mert nem tud részt venni az üléseken, s a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és 
Környezetvédelmi Tanács új tagjává Horvát Attila óbecsei vegyészlaboránst, Óbecse Község Képviselő-
testületének képviselőjét nevezzük ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a képviselői csoport javaslatát, s Óbecse Község 
Képviselő-testülete Ügyrendjének 46. szakasza alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 

 
 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány    
 Óbecse község                   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                    mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. szám: I 02-44/2015 
Kelt: 2015.03.12. 
 Ó B E C S E 

 
                                                         - - - - - 0 - - - - - 

На основу члана 28. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 119/2012, 116/2013 и 44/2014), члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014), члана 52. став 1. тачка 18. Статута 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2014- пречишћен текст) и закључка 
Општинског већа сa 122. седнице, одржане дана 06.03.2015. године, председник општине Бечеј је 
истог дана, донео 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на промену цена топлотне енергије 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном предузећу за производњу и испоруку топлотне енергије 
Топлана Бечеј на промену цена топлотне енергије, а на основу одлуке надзорног одбора јавног 
предузећа, са 19. телефонске седнице , одржане дана 19.02.2015. године. 

II 
Утврђују се цене по категоријама купаца, како следи: 

 
I категорија - стамбени простор .......................................                        8,61 дин/kWh 

 
- стамбени простор ( колективне стамбене зграде, због плаћања потрошене електричне 

енергије у подстаници корисника, цена се повећава за 5% ..................      9,04 дин/кWh 
 

II категорија – буџетски корисници..................................                     14,52 дин/kWh 
III категорија – пословни простор .......................................                 20,02 дин/kWh 
 

III 
Утврђене цене из тачке II овог решења су без пореза на додату вредност. 
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IV 
Oво решење се примењује почев од 06.03.2015. године. 

 
V 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Образложење 
Директор ЈП Топлана Бечеј се дана 19.02.2015. године обратио председнику општине са 

захтевом за давање сагласности на цену топлотне енергије, са образложењем да је надзорни одбор 
јавног предузећа на својој 19. телефонској седници донео одлуку о промени цене топлотне енергије.  

У образложењу одлуке за промену цене се наводи да је важећу цену топлотне енергије 
неопходно повећати због промене у методологији формирања цене природног гаса који је за месец 
јануар 2015. године у односу на месец децембар 2014. године повећан за 15,84%. Ово повећање 
цене природног гаса неминовно изискује корекцију цене топлотне енергије за 11%, а како би се 
обезбедило неометано пословање и текућа ликвидност предузећа. Природни гас као основни 
енергент учествује у структури цене топлотне енергије са преко 60%, а са циљем да се омогући 
стабилно пословање уз поштовање уговорних обавеза према купцима топлотне енергије и 
добављачима енергената те је неопходно извршити наведену корекцију цене топлотне енергије за 
све кориснике купаца.  

 Јединица локалне самоуправе је дана 19.02.2015. године у складу са Законом о комуналним 
делатностима објавила одлуку о промени цене, са образложењем на огласној табли у седишту 
јединице локалне самоуправе, као и у електронском облику путем интернета, најмање 15 дана пре 
доношења одлуке. 

Општинско веће општине Бечеј је на 122. седници, одржаној дана 06.03.2015. године донело 
закључак који обухвата мишљење Општинског већа општине Бечеј да председник општине Бечеј 
донесе Решење о давању сагласности о промени цене топлотне енергије у складу са одлуком 
надзорног одбора, са применом од 06.03.2015. године. 

Одељење за привреду и развој је дана 20.02.2015. године електронским путем доставило 
мишљење да сматра да је повећање цене топлотне енергије оправдано. 

Председник општине Бечеј је размотрио одлуку о промени цене, закључак Општинског већа 
општине Бечеј , као и мишљење Одељења за привреду и развој и донео решење као у диспозитиву, 
сматрајући да је повећање цена оправдано са становишта узрока, као вид санирања планираног 
губитка у пословању овог јавног предузећа. 

Председник општине Бечеј је донео решење са применом од 06.03.2015. године, а не са 
применом од 01.03.2015. године наведеној у одлуци надзорног одбора, јер наведеним роком се не би 
испоштовао законски рок за доношење одлуке од најмање 15 дана од дана објављивања одлуке о 
промени цене. 
          На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
                                                             

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     

Општина Бечеј                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ        мр Вук Радојевић, с.р. 
Број: II 38-3/2015                                                                                    
Дана: 06.03.2015. године 

Б Е Ч Е Ј 
- - - - - 0 - - - - - 

 
 A közvállalatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/2012., 116/2013. és 
44/2014. számok) 28. szakaszának 2. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt 
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szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 18. pontja, valamint a Községi Tanács 2015. 03. 06-án megtartott 
122. ülésén adott véleménye alapján, Óbecse Község Községi elnöke ugyanazon a napon meghozta a 
következő 
 

HATÁROZATOT 
a hőenergia árai módosításának jóváhagyásáról 

 

I. 
 Jóváhagyom a Toplana Hőkitermelő- és Szolgáltató Közvállalat Óbecse számára a hőenergia árainak 
módosítását a Toplana KV Óbecse Felügyelő Bizottsága Határozata alapján, melyet a 2015. 02. 19-én 
megtartott 19. telefonos ülésén hozott meg. 
 

II. 
 Az árakat a fogyasztói kategóriák szerint a következő összegekben állapítjuk meg: 
- I. kategória: lakóhelyiségek  .................................................  8,61 din/kWh 
- lakóhelyiségek (a társasházakban a használói alállomásokon elhasznált elektromos energia miatt az árat 
5%-kal növeljük)  ............................................................ 9,04din/kWh  
- II. kategória: költségvetési felhasználók .......................................  14,51 din/kWh 
- III. kategória: üzlethelyiségek ................................................  20,02 din/kWh. 
 

III. 
 Jelen Határozat II. szakaszában említett árakba nem számítottuk bele az ÁFÁ-t. 
 

IV. 
 Jelen Határozatot 2015. 03. 06-án kezdik alkalmazni. 
 

V. 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 

 
I n d o k l á s 

 Az óbecsei Toplana KV igazgatója 2015. 02. 19-én a hőenergia árainak módosításáról szóló 
határozat jóváhagyási kérelmével fordult a Községi elnökhöz, azzal az indoklással Felügyelő Bizottsága a 
19. telefonos ülésén határozatot hozott a hőenergia árainak módosításáról. 
 Az ármódosításról szóló határozatot azzal indokolják, hogy az érvényes hőenergiaárakat növelni kell 
a természetes gáz áralakítási metodológiája miatt, ami 2015 januárjában 2014 decemberéhez képest 
15,84%-kal növekedett. A természetes gáz árának növekedése miatt korrigálni kell a hőenergiaárakat 
11%-kal, hogy biztosítsuk a zavartalan ügyvitelt és a vállalat folyó likviditását. A természetes gáz, mint 
alapvető energiaforrás a hőenergia árának szerkezetében több, mint 60%-ban vesz részt. Célunk a stabil 
ügyvitel biztosítása a hőenergia vásárlókkal és energiaszállítókkal megkötött szerződések tiszteletben 
tartásával, ezért feltétlenül szükség van a hőenergia árak említett korrekciójára minden vásárló esetében. 
 A helyi önkormányzati egység 2015. 02. 19-én A kommunális tevékenységekről szóló törvénnyel 
összhangban közzétette az ármódosításról szóló határozatot a székhelyének hirdetőtábláján az indoklással 
együtt, valamint elektronikus formában az interneten, legalább 15 nappal a határozat meghozatala előtt. 
 Óbecse Közés Községi Tanácsa a 2015. 03. 06-án megtartott 122. ülésén meghozta a záradékot, 
amely magában foglalja a Községi Tanács véleményét, miszerint Óbecse Község Községi elnöke meg kell, 
hogy hozza a Határozatot a hőenergia árai módosításának jóváhagyásáról, összhangban a Felügyelő 
Bizottság határozatával, s 2015. 03. 06-tól kezdődő alkalmazással. 
 A Gazdasági és Fejlesztési Osztály 2015.02.20-án elektronikus úton eljuttatta véleményét, miszerint 
a hőenergia árainak növelése indokolt. 
 Óbecse Község Községi elnöke megtekintette az ármódosításról szóló határozatot, Óbecse Község 
Községi Tanácsa és a Gazdasági és Fejlesztési Osztály véleményét, s határozatát a rendelkező rész szerint 
hozta meg, mivel úgy véli, hogy az árnövekedés az indokok szempontjából igazolt, s a közvállalat tervezett 
ügyviteli veszteségét ezzel szanálni lehet. 
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 Óbecse Község Községi elnöke a határozatot 2015. 03. 06-tól kezdődő alkalmazással hozta meg, 
nem pedig 2015. 03. 01-jétől kezdődővel, mert a Felügyelő Bizottság határozatában említett határidővel 
nem tartanák tiszteletben a határozat meghozatalának törvényes határidejét, mivel arra az ármódosítástól 
számított 15 nap van előírva. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hozták meg. 
 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     
 Óbecse község                  KÖZSÉGI ELNÖK 
KÖZSÉGI ELNÖK                        mgr. Vuk Radojević, s. k. 
Ikt. szám: II 38-3/2015  
Kelt: 2015. 03. 06. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07, 83/2014), члана 52. став 1. тачка 11. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, број 2/2014- пречишћен текст) члана 6. став 2. Правилника о 
начину финансирања програма или пројекта невладиних организација из буџета општине Бечеј, 
број: III 022-33/2014 од 30.01.2014. године, председник општине Бечеј, је  на основу мишљења 
Општинског већа општине Бечеј са 121. седнице дана 05.03.2015. године донео  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава из буџета општине 

Бечеј за невладине организације у 2015. години 
 
I 

Именује се Комисија за спровођење поступка расподеле средстава из буџета општине Бечеј 
за невладине организације ( у даљем тексту: Комисија) у 2015. години, у саставу: 

1. Чаба Штефанига, председник, 
2. Драган Тошић, члан, 
3. Миомир Јеленић, члан и 

 
 Технички секретар Комисије је Данијела Чимбуровић. 
 

II 
 Задатак Комисије је да: 

1. састави текст и распише јавни конкурс за доделу средстава, 
2. прегледа приспеле пријаве, 
3. спроведе поступак за доделу средстава у складу са Одлуком о буџету општине Бечеј за 

2015. годину и 
4. предложи председнику општине доношење Одлуке о расподели буџетских средстава за 

расподелу средстава невладиним организацијама по расписаним конкурсима. 
 

III 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

 
Oбразложење 

 Одлуком о буџету општине Бечеј за 2015. годину предвиђена су средства за реализацију 
програма невладиних организација. Како би се новчана испланирана средства расподелила на 
оптималан и сврсисходан начин неопходно је да се спроведе поступак за доделу средстава. 



Страна 72.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    Број 3. 
72. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA   3. Szám 
                                                                             12. 03. 2015.     ***     2015. 03. 12. 
     

 

 Председник општине је у складу са законским и статутарним одредбама и овлашћењем из 
члана 6. став 2. Правилника о начину финансирања програма или пројекта невладиних организација 
из буџета општине Бечеј уз мишљење Општинског већа општине Бечеј са 121. седнице одржане 
дана 05.03.2015. године именовао Комисију која има председника и два члана.  Задатак Комисије је 
да састави текст и распише јавни конкурс за доделу средстава, прегледа приспеле пријаве, спроведе 
поступак за доделу средстава у складу са Одлуком о буџету општине Бечеј за 2015. годину и 
предложи председнику општине доношење Одлуке о расподели буџетских средстава за расподелу 
средстава невладиним организацијама по расписаним конкурсима. 
         На основу горе наведеног, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 
     Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
      Општина Бечеј                                                                               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ             мр Вук Радојевић, с.р. 
Број:II 011-17/2015                                                                                    
Дана: 05.03.2015. године 
         Б Е Ч Е Ј 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07., 83/2014. 

számok) 44. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, A 
nem kormányzati szervezetek programainak vagy projektumainak Óbecse község költségvetéséből történő 
finanszírozásának módjáró szóló szabályzat (2014. 01. 30., ikt. szám: III 022-33/2014.) 6. szakaszának 2. 
bekezdése, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának 2015. 03. 05-én megtartott 121. üléséről 
származó véleménye alapján Óbecse Község Községi elnöke meghozta a következő  
 

HATÁROZATOT 
Óbecse község 2015. évi költségvetési eszközeinek a nem kormányzati szervezetek közötti 

elosztásának eljárását végrehajtó bizottság kinevezéséről 
 

I. 
 Kinevezzük az Óbecse község 2015. évi költségvetési eszközeinek a nem kormányzati szervezetek 
közötti elosztásának eljárását végrehajtó bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), a következő 
összetételben: 
 

1. Stefaniga Csaba, elnök, 
2. Dragan Tošić, tag, 
3. Miomir Jelenić, tag és 

a Bizottság titkára Danijela Čimburović. 
 

II. 
 A Bizottság feladatai: 

1. az eszközök kiosztásáa irányuló nyilvános pályázat szövegének összeállítása és kiírása, 
2. a beérkezett jelentkezések áttekintése, 
3. az eszközök kiosztási eljárásának végrehajtása az Óbecse község 2015. évi költségvetéséről szóló 

határozattal összhangban és 
4. javaslatot tenni a Községi elnöknek a költségvetési eszközök nem kormányzati szervezetek közötti 

elosztásáról szóló határozat meghozatalára a kiírt pályázatok alapján. 
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III. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 Óbecse község 2015. évi költségvetéséről szóló határozattal eszközöket irányoztak elő a nem 
kormányzati szervezetek programainak megvalósítására. Ahhoz, hogy ezeket a tervezett pénzeszközöket 
optimális és célszerű módon osszák szét, feltétlenül szükség van az eszközök szétosztási eljárásának 
végrehajtására. 
 A Községi elnök a törvényes és alapszabályban megfogalmazott rendelkezésekkel összhangban, 
valamint A nem kormányzati szervezetek programainak vagy projektumainak Óbecse község 
költségvetéséből történő finanszírozásának módjáró szóló szabályzat 6. szakaszának 2. bekezdésében 
foglalt meghatalmazása alapján, Óbecse Község Községi Tanácsának 2015. 03. 05-én megtartott 121. 
üléséről származó véleményével összhangban kinevezte a Bizottságot, amelynek egy elnöke és két tagja 
van. A Bizottság feladatai az eszközök kiosztásáa irányuló nyilvános pályázat szövegének összeállítása és 
kiírása, a beérkezett jelentkezések áttekintése, az eszközök kiosztási eljárásának végrehajtása az Óbecse 
község 2015. évi költségvetéséről szóló határozattal összhangban és javaslatot tenni a Községi elnöknek a 
költségvetési eszközök nem kormányzati szervezetek közötti elosztásáról szóló határozat meghozatalára a 
kiírt pályázatok alapján. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hozták meg. 
 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     
 Óbecse község       KÖZSÉGI ELNÖK 
KÖZSÉGI ELNÖK                   mgr. Vuk Radojević, s. k. 
Ikt. szám: II 011-17/2015  
Kelt: 2015. 03. 05. 
 Ó B E C S E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 54. став 1. тачка 19. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 2/2014- пречишћен текст) и члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа општине 
Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 3/2009), Општинско веће општине Бечеј је на 121. 
седници, одржаној дана 05.03.2015. године донело 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Финансијског плана Канцеларије за младе  у Бечеју за 2015. годину 
 
I 

       Усваја се Финансијски план Канцеларије за младе у Бечеју за 2015. годину. 
 

           II 
Средства у  укупном износу од 792.000,00 динара  за делатност Канцеларије за младе у 

Бечеју су обезбеђена Одлуком о  буџету општине Бечеј за 2015. годину на следећим позицијама: 
раздео 2, глава 6 – програмска активност пројеката 0602-007, функција 160. 

      
       III 

         Oво решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Образложење 
Дана 05.02.2015. године координатор Канцеларије за младе општине Бечеј Дане Мандић 

доставио је предлог финансијског плана за 2015. годину са описом активности Канцеларије за 
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младе. Финансијски план  предвиђа послове и расходе Канцеларије за младе за 2015. годину, који се 
финансирају из средстава буџета општине Бечеј, а односе се на имплементацију Локалног акционог 
плана за младе општине Бечеј. 

 Укупна средства у износу од 792.000,00 динара подељена су на средства из буџета 
500.000,00 динара и средства из виших извора 292.000,00 динара.  

Дана 20.02.2015. године буџетски инспектор је дала сагласност да су средства предвиђена у 
финансијском плану Канцеларије за младе усаглашена са Одлуком о буџету општине Бечеј за 2015. 
годину. 

Општинско веће општине Бечеј је на 121. седници одржаној дана 05.03.2015. године 
размотрило предлог финансијског плана Канцеларије за младе у Бечеју за 2015. годину и исти 
усвојила . 

На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 

       Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Број: III 400-199/2015             мр Вук Радојевић, с.р. 
Дана: 05.03.2015. године                                                                      
       Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Közság Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 54. szakasza 1. bekezdésének 19. pontja és Óbecse Község Községi Tanácsa 
Munkaügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2009. szám) 44. szakaszának 1. bekezdése alapján 
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015. 03. 05-én megtartott 121. ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
az Óbecsei Ifjúsági Iroda 2015. évi pénzügyi tervének elfogadásáról 

 
I. 

 Elfogadjuk az Óbecsei Ifjúsági Iroda 2015. évi pénzügyi tervét. 
 

II. 
 Az Óbecsei Ifjúsági Iroda tevékenységéhez szükséges 792.000,00 dinár pénzeszközt Óbecse község 
2015. évi költségvetésében a következő helyen biztosították: 2. rész, 6. fejezet, 0602-007-es 
programaktivitás, 160. funkció. 

 
III. 

 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 Az Óbecsei Ifjúsági Iroda koordinátora, Dane Mandić 2015. 02. 05-én beterjesztette a 2015. évi 
pénzügyi terv javaslatát az Ifjúsági Iroda tevékenységeinek leírásával. A pénzügyi terv előirányozza az 
Ifjúsági Iroda 2015. évi munkáit és költségeit, amelyeket Óbecse község költségvetéséből finanszíroznak, s 
Óbecse község ifjúságának helyi akciótervének implementációjára vonatkoznak. 
 A 792.000,00 dinár összegű eszközöket felosztották 500.000,00 dinár összegű költségvetési 
eszközre és 290.000,00 dinár összegű felsőbb forrásokból származó eszközökre. 
 A költségvetési felügyelő és a Pénzügyi Osztály főnöke jóváhagyták, s az a véleményük, ogy az 
Ifjúsági Iroda pénzügyi tervében előirányzott eszközök össze vannak hangolva az Óbecse község 2015. évi 
költségvetéséről szóló határozattal. 
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 Óbecse Község Községi Tanácsa a 2015. 03. 05-én megtartott 121. ülésén megvitatta és elfogadta 
az Óbecsei Ifjúsági Iroda 2015. pénzügyi tervjavalatát. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hozták meg. 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    
 Óbecse község           KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
KÖZSÉGI ELNÖK                               mgr. Vuk Radojević, s. k. 
Ikt. szám: III 400-199/2015  
Kelt: 2015. 03. 05. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

              На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013- испр., 108/2013 и 142/2014 ),  
члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007 и 
83/2014),  члана 52. став 1. тачка 5.  Статута општине Бечеј – пречишћен текст (˶Службени лист 
општине Бечеј” број 2/2014) члана 17. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2015. годину (˶Службени 
лист општине Бечеj” број 15/2014) председник општине Бечеј, дана 10.03.2015. године донео је 
следеће, 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 
Члан 1. 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2015. годину (˶Сл.лист општине 
Бечеј” број 15/2014) раздео 2, глава 1, програм 15 локална самоуправа, програмска активност 
0602-0001, функција 160, позиција 47, економска класификација 499 –текућа резерва, одобравају 
се средства у износу од  
128.000 ,00 динара и да се иста пренесу на: 

2. Раздео 2, глава 1, програм 15 локална самоуправа, програмска активност 0602-0001, функција 
130, позиција 35, економска класификација 423 – услуге по уговору у износу од  110.000,00 
динара ( 4236 – услуге за домаћинство и угоститељство) 

3. Раздео 2, глава 2, програм  9 - основно образовање, програмска активност 2002-0001 
функционисање основних школа, функција 912, позиција 53, економска класификација 463 – 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 18.000,00 динара (4831 – новчане казне и 
пенали по решењу судова код основне школе „Здравко Гложански“ Бечеј). 

 
Члан 2. 

О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бечеј                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ               мр Вук Радојевић, с.р. 
Број: II-400-347/2015                                                                      
Дана: 10.03.2015. године 

Б Е Ч Е Ј    
- - - - - 0 - - - - - 
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A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 
73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyreigazítás, 108/2013. és 142/2014. 
számok) 69. szakasza 4. bekezdés, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 129/2007. és 83/2014. szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község 
Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 52. 
szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az Óbecse község 2015. évi költségvetéséről szóló határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2014. – második kiegészítés és módosítás számok) 17. szakasza 
alapján Óbecse Község Községi elnöke 2015. 03. 10-én meghozta a következő  
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 

 
1. szakasz 

1. Az Óbecse község 2015. évi költségvetéséről szóló határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
15/2014. számok) meghatározott eszközökből, pontosabban 2. rész, 1. fejezet, 15. program – helyi 
önkormányzat, 0602-0001-es programaktivitás, 160-as funkció, 47. helyrend, 499. gazdasági 
minősítés alatti Folyó tartalék tételből, jóváhagyom 128.000,00 dinár átutalását: 

2. 110.000,00 dinárt átutalunk a 2. rész, 1. fejezet, 15. program – helyi önkormányzat, 0602-0001-es 
programaktivitás, 130. funkció, 35. helyrend, 423-as szerződéses szolgáltatások alatti Természetbeni 
térítmények tétel 4236-os háztartási és vendéglátói szolgáltatásokra, 

3. 18.000,00 dinárt átutalunk a 2. rész, 2. fejezet, 9. program – lapfokú oktatás, 2002-0001-es 
programaktivitás, 912. funkció, 53. helyrend, 463-as gazdasági minősítés alatti Átutalások más 
hatalmi szinteknek tétel 4831-es kontójára pénzbírságokra és büntetőpontokra bírósági végzések 
alapján az óbecsei Zdravko Gložanski Általános Iskola számára. 

 
2. szakasz 

Jelen Záradék végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

3. szakasz 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 

 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     

Óbecse Község                            KÖZSÉGI ELNÖK 
Óbecse Községi elnöke                    mgr. Vuk Radojević, s. k.   
Ikt. szám: II-400-347/2014. 
Kelt: 2015. 03. 10. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 54. став 2. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“ број: 16/2006, 2/2007, 11/2009, 5/2013, 4/2014 и 15/2014) Комисија за статутарна питања је на 
седници одржаној дана 10.03.2015. године, утврдила пречишћен текст Одлуке о образовању Штаба 
за ванредне ситуације општине Бечеј. 
 
Пречишћен текст Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј обухвата: 
 

1) Одлуку о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“ број 3/2013),  

2) Одлуку о измени Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“ број 1/2014) и 
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3) Одлуку о изменама и допунама Одлуке о образовању Штаба за ванредне ситуације општине 
Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 8/2014).  

 
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                              
Општина Бечеј                                                                             

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЕЧЕЈ       ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Комисија за статутарна питања                                                           Илдико Нађ, с.р. 
Број: I 06-23/2015 
Дана: 10.03.2015. године      
             Б Е Ч Е Ј 

 
О Д Л У К А 

о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј  
(пречишћен текст) 

 
Члан 1.  

ОБРАЗУЈЕ СЕ Штаб за ванредне ситуације општине Бечеј (у даљем тексту: Штаб), као 
оперативно-стручно тело Скупштине општине Бечеј за координацију и руковођење заштитом и 
спасавањем у ванредним ситуацијама. 

 
Члан 2.  

Штаб чине командант, заменик команданта, начелник и 30 чланова Штаба.  
 

Члан 3.  
Командант Штаба је мр Вук Радојевић, Председник општине Бечеј, по положају. 
 

Члан 4. 
 Постављају се за заменика команданта, начелника и чланове Штаба следећа лица: 

1. Тамара Иванишевић, заменик Председника општине Бечеј - заменик команданта Штаба; 
2. Чедомир Алексић, послови цивилне заштите општине Бечеј, представник Управе за ванредне 

ситуације Нови Сад - начелник Штаба; 
3. Иштван Ачаи, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за подручје месних заједница, 

верских заједница и међунационалне односа - члан Штаба; 
4. Андреа Галго Ференци, члан Општинског већа општине Бечеј задужена за подручје 

образовања, културе и цивилне организације - члан Штаба; 
5. Драган Ковачев, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за подручје привреде и 

предузетништва - члан Штаба; 
6. Далибор Кекић, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за подручје инвестиција и 

развоја - члан Штаба; 
7. др Анђелко Мишковић, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за подручје 

пољопривреде и развој села - члан Штаба; 
8. др Димитров Слободан, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за здравство и 

социјалну заштиту - члан Штаба; 
9. Светлана Вулетић, члан Општинског већа општине Бечеј задужена за подручје управе и 

прописа - члан Штаба; 
10. Миомир Јеленић, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за подручје спорта, омладине 

и туризма - члан Штаба; 
11. Ласло Фриш, члан Општинског већа општине Бечеј задужен за подручје  руралног развоја и 

заштиту животне средине, члан Штаба; 
12. Зоран Ковач, заменик начелника Општинске управе општине Бечеј - члан Штаба;  
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13. Малешев Слободан, помоћник председника општине Бечеј за односе сa јавношћу – члан 
Штаба; 

14. Драган Тошић, помоћник Председника општине Бечеј за организационо-техничка питања – 
члан Штаба; 

15. Плавшић Жељко, начелник Одељења за привреду и развој – члан Штаба; 
16. Ћелић Михајло, помоћник председника општине за финансије – члан Штаба; 
17. Дубравка Ковачев, секретар Службе председника општине и општинског већа Општинске 

управе општине Бечеј – члан Штаба; 
18. Дејан Вуковић, директор ЈП Топлана Бечеј – члан Штаба; 
19. Грбић Зоран, в.д. директор ЈП Водоканал Бечеј – члан Штаба; 
20. Норберт Ковач, директор ЈП Комуналац Бечеј – члан Штаба; 
21. Горан Матић, директор ЈП Дирекција за изградњу Бечеј – члан Штаба; 
22. др Синиша Шијачић, директор Дома здравља Бечеј – члан Штаба; 
23. Светлана Гагић, в.д. директора Центра за социјални рад Бечеј – члан Штаба; 
24. Драгић Зоран, в.д. директор ВДП Средња Бачка – члан Штаба; 
25. Слободан Јововић, начелник Полицијске станице Бечеј – члан Штаба; 
26. Војновић Владимир, руководилац погона ПЈ Бечеј ЕД Нови Сад – члан Штаба; 
27. Золтан Петер, командир Подручно ватрогасно - спасилачке јединице Бечеј – члан Штаба; 
28. др Оливера Ивков, ветеринарски инспектор – члан Штаба; 
29. Јожеф Ф. Варга, председник Општинског ватрогасног савеза Бечеј – члан Штаба; 
30. Ернест Клози,председник мото-наутичко ронилачког клуба Посејдон Бечеј – члан Штаба; 
31. Драгољуб Милинков, секретар општинске организације Црвеног крста Бечеј – члан Штаба; 
32. др Риц Ђерђ, директор Геронтолошког центра Бечеј – члан Штаба. 
 

Члан 5.  
Штаб обавља следеће послове:  

1) руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања 
у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; 
2) руководи и координира спровођење мера и задатака цивилне заштите; 
3) руководи и координира спровођење мера и задатака обнове, реконструкције и рехабилитације, 
узимајући у обзир потребе одрживог развоја и смањења угрожености и ризика од будућих 
ванредних ситуација; 
4) разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и 
спасавања у ванредним ситуацијама; 
5) прати стање и организацију система заштите и спасавања и предлаже мере за њихово 
побољшање; 
6) наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се 
користе у ванредним ситуацијама; 
7) стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и 
предузетим мерама за смањење ризика од катастрофа; 
8) разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите опште намене и 
оспособљених правних лица; 
9) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања суседних држава у ванредним ситуацијама; 
10) наређује приправност - спремност за ванредне ситуације; 
11) процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; 
12) израђује предлог годишњег плана рада и предлог  годишњег извештаја о раду; 
13) спроводи годишњи план рада;. 
14) сарађује са штабовима суседних општина; 
15) именује повереника цивилне заштите и заменика повереника цивилне заштите у месним 
заједницама у граду и насељеним местима општине; 
16) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији 
општине. 
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17) подноси скупштини општине на усвајање предлог годишњег плана рада и предлог годишњег  
извештаја о раду; 
18) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од знaчаја за општину. 
19) за остваривање функција стања спремности  заштите и спасавања, штаб се обучава у 
националном и регионалном тренинг центру у сарадњи са надлежном службом министарства 
унутрашњих послова. 
20) обавља и друге послове утврђене законом и подзаконским актима. 

 
Члан 6.  

Штаб доноси наредбе, закључке и препоруке, у складу са законом и другим прописима. 
 

Члан 7. 
Штаб доноси пословник о свом раду и годишњи план рада. 
 

Члан 8. 
Позивање Штаба, ради остваривања његове оперативне функције налаже командант Штаба, 

а у његовом одсуству заменик команданта или начелник Штаба, а на предлог надлежне службе 
министарства, надлежног органа аутономне покрајине и општине. 

 
Члан 9. 

За извршавање специфичних задатака заштите и спасавања, Штаб може образовати стручно-
оперативне тимове. 

Радом стручно-оперативних тимова руководи руководилац тима којег именује Штаб. 
Стручно-оперативни тим одговара начелнику Штаба. 

 
Члан 10. 

Подршку у прикупљању, обради и дистрибуцији података за рад стручно-оперативног тима 
Штаба обезбеђује Оперативни центар 112, Управе за ванредне ситуације у Новом Саду и ситуациони 
центар општине Бечеј. 

  
Члан 11. 

Састав Штаба чини и помоћно особље ( возачи, курири и др.). 
За секретара Штаба именује се руководилац Центра за обавештавање, за послове 

одбрамбених припрема и за елементарне непогоде. 
 

Члан 12. 
Средства за рад Штаба обезбеђују се у Буџету општине Бечеј, финансијским планом. 

 
Члан 13. 

   Стручне  и  административно-техничке  послове  за  потребе  Штаба  обављаће   Служба 
председника општине и општинског већа. 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 16/2006., 2/2007., 
11/2009., 5/2013., 4/2014. és 15/2014. szám) 54. szakasz 2. bekezdésének alapján a Statútum-ügyi 
Bizottság a 2015. 03.10.-én megtartott ülésén megerősítette Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara 
megalakításáról szóló határozat egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 

Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara megalakításáról szóló határozat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege a következőket foglalja magában: 
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1. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara megalakításáról szóló határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 3/2013 szám), 

2. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskarának megalakításáról szóló határozat módosításáról szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 1/2014 szám), 

3. Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskarának megalakításáról szóló határozat kiegészítéseiről és 
módosításairól szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 8/2014 szám). 

 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Óbecse Község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    A BIZOTTSÁG ELNÖKE 
STATÚTUM-ÜGYI BIZOTTSÁG           Nagy Ildikó, s. k. 
Ikt. szám: I 06-23/2015 
Kelt.: 2015. 03. 10.  

  Ó B E C S E 
 

H A T Á R O Z A T 
Óbecse község katasztrófavédelmi törzskarának megalakításáról  

(egységes szerkezetbe foglalat szöveg) 
 

1. szakasz 
 MEGALAKÍTJUK Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskarát (a további szövegben: törzskar) mint 
Óbecse Község Képviselő-testülete operatív szaktestületét a rendkívüli helyzetekben megvalósuló védelem 
és mentés koordinálására és irányítására. 

 
2. szakasz 

 A Törzskart a parancsnok, a parancsnokhelyettes, a vezető és 30 tag alkotják. 
 

3. szakasz 
 A törzskar parancsnoka rangja alapján mgr. Vuk Radojević, Óbecse község elnöke. 

 
4. szakasz 

 A törzskar parancsnokhelyetteseként, vezetőjeként és tagjaiként a következő személyeket helyezzük 
tisztségbe: 
1. Tamara Ivanišević, Óbecse község elnökének helyettese – a törzskar parancsnokának helyettese, 
2. Čedomir Aleksić, civil védelmi teendők Óbecse községben, az újvidéki Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

képviselője – a törzskar vezetője, 
3. Acsai István, Óbecse Község Községi Tanácsának helyi közösségekkel, vallási közösségekkel és 

nemzetközi viszonyokkal megbízott tagja – a törzskar tagja, 
4. Galgó Ferenci Andrea, Óbecse Község Községi Tanácsának oktatással, művelődéssel és civil 

szervezetekkel megbízott tagja – a törzskar tagja,  
5. Dragan Kovačev, Óbecse Község Községi Tanácsának a gazdaság és vállalkozás területével megbízott 

tagja – a törzskar tagja, 
6. Dalibor Kekić, Óbecse Község Községi Tanácsának a beruházások és fejlesztés területével megbízott 

tagja – a törzskar tagja, 
7. dr. Anđelko Mišković, Óbecse Község Községi Tanácsának mezőgazdasággal és falufejlesztéssel 

megbízott tagja – a törzskar tagja, 
8. dr. Dimitrov Slobodan, a Községi Tanács egészségüggyel és szociális védelemmel megbízott tagja – a 

Törzskar tagja, 
9. Svetlana Vuletić, Óbecse Község Községi Tanácsának a közigazgatás és előírások területével megbízott 

tagja – a törzskar tagja, 
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10. Miomir Jelenić, Óbecse Község Községi Tanácsának a sport, az ifjúság és az idegenforgalom területével 
megbízott tagja – a törzskar tagja, 

11. Friss László, Óbecse Község Községi Tanácsának rurális fejlesztéssel és környezetvédelemmel megbízott 
tagja – a törzskar tagja, 

12. Kovač Zoran, Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatalának hivatalvezető-helyettese – a törzskar 
tagja  

13. Malešev Slobodan, a Községi elnök nyilvánossággal való kapcsolattartással megbízott tanácsadója – a 
Törzskar tagja, 

14. Dragan Tošić, Óbecse község elnökének szervezési-műszaki kérdésekkel megbízott tanácsosa – a 
törzskar tagja, 

15. Plavšić Željko, a Gazdasági és Fejlesztési Osztály vezetője – a Törzskar tagja, 
16. Ćelić Mihajlo, a Községi elnök pénzügyekkel megbízott tanácsadója – a Törzskar tagja, 
17. Dubravka Kovačev, a Községi Elnök és a Községi Tanács Szolgálatának titkára Óbecse Község Községi 

Közigazgatási Hivatalában – a törzskar tagja, 
18. Dejan Vuković, az óbecsei Toplana KV igazgatója – a törzskar tagja, 
19. Grbić Zoran, az óbecsei Vodokanal KV megbízott igazgatója – a Törzskar tagja, 
20. Kovács Norbert, az óbecsei Komunalac KV igazgatója – a törzskar tagja, 
21. Goran Matić, az óbecsei Építésügyi Igazgatóság KV igazgatója – a törzskar tagja, 
22. dr. Siniša Šijačić, az óbecsei Egészségház igazgatója – a törzskar tagja, 
23. Svetlana Gagić, az óbecsei Szociális Védelmi Központ megbízott igazgatója – a törzskar tagja, 
24. Dragić Zoran, a VDP Srednja Bačka megbízott igazgatója – a Törzskar tagja, 
25. Slobodan Jovović, az óbecsei rendőrállomás vezetője – a törzskar tagja, 
26. Vojnović Vladimir, az ED Újvidék óbecsei üzemének vezetője – a Törzskar tagja, 
27. Péter Zoltán, az óbecsei Területi Tűzoltó Mentőegység parancsnoka – a törzskar tagja, 
28. dr. Olivera Ivkov, állategészségügyi felügyelő – a törzskar tagja, 
29. Varga F. József, az óbecsei Községi Tűzoltószövetség elnöke – a törzskar tagja, 
30. Ernest Klozi, az óbecsei Posejdon búvárklub elnöke – a törzskar tagja, 
31.  Dragoljub Milinkov, a Vöröskereszt Óbecse községi szervezetének titkára – a törzskar tagja,  
32. dr. Ricz György, az óbecsei Gerontológiai Központ igazgatója – a Törzskar tagja. 

 
5. szakasz 

 A törzskar a következő teendőket látja el: 
 1) irányítja és koordinálja a védelmi és mentési rendszer alanyai és a védelmi és mentőerők 
tevékenységét a rendkívüli helyzetekben a megállapított feladatok teljesítése során,  
 2) irányítja és koordinálja a civil védelmi intézkedések és feladatok teljesítését, 
 3) irányítja és koordinálja a megújításra, rekonstruálásra és rehabilitálásra irányuló intézkedések és 
feladatok teljesítését, tekintetbe véve a fenntartható fejlesztés és jövőbeli rendkívüli helyzetek általi 
veszélyeztetettség és kockázat szükségletét, 
 4) megvitatja és véleményezi a veszélyeztetettség felmérésének javaslatát és rendkívüli 
helyzetekben megvalósuló védelem és mentés tervének javaslatát, 
 5) figyelemmel kíséri a védelmi és mentési rendszer helyzetét és megszervezését, és intézkedéseket 
javasol a javításukra, 
 6) elrendeli a védelmi és mentőerők, a támogatási eszközök és és egyéb eszközök használatát, 
melyeket a rendkívüli helyzetekben vesznek igénybe, 
 7) gondoskodik arról, hogy a lakosságot rendszeresen tájékoztassák  és értesítsék a kockázatokról 
és veszélyekről és a katasztrófák okozta kockázat csökkentése érdekében foganatosított intézkedésekről, 
 8) megvizsgálja az általános rendeltetésű civil védelmi egységek és képesített jogi személyek 
szerveződését, felszereléssel való ellátását és képzését, 
 9) a rendkívüli helyzetekben együttműködik a szomszédos országok illetékes védelmi és mentési 
szerveivel, 
 10) elrendeli a rendkívüli helyzetekre való készenlétet, 
 11) felméri a rendkívüli helyzet létrejötte általi veszélyeztetettséget, 
 12) kidolgozza az évi munkaterv javaslatát és az évi munkabeszámoló javaslatát, 
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 13) teljesíti az évi munkatervet, 
 14) együttműködik a szomszédos községek törzskaraival, 
 15) kinevezi a civil védelmi megbízottat és a civil védelmi megbízott helyettesét a helyi 
közösségekben a városban és a község településein, 

16) megvitatja és javasolja a község területén megvalósuló védelem és mentés megszervezéséről 
szóló határozat meghozatalát, 
 17) elfogadásuk érdekében beterjeszti a községi képviselő-testületnek az évi munkaterv és az évi 
munkabeszámoló javaslatát, 
 18) mozgósítja a képesített jogi személyeket és egyéb, a község számára jelentős szervezeteket, 
 19) a védelem és mentés készenléti állapotának elérése érdekében a törzskar a nemzeti és 
regionális edzőközpontban képzi magát a Belügyi Minisztérium illetékes szolgálatával együttműködve, 
 20) ellát egyéb, a törvényben és a törvénynél alacsonyabb rangú aktusokban meghatározott 
feladatokat is. 
 

6. szakasz 
 A törzskar meghagyásokat, záradékokat és javaslatokat hoz meg a törvénnyel és egyéb előírásokkal 
összhangban. 

7. szakasz 
 A törzskar meghozza a munkaügyrendet és az évi munkatervet. 

 
8. szakasz 

 A törzskar összehívását, operatív funkciója megvalósítása céljából, a törzskar parancsnoka hagyja 
meg, az ő távollétében pedig a parancsnok helyettese vagy a törzskar vezetője, mégpedig a minisztérium 
illetékes szolgálatának, az autonóm tartomány és a község illetékes szervének javaslatára. 

 
9. szakasz 

 A specifikus védelmi és mentési feladatok teljesítésére a törzskar operatív szaktestületeket alakíthat. 
 Az operatív szakcsoportok munkáját a csoportvezető irányítja, akit a törzskar nevez ki. 
 Az operatív szakcsoport a törzskar vezetőjének tartozik felelősséggel. 

 
10. szakasz 

 A támogatást a törzskar operatív szakcsoportjának tevékenységéhez szükséges adatok 
összegyűjtésében, feldolgozásában és terjesztésében az újvidéki Katasztrófavédelmi Igazgatóság 112-es 
Operatív Központja és Óbecse Község Szituációs Központja biztosítja. 
 

11. szakasz 
 A törzskar összetételébe a segédszemélyzet is (gépjárművezetők, futárok stb.) beletartozik. 
 A törzskar titkárává a Tájékoztató, Védelmi Előkészületi és Elemicsapás-központ vezetőjét nevezik 
ki. 

12. szakasz 
 A törzskar tevékenységéhez szükséges eszközöket Óbecse község költségvetésében biztosítják a 
pénzügyi tervvel. 

 
13. szakasz 

 A szak- és adminisztratív-műszaki teendőket a törzskar szükségletére a Községi Elnök és a Községi 
Tanács Szolgálata fogja ellátni.  

 
14. szakasz 

  Jelen határozat meghozatala napján megszűnik a Községi Katasztrófavédelmi Törzskar 
megalakításáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2011. sz.) és az Óbecse Község 
Katasztrófavédelmi Törzskara parancsnokának, parancsnokhelyettesének, vezetőjének és tagjainak 
tisztségbe helyezéséről szóló, 2012. 8. 14-ei, II 012-9/2012 számú határozat érvényessége. 
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