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На основу члана  32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 28. став 4. Закона о 
пољопривредном земљишту („Службени гласник,РС“, број 62/2006,65/2008 и др.закон, 41/2009, 
112/2015 и 80/2017 и 95/2018 и др.закон), члана 34. став 1. тачка 6 Статута општине Бечеј 
(„Службени лист оштине Бечеј“, број 5/2019), и члана 39. Закона о прекршајима („Сл.гласник РС“ 
број 65/2013, 13/2016 i 98/2016 - одлука УС)  Скупштина општине Бечеј, на својој LV седници 
одржаној дана 30.12.2019.године, доноси 
 

 
О Д Л У К У 

O ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ 
О МЕРАМА ЗАШТИТЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, УСЕВА И ЗАСАДА, ПОЉСКИХ 

ПУТЕВА И КАНАЛА ОД ПОЉСКЕ ШТЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком врше се измене Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, усева и 
засада, пољских путева и канала од пољске штете на подручју општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 7/2019 и број 17/2019), ( у даљем тексту: Одлука) тако да се Члан 22. Одлуке 
мења и гласи: 
 
    „ Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које:  
 
1. Ломи, сече, кида, чупа, коси, бере и уништава туђе пољопривредне усеве и засаде (члан 4. став 1. 
тачка 1.),  
2. Хемијским или биолошким путем као и на други начин оштети туђе усеве и засаде и остало 
дрвеће (члан 4. став 1. тачка 2.), 
 3. Оштети ветрозаштитни појас, односно сече ветрозаштитни појас без надзора/сагласности органа 
надлежног за одржавање истог (члан 4. став 1. тачка 3.),  
4. Пали остатке усева и засада на сопственом и туђем пољопривредном земљишту,као и траву и суви 
коров у каналима за одводњавање и наводњавање (члан 4. став 1. тачка 4.), 
 5. Прелази трактором, запрежним колима или другим средствима превоза преко туђег 
пољопривредног земљишта,усева и засада, уколико на тим пољопривредним површинама не постоји 
право службености пролаза(члан 4. став 1. тачка 5.), 
 6. Приликом обраде њиве орањем или другим површинским радовима одорава од туђег земљишта, 
преорава и заузима пољске путеве у циљу коришћења истог у пољопривредне сврхе (члан 4. став 1. 
тачка 6.), 
 7.Сужава, прекопава, засипа и затрпава пољске путеве и канале за одводњавање и наводњавање 
(члан 4. став 1. тачка 7.),  
8. Пушта на испашу и тера стоку преко туђег пољопривредног земљишта, усева и засада (члан 4. 
став 1. тачка 8.), 
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 9. Износи и баца разне биљне остатке, хемијска средства, отпад, шут, амбалажу, лешеве животиња 
и друго смеће на сопствено и туђе пољопривредно земљиште, пољске путеве, канале за 
одводњавање и наводњавање, бунаре и рибњаке(члан 4. став 1. тачка 9.), 
 10. Испушта фекални отпад на пољопривредно земљиште или у канале за одводњавање и 
наводњавање, односно испушта осоку у канале за одводњавање и наводњавање као и на туђе 
пољопривредно земљиште без писмене сагласности власника, односно корисника истог (члан 4. став 
1. тачка 10.),  
11. Врши прикупљање остатака пољопривредних производа без писмене сагласности власника 
имања (члан 4. став 1. тачка 11.),  
12. Кида, ломи и врши оштећења на било који други начин на рибњацима, грађевинским објектима у 
функцији пољопривредне производње, системима за наводњавање и одводњавање, бунарима, 
црпним станицама и противградним станицама које се налазе на пољопривредном земљишту (члан 
4. став 1. тачка 12.),  
13. Допушта неконтролисан раст дрвећа, шибља и другог коровског растиња, односно на други 
начин заузима пољске путеве и онемогућава нормално коришћење истих (члан 4. став 1. тачка 13.),  
14. Нередовно обрађује сопствено земљиште или земљиште које користи у закупу као и када не 
врши систематско уклањање коровско растиње на истом (члан 6.) 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и правно лице новчаном казном у износу од 
150.000,00 динара.  
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 25.000,00 динара.  
 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у износу од 75.000,00 
динара. “ 

Члан 2. 
 

У осталом делу Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                       Председник Скупштине општине 
Општина Бечеј 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                 мр Ненад Томашевић с.р 
Број: I 011-130/2019 
Дана: 30.12.2019. године 
БЕЧЕЈ 

--- o --- 
 

A helyi önkormányzatról szóló Törvény (SZK Hivatalos Lapja 129/2007., 83/2014-másik törv., 
101/2016-másik törv. és 47/2018. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja,  A mezőgazdasági 
földterületekről szóló Törvény (SZK Hivatalos Lapja 62/2006., 65/2008. és másik törv., 41/2009., 112/2015. 
és 80/2017. és 95/2018. és másik törv.) 28. szakasz 4. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja 5/2019. számok) 34. szakasz 1. bekezdése 6. pontja, és A szabálysértésekről szóló 
törvény (SZK Hivatalos Lapja, 65/2013., 13/2016. és 98/2016-AB hat. számok) 39. szakasza alapján, 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019. 12. 30-án megtartott LV. ülésen meghozta a következő  
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HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK, VETÉSEK ÉS 

ÜLTETVÉNYEK, MEZEI UTAK ÉS CSATORNÁK MEZEI KÁROKTÓL VALÓ VÉDELMÉRE IRÁNYULÓ 
INTÉZKEDÉSEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

 
Jelen Határozattal módosítjuk Óbecse község területén lévő mezőgazdasági földterületek, vetések és 

ültetvények, mezei utak és csatornák mezei károktól való védelmére irányuló intézkedésekről szóló 
Határozatot (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 7/2019. és 17/2019. szám), (a továbbiakban: Határozat) úgy, 
hogy a Határozat 22. szakasza megváltozik és így hangzik: 

 
„Szabálysértés miatt 25.000,00 dináros pénzbírsággal sújtandó az a természetes személy, aki: 

1. mások vetését, ültetvényét letöri, levágja, kitépi, kiszedi, lekaszálja, leszedi és tönkreteszi (4. 
szakasz, 1. bekezdés 1. pont),  
2. mások vetését, ültetvényét és egyéb fákat vegyi, biológiai vagy más módon megkárosítaja (4. 
szakasz, 1. bekezdés 2. pont), 
3. a szélvédelmi övezetet megkárosítja, vagyis kivágja a szélvédelmi övezetet a felügyelő/illetékes szerv 
meghagyása nélkül annak karbantartására (4. szakasz, 1. bekezdés 3. pont), 
4. mások mezőgazdasági földterületén vetés- és ültetvénymaradványokat éget, valamint füvet és száraz 
gyomot a vízelvezető csatornákban (4. szakasz, 1. bekezdés 4. pont), 
5. traktorral, fogatos járművel vagy más eszközökkel mások vetésén és ültetvényén átjár, amennyiben 
ezeken a mezőgazdasági területeken nincs joga a hivatalos átkelésre (4. szakasz, 1. bekezdés 5. pont), 
 
6. a szántóföld megmunkálása, szántása, illetve más felszíni munkák végzésekor leszántja, felszántja és 
elfoglalja a mezei utakat annak mezőgazdasági felhasználása céljából, illetve használja a közutakat 
közvetlenül a szántóföld megmunkálása közben (4. szakasz, 1. bekezdés 6. pont), 
 
7. szűkíti, kiássa, elönti és betölti a mezei utakat és a vízelvezető csatornákat (4. szakasz, 1. bekezdés 
7. pont), 
8. a legelőre engedi és az állatokat más mezőgazdasági földterületén, vetésén és ültetvényén áthajtja 
(4. szakasz, 1. bekezdés 8. pont), 
9. növényi maradványokat, kémiai eszközöket, hulladékot, építési törmeléket, csomagolást, elhullott 
állatok tetemeit és egyéb hulladékot mások mezőgazdasági földterületére, dűlőutakra, öntöző és 
vízelvezető csatornákba hordja és dobálja (4. szakasz, 1. bekezdés 9. pont), 
10. fekáliát a mezőgazdasági földterületekre, öntöző és vízelvezető csatornákba engedi, illetve 
hígtrágyát öntöző és vízelvezető csatornákba, valamint más mezőgazdasági földterületére engedi a 
tulajdonos, illetve a földterület használójának írásos beleegyezése nélkül  (4. szakasz, 1. bekezdés 10. 
pont), 
11. a mezőgazdasági termékmaradványokat összeszedését végzi a tulajdonos írásos beleegyezése 
nélkül (4. szakasz, 1. bekezdés 11. pont), 
12. eltulajdonítja, elrabolja, eltöri vagy bármilyen más módon megrongálja a halastavakat, a 
mezőgazdasági termelésre szolgáló épületobjektumokat, az öntöző és vízelvezető rendszereket, 
kutakat, szivattyú állomásokat és a jégelhárító állomásokat, amelyek mezőgazdasági földterületen 
helyezkednek el (4. szakasz, 1. bekezdés 12. pont), 
13. megengedi a fáknak, bozótoknak és más gaznövényeknek, hogy felügyelet nélkül nőjenek, illetve 
elfoglalja a mezei utakat és lehetetlenné teszi azok normális használatát (4. szakasz, 1. bekezdés 13. 
pont), 
14. Nem rendszeresen műveli a saját vagy a bérelt földet, vagy amikor nem távolítja el azon 
rendszeresen a gyomnövényeket (6. szakasz). 
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A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt szabálysértések miatt a jogi személy 150.000,00 dináros 
pénzbírsággal sújtandó.  
A jelen szakasz 1. bekezdésben foglalt szabálysértések miatt a jogi személyfelelős 25.000,00 dináros 
pénzbírsággal sújtandó.  
A jelen szakasz 1. bekezdésben foglalt szabálysértések miatt a vállalkozó 75.000,00 dináros 
pénzbírsággal sújtandó.” 
 

2. szakasz 
 
A Határozat többi része változatlan marad. 
 

3. szakasz 
 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenését követő nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község                                                      
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE     mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt.szám: I 011-130/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

---o--- 
     

На основу члана 34. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј",  
број 5/2019) и члана 40. став 4. Пословника Скупштине општине Бечеј ("Службени лист Општине 
Бечеј", бр. 6/2013-пречишћен текст, 4/2014, 15/2014 и 23/2019) Скупштина општине Бечеј, је на LV 
одржаној дана 30.12.2019. године, донела   

 
 

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 

 У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се право одборничке групе у Скупштини општине Бечеј на 

ангажовање техничког секретара одборничке групе за обављање административно - техничких 
послова за потребе одборничке групе.  
 

Члан 2. 
Право на ангажовање техничког секретара из члана 1. ове Одлуке остварује се од дана 

образовања  одборничке групе у Скупштини општине Бечеј, у складу са одредбама Пословника 
Скупштине општине Бечеј, и траје најдуже до краја мандата сваког одборничког сазива, односно до 
престанка постојања одборничке групе за коју је технички секретар ангажован.  
 

Члан 3. 
Технички секретар одборничке групе обавља администативно-техничке послове за потребе 

одборничке групе као што су: организовања састанака одборничке групе поводом заказаних седница 
Скупштине општине Бечеј, израда записника са састанака, административно-техничка израда и 
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достава предлога аката и амандмана које подноси одборничка група или одборник у њеном саставу, 
као и други слични послови по налогу председника одборничке групе.  

 
Члан 4. 

Техничком секретару се за обављање административно-техничких послова утврђује  право на 
нето месечну накнаду у висини од 30% од просечне месечне нето зараде по запосленом у Републици 
Србији, према последњем објављеном податку Републичког завода за статистику.  
Накнада из става 1. овог члана остварује се на терет средстава буџета општине Бечеј, а исплаћује се 
истовремено са исплатама накнаде за рад одборника.  
 

Члан 5. 
Појединачно решење о одређивању техничког секретара и утврђивању накнаде за обављање 

административно-техничких послова, на предлог одборничке групе, доноси Комисија за кадровска, 
административна питања и радне односе Скупштине општине Бечеј.   

 
Члан 6. 

Простор и средства за рад техничких секретара обезбеђују одборничке групе.  
Члан 7. 

Технички секретари који су ангажовани у претходном периоду на основу Одлуке о 
ангажовању техничких секретара за потребе одборничких група у скупштини општине Бечеј 
("Службени лист општине Бечеј", број 16/2018) настављају са обављањем послова до истека 
периода на који су ангажовани. 

 
Члан 8. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Oдлука о ангажовању техничких 
секретара за потребе одборничких група у скупштини општине Бечеј ("Службени лист општине 
Бечеј", број 16/2018). 

 
Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 
Бечеј".   

 
 

 
Република Србија                                 
Аутономна Покрајина Војводина                     
Општина Бечеј                                                 Председник Скупштине општине  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                               
Број: I 011-131/2019            мр Ненад Томашевић с.р 
Дана: 30.12.2019. године 
Б Е Ч Е J 

 
--- o --- 

 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 

bekezdése 6. pontja és Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
6/2013- egys. szerk. fogl. szöveg, 4/2014., 15/2014. és 23/2019. számok) 40. szakasz 4. bekezdése 
alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019. 12. 30-án megtartott LV. ülésén meghozta a 
 

 
HATÁROZATOT 
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ÜGYINTÉZŐ TITKÁR ALKALMAZÁSÁRÓL ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉBEN LÉVŐ 
KÉPVISELŐI CSOPORTOK SZÁMÁRA 

 
1.szakasz 

Jelen határozattal megállapítják a jogot Óbecse község képviselő-testületében lévő képviselői 
csoportok számára ügyintéző titkár alkalmazásáról adminisztratív – ügyintézői feladatok végzésére a 
képviselői csoportok szükségleteire.  
 

2.szakasz 
Jelen határozat 1. szakaszában szereplő jog az ügyintéző titkár alkalmazására megvalósul Óbecse 

község képviselő-testületében lévő képviselői csoportok megalakításának napjától, összhangban Óbecse 
község Ügyrendjének rendeletével, és legfeljebb annak a meglévő képviselői csoportnak a mandátumáig 
tart, amelynek a részére az ügyintéző titkárt alkalmazták.  
 

3.szakasz 
A képviselői  csoport ügyintéző  titkára  a  képviselői csoportok számára  szükséges adminisztratív-

ügyintézői feladatokat látja el, mint amilyenek a következők: a képviselői csoport üléseinek megszervezése 
Óbecse Község képviselő-testületének kitűzött ülései kapcsán, az ülések jegyzőkönyvének kidolgozása, az 
ügyiratjavaslatok és a módosító javaslatok adminisztratív-technikai kidolgozása és elküldése, amelyeket 
benyújt a képviselői csoport vagy annak képviselője, valamint más hasonló munkák, melyeket meghagy a 
képviselő csoport elnöke. 
 

4.szakasz 
Az ügyintéző titkárnak az adminisztratív-technikai ügyek intézésére megállapítják a jogot a havi 

pénzügyi térítésre nettó összegben, és azt a Köztársasági Statisztikai Intézet legutóbbi megjelentetett 
adatai szerint a Szerb Köztársaságban foglalkoztatottak havi átlagfizetésének 30%-os nettó összegében. 
Jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt térítést megvalósítják Óbecse község költségvetése eszközeinek 
terhére, és kifizetik a képviselők munkájáért járó térítménnyel egyidőben. 

 
5.szakasz 

A képviselői csoport javaslatára az egyéni határozatot az ügyintéző titkár meghatározásáról, 
ahogyan a határozatot a térítés meghatározására az adminisztratív-ügyintézői munkák elvégzésére, 
meghozza Óbecse község képviselő-testülete Káderügyi, adminisztratív kérdésekkel foglalkozó 
munkaviszony-ügyi bizottsága. 
 

6.szakasz 
Az ügyintéző titkár munkájához szükséges helyiségét és eszközöket a képviselői csoportok 

szavatolják. 
 

7.szakasz 
Az ügyintéző titkárok, akiket az előző időszakban alkalmaztak Óbecse község képviselő-testülete 

ügyintéző titkár alkalmazásáról szóló Határozat alapján a képviselői csoportok szükségletére (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 16/2018. szám) folytatják a feladatok végzését anak az időszaknak a lejártáig, 
ameddig alkalmazták őket. 
 

8. szakasz 
Jelen határozat hatályba lépésével megszűnik az érvénye Óbecse község képviselő-testülete  

ügyintéző titkár alkalmazásáról szóló Határozatnak a képviselői csoportok szükségletére (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 16/2018. szám). 
 

9. szakasz  
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Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                               mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 011-131/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE  

--- o --- 
 

На основу члана 34. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на LV седници одржаној 30.12.2019.године, донела 
 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 
општини Бечеј за период од 2019-2021. године. 

 
 
I 

УСВАЈА СЕ Локални план акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у општини 
Бечеј за период од 2019-2021. године, који је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. 
 

II 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бечеј“. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА   Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ     мр Ненад Томашевић с.р 
Број: I 011-132/2019 
Дана: 30.12.2019.године 
БЕЧЕЈ 
 
НАПОМЕНА: у Службеном листу општине Бечеј бр: 24a се налази као прилог  
                     „ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА     
                     У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ ЗА ПЕРИОД ОД 2019-2021. ГОДИНЕ", који чини саставни            
                     део ове одлуке. 
 

--- o --- 

 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasz 1. 

bekezdés 6. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019. 12. 30-án megtartott LV. ülésén 
meghozta a 
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HATÁROZATOT 
az Óbecse községben lévő romák szociális felzárkóztatását szolgáló Helyi Akcióterv 

jóváhagyásáról a 2019—2021-es időszakra 
 

I. 
 JÓVÁHAGYJÁK  az Óbecse községben lévő romák szociális felzárkóztatását szolgáló Helyi 
Akciótervet a 2019—2021-es időszakra, amely jelen Határozat mellékletében szerepel, és annak szerves 
részét képezi. 
 

II. 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenése napjától számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 011-132/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 22. став 1. тачка 4.  Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“, 
број 15/2016 ) и члана 53. став 8. Статута општине Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј“, број 
5/2019), Скупштина општине Бечеј је на LV седници, одржаној дана 30.12.2019 године донело 
 

Р Е Ш Е Њ Е  о  
усвајању Извештаја о раду јавних предузећа, 

друштава капитала и других облика организовања  
на која се примењује Закон о јавним предузећима  

а чији је оснивач општина Бечеј 
за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године 

 
I 
 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика 
организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за 
период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. године. 
 

II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Буџетски инспектор је дана 13.12.2019. године доставио Општинском већу општине Бечеј 
обједињени Извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на 
која се примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 
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01.01.2019. године до 30.09.2019. године, са табеларним збирним приказом планираних и 
реализованих показатеља за период од 01.07.2019. године до 30.09.2019. године. 
  Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима је прописано да надзорни одбор 
јавних предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих 
активности  јавног предузећа. 
 Чланом 53. став 1. тачка 8. Статута општине Бечеј Општинско веће општине Бечеј подноси 
тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у 
складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа. 
 Општинско веће општине Бечеј је на _. седници, одржаној дана _. године, размотрило 
Извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се 
примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. 
године до 30.09.2019. године и утврдило предлог решења о усвајању истог. 
 

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Извештај о раду јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се 
примењује Закон о јавним предузећима а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. 
године до 30.09.2019. године и донела решење као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                Председник Скупштине општине 
Општина Бечеј 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                       мр Ненад Томашевић с.р                                                   
Број: I 023-231/2019  
Датум: 30.12.2019. година 
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 
A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 15/2016. szám) 22. szakasz 1. bekezdés 4. 

pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 53. szakasza 8. 
bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019. 12. 30-án tartott LV. ülésen meghozta a 
következő 

 
HATÁROZATOT 

a közvállalatok, a tőketársaságok és a szervezetek más formáinak Munkajelentése 
jóváhagyásáról, amelyekre alkalmazzák A közvállalatokról szóló törvényt,  

és amelyek alapítója Óbecse község,  
a 2019. 01. 01-től 2019. 09. 30-ig terjedő időszakra 

 
 

I 
JÓVÁHAGYJÁK  a közvállalatok, a tőketársaságok és a szervezetek más formáinak 

Munkajelentését, amelyekre alkalmazzák A közvállalatokról szóló törvényt, és amelyek alapítója Óbecse 
község, a 2019. 01. 01-től 2019. 09. 30-ig terjedő időszakra. 

 
II 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
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Indoklás 
 

A költségvetési felügyelő 2019. 12. 13-án eljuttatta Óbecse Község Községi Tanácsának az 
összevont Munkajelentést a közvállalatok, a tőketársaságok és a szervezetek más formáira vonatkozóan, 
amelyekre alkalmazzák A közvállalatokról szóló törvényt, és amelyek alapítója Óbecse község, a 2019. 01. 
01-től 2019. 09. 30-ig terjedő időszakra, a tervezett és a megvalósult mutatók táblázatos összefoglaló 
kimutatásával a 2019. 07. 01-től 2019. 09. 30-ig terjedő időszakra. 

A közvállalatokról szóló törvény 22. szakasza 1. bekezdésének 4. pontja előírja, hogy a közvállalat 
felügyelő bizottsága elfogadja a háromhavi jelentést a közvállalat tervezett és megvalósult tevékenységei 
összehangoltságának szintjéről. 

Óbecse község Alapszabálya 53. szakasza 1. bekezdése 8. pontjával Óbecse Község Községi 
Tanácsa benyújtja a közvállalatok munkájára vonatkozó háromhavi jelentést a községi képviselő-
testületnek további jelentésre a törvénnyel összahangban, amely szabályozza a közvállalatok jogi helyzetét. 

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2019. 12. 17-én megtartott 189. ülésén megvitatta a 
Munkajelentést a közvállalatok, a tőketársaságok és a szervezetek más formáira vonatkozóan, amelyekre 
alkalmazzák a Közvállalatokról szóló törvényt, és amelyek alapítója Óbecse község, a 2019. 01. 01-től 2019. 
09. 30-ig terjedő időszakra, és megerősítette a határozatjavaslatot ugyanaz jóváhagyásáról. 

A megállapított és az idézett rendeletek alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a 
közvállalatok, a tőketársaságok és a szervezetek más formáinak Munkajelentését, amelyekre alkalmazzák A 
közvállalatokról szóló törvényt, és amelyek alapítója Óbecse község, a 2019. 01. 01-től 2019. 09. 30-ig 
terjedő időszakra, és határozatot hozott, mint ahogyan a rendelkező részben is áll. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-231/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Водоканал“  Бечеј („Службени лист општине Бечеј, број  20/2016 и 4/2017 ), Скупштина 
општине Бечеј је на LV седници одржаној дана 30.12.2019. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм 

пословања са финансијским планом 
ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2020. годину 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања са финансијским планом ЈП „Водоканал“ Бечеј 
за 2020. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 79. седници одржаној дана 
18.12.2019. године. 
 

II 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
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О б р а з л о ж е њ е 

  
 Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, је дана 20.12.2019. године, доставило оснивачу Програм 
пословања  са финансијским планом јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2020. годину, заједно са 
одлуком надзорног одбора са 79. седнице одржане дана 18.12.2019. године. 
  Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. 
 Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине разматра 
и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, 
установа и служби чији је оснивач. 
  Члан 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Водоканал“ Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу, 
Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања предузећа. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године 
размотрило  Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 
2020. годину и предлог решења о давању сагласности на исти. 
 

На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм пословања са финансијским планом Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2020. годину и 
донела решење као у диспозитиву. 
 
                                                                                           
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                       Председник Скупштине општине 
Општина Бечеј 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                 мр Ненад Томашевић с.р 
Број: I 023-232/2019 
Дана: 30.12.2019.године 
Б Е Ч Е Ј  

--- o --- 
 

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016. és 88/2019. szám) 59. szakasza 
7. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdése 54. pontja és Az óbecsei Vodokanal közvállalat alapításáról szóló Határozat összehangolásáról 
szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 20/2016. és 4/2017. szám) 13. szakasza 1. bekezdése 3. 
pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019. 12. 30-án megtartott LV. ülésén meghozta a 
következő 

 
HATÁROZATOT 

az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2020. évi ügyviteli programjának  
jóváhagyásáról a pénzügyi tervvel 

 
I. 

 
JÓVÁHAGYJÁK az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját a pénzügyi tervvel, 

melyet elfogadott a közvállalat felügyelő bizottsága a 2019. 12. 18-án megtartott 79. ülésén. 
 

II. 
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Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
Az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2019. 12. 20-án eljuttatta az alapítónak az óbecsei Vodokanal 

Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját a pénzügyi tervvel, a felügyelő bizottság 2019. 12. 18-án tartott 
79. ülésének határozatával együtt. 

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése szabályozza, hogy az éves, illetve 
hároméves ügyviteli programot meghozottnak tekintik, amikor arra a helyi önkormányzat illetékes szerve 
jóváhagyását adja. 

Óbecse Község Alapszbálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdése 54. pontja szabályozza az illetékes képviselő-testületet, hogy az általa alapított költségvetési 
felhasználók, közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkabeszámolóját fogadja el és munkaprogramját 
hagyja jóvá. 

Az óbecsei Vodokanal Közvállalat alapításáról szóló határozat összehangolásáról szóló Határozat 13. 
szakasza 1. bekezdése 3. pontja szabályozza, hogy a közvállalatban a közérdek megóvása érdekében, 
Óbecse község képviselő-testülete jóváhagyását adja a közvállalatok éves programjára. 

Óbecse község községi tanácsa a 2019.12.26-án tartott 192. ülésén megvitatta az óbecsei 
Vodokanal Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját a pénzügyi tervvel, és a határozatjavaslatot 
ugyanannak jóváhagyásáról. 

A fentiek és az idézett rendelet és előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta 
az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját a pénzügyi tervvel, és határozatott hozott, 
mint ahogyan a rendelkező részben is áll. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-232/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/2016 и 88/2019)  Скупштина општине Бечеј је на LV седници одржаној дана 30.12.2019.године 
донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу 

средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Водоканал Бечеј 
 за 2020. годину 

 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј 
за ЈП Водоканал Бечеј за 2020. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 79. 
седници одржаној дана 18.12.2019. године. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 
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 Јавно предузеће Водоканал Бечеј, је дана 20.12.2019. године, доставило оснивачу Посебан 
програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Водоканал Бечеј за 2020. годину, 
заједно са одлуком надзорног одбора са 79. седнице одржане дана 18.12.2019. године ради давања 
сагласности на исти. 
 Чланом 61. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да Посебан програм јавног 
предузећа се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године 
размотрило Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Водоканал 
Бечеј за 2020. годину и предлог решења о давању сагласности на исти. 
 Скупштина општине Бечеј је размотрила Посебан програм о коришћењу средстава из буџета 
општине Бечеј за ЈП Водоканал Бечеј за 2020. годину и донела решење као у диспозитиву. 
 На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                 Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                          мр Ненад Томашевић с.р  
Број: I 023-233/2019 
Дана: 30.12.2019.година. 
Б Е Ч Е Ј                                                

--- o --- 
 

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016. és 88/2019. szám) 61. szakasza 
3. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án megtartott LV. ülésén meghozta 
a következő 
 

HATÁROZATOT 
Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programja eszközei használatának 

jóváhagyásáról az óbecsei Vodokanal KV számára 
 
 

I. 
JÓVÁHAGYJÁK Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programját az eszközök 

használatáról az óbecsei Vodokanal KV számára, melyet elfogadott a közvállalat felügyelő bizottsága a 
2019. 12. 18-án megtartott 79. ülésén. 

 
II. 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
 

Az óbecsei Vodokanal Közvállalat 2019. 12. 20-án eljuttatta az alapítónak az Óbecse község 2020-as 
évi költségvetésének külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Vodokanal KV számára, a 
felügyelő bizottság 2019. 12. 18-án tartott 79. ülésének határozatával együtt, ugyanaz jóváhagyása 
céljából. 

A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza 3. bekezdése szabályozza, hogy az éves, illetve 
hároméves ügyviteli programot meghozottnak tekintik, amikor arra a Kormány, az autonóm tartomány vagy 
a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyását adja. 
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Óbecse község községi tanácsa a 2019.12.26-án tartott 192. ülésén megvitatta az Óbecse község 
2020-as évi költségvetésének külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Vodokanal KV 
számára, és a határozatjavaslatot ugyanannak jóváhagyásáról. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecse község 2020-as évi költségvetésének 
külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Vodokanal KV számára, és határozatott hozott, mint 
ahogyan a rendelkező részben is áll. 
 Az idézettek alapján úgy határoztak, mint ahogyan az a határozat rendelkező részében is áll. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-233/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј, број 10/2017 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је на LV седници одржаној дана 
30.12.2019. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм 

пословања ЈП „Топлана“ Бечеј за 2020. годину 
 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП „Топлана“ Бечеј за 2020. годину које је 
усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 89.телефонској седници одржаној дана 23.12.2019. 
године. 
 

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

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Јавно предузеће Топлана Бечеј, је дана 23.12.2019. године, доставило оснивачу  Програм 
пословања јавног предузећа Топлана Бечеј за 2020. годину, заједно са одлуком надзорног одбора са 
89. седнице одржане телефонским путем дана 23.12.2019. године. 
  Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. 
 Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине разматра 
и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, 
установа и служби чији је оснивач. 
  Члан 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите 
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општег интереса у јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм 
пословања предузећа. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године 
размотрило Програм пословања Јавног предузећа „Топлана“ Бечеј за 2020. 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 „Топлана“ Бечеј за 2020. годину и донела решење као у 
диспозитиву. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                          Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ                                                          
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                              мр Ненад Томашевић с.р                         
Број: I 023-234/2019                                                           
Дана: 30.12.2019.година 
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016. és 88/2019. szám) 59. szakasza 
7. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdése 54. pontja és A Toplana Hőtermelő és Szolgáltató Közvállalat Óbecse alapításáról szóló határozat 
összehangolásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 10/2017-egys. szerk. fogl. szöveg) 13. 
szakasza 1. bekezdése 3. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án megtartott 
LV. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei Toplana KV 2020. évi ügyviteli programjának  

jóváhagyásáról a pénzügyi tervvel 
 
 

I. 
JÓVÁHAGYJÁK az óbecsei Toplana KV 2020. évi ügyviteli programját a pénzügyi tervvel, melyet 

elfogadott a közvállalat felügyelő bizottsága a 2019. 12. 23-án telefonon megtartott 89. ülésén. 
 

II. 
Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 

 
Indoklás 

 
Az óbecsei Toplana Közvállalat 2019. 12. 23-án eljuttatta az alapítónak az óbecsei Toplana 

Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját a pénzügyi tervvel, a felügyelő bizottság 2019. 12. 23-án tartott 
89. ülésének határozatával együtt. 

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése szabályozza, hogy az éves, illetve 
hároméves ügyviteli programot meghozottnak tekintik, amikor arra a helyi önkormányzat illetékes szerve 
jóváhagyását adja. 

Óbecse Község Alapszbálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdése 54. pontja szabályozza az illetékes képviselő-testületet, hogy az általa alapított költségvetési 
felhasználók, közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkabeszámolóját fogadja el és munkaprogramját 
hagyja jóvá. 
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A Toplana Hőtermelő és Szolgáltató Közvállalat Óbecse alapításáról szóló határozat 
összehangolásáról szóló Határozat 13. szakasza 1. bekezdése 3. pontja szabályozza, hogy a közvállalatban 
a közérdek megóvása érdekében, Óbecse község képviselő-testülete jóváhagyását adja a közvállalatok 
éves programjára. 

Óbecse község községi tanácsa a 2019.12.26-án tartott 192. ülésén megvitatta az óbecsei Toplana 
Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját a pénzügyi tervvel, és a határozatjavaslatot ugyanannak 
jóváhagyásáról. 

A fentiek és az idézett rendelet és előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta 
az óbecsei Toplana Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját a pénzügyi tervvel, és határozatott hozott, 
mint ahogyan a rendelkező részben is áll. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-234/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/2016 и 88/2019)  Скупштина општине Бечеј је на LV седници одржаној дана 30.12.2019. године 
донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Посебан програм  коришћења 

средстава из буџета општине Бечеј за ЈП „Топлана“ Бечеј 
 за 2020. годину 

 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј 
за ЈП „Топлана“ Бечеј за 2020. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 89. 
телефонској седници одржаној дана 23.12.2019. године. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Јавно предузеће „Топлана“ Бечеј, је дана 24.12.2019. године, доставило оснивачу Посебан 
програм  коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП „Топлана“ Бечеј за 2020. годину, 
заједно са одлуком надзорног одбора са 89. седнице одржане телефонским путем дана 23.12.2019. 
године ради давања сагласности на исти. 
 Чланом 61. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да Посебан програм јавног 
предузећа се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 192 седници, одржаној дана 26.12.2019. године 
размотрило Посебан програм  коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП „Топлана“ Бечеј 
за 2020. годину и предлог решења о давању сагласности на исти. 
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 Скупштина општине Бечеј је размотрила Посебан програм коришћења средстава из буџета 
општине Бечеј за ЈП „Топлана“ Бечеј за 2020. годину и донела решење као у диспозитиву. 
 На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ                                                          Председник Скупштине општине 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Број: I 023-235/2019                                                            мр Ненад Томашевић с.р 
Дана: 30.12.2019. година 
Б Е Ч Е Ј                                                                                                          

--- o --- 
 

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016. és 88/2019. szám) 61. szakasza 
3. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019. 12. 30-án megtartott LV. ülésén 
meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programja eszközei használatának 

jóváhagyásáról az óbecsei Toplana KV számára  
 
 

I. 
JÓVÁHAGYJÁK Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programját az eszközök 

használatáról az óbecsei Toplana KV számára, melyet elfogadott a közvállalat felügyelő bizottsága a 2019. 
12. 23-án megtartott 89. ülésén. 

 
II. 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
 

Az óbecsei Toplana Közvállalat 2019. 12. 24-én eljuttatta az alapítónak az Óbecse község 2020-as 
évi költségvetésének külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Toplana KV számára, a 
felügyelő bizottság 2019. 12. 23-án tartott 89. ülésének határozatával együtt, ugyanaz jóváhagyása 
céljából. 

A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza 3. bekezdése szabályozza, hogy az éves, illetve 
hároméves ügyviteli programot meghozottnak tekintik, amikor arra a Kormány, az autonóm tartomány vagy 
a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyását adja. 

Óbecse község községi tanácsa a 2019.12.26-án tartott 192. ülésén megvitatta az Óbecse község 
2020-as évi költségvetésének külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Toplana KV számára, 
és a határozatjavaslatot ugyanannak jóváhagyásáról. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecse község 2020-as évi költségvetésének 
külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Toplana KV számára, és határozatott hozott, mint 
ahogyan a rendelkező részben is áll. 
 Az idézettek alapján úgy határoztak, mint ahogyan az a határozat rendelkező részében is áll. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
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ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                               mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-235/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 
15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј („Службени лист општине Бечеј, број 20/2016 и 
4/2017 ), Скупштина општине Бечеј је на LV седници одржаној дана 30.12.2019.године донела 

 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Програм 
пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на  Програм пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину који је 
усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 6. седници одржаној дана 20.12.2019. године. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Јавно предузеће Комуналац Бечеј, је дана 20.12.2019. године, доставило оснивачу Програм 
пословања јавног предузећа Комуналац Бечеј за 2020. годину, заједно са одлуком надзорног одбора 
са 6. седнице одржане дана 20.12.2019. године. 
  Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган 
јединице локалне самоуправе. 
 Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине разматра 
и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа, 
установа и служби чији је оснивач. 
  Члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
комуналне услуге Комуналац Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у 
јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања 
предузећа. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године 
размотрило Програм пословања Јавног предузећа Комуналац Бечеј за 2020. годину и 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 2020. годину и 
донела решење као у диспозитиву. 
 
                                                                                          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                              Председник Скупштине општине   
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                  мр Ненад Томашевић с.р 
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Број: I 023-236/2019 
Дана: 30.12.2019. година 
Б Е Ч Е Ј                                         

--- o --- 
 

A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016. szám) 59. szakasza 7. bekezdése, 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. bekezdése 54. 
pontja és Az óbecsei Komunalac közvállalat alapításáról szóló Határozat összehangolásáról szóló Határozat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja 20/2016. és 4/2017. szám) 12. szakasza 1. bekezdése 3. pontja alapján, 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án megtartott LV. ülésen meghozta a következő 
 
  HATÁROZATOT 

az óbecsei Komunalac KV 2020. évi ügyviteli programjának  
jóváhagyásáról 

 
I. 

JÓVÁHAGYJÁK az óbecsei Komunalac KV 2020. évi ügyviteli programját, melyet elfogadott a 
közvállalat felügyelő bizottsága a 2019. 12. 20-án megtartott 6. ülésén. 

 
II. 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
 

Az óbecsei Komunalac Közvállalat 2019. 12. 20-án eljuttatta az alapítónak az óbecsei Komunalac 
Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját, a felügyelő bizottság 2019. 12. 20-án tartott 6. ülésének 
határozatával együtt. 

A közvállalatokról szóló törvény 59. szakasza 7. bekezdése szabályozza, hogy az éves, illetve 
hároméves ügyviteli programot meghozottnak tekintik, amikor arra a helyi önkormányzat illetékes szerve 
jóváhagyását adja. 

Óbecse Község Alapszbálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdése 54. pontja szabályozza az illetékes képviselő-testületet, hogy az általa alapított költségvetési 
felhasználók, közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkabeszámolóját fogadja el és munkaprogramját 
hagyja jóvá. 

Az óbecsei Komunalac Közvállalat alapításáról szóló határozat összehangolásáról szóló Határozat 12. 
szakasza 1. bekezdése 3. pontja szabályozza, hogy a közvállalatban a közérdek megóvása érdekében, 
Óbecse község képviselő-testülete jóváhagyását adja a közvállalatok éves programjára. 

Óbecse község községi tanácsa a 2019.12.26-án tartott 192. ülésén megvitatta az óbecsei 
Komunalac Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját és a határozatjavaslatot ugyanannak jóváhagyásáról. 

A fentiek és az idézett rendelet és előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta 
az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat 2020. évi ügyviteli programját, és határozatott 
hozott, mint ahogyan a rendelkező részben is áll. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-236/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE  

--- o --- 
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На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 

15/2016 и 88/2019)  Скупштина општине Бечеј је на LV седници одржаној дана 30.12.2019.године 
донела 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Посебан програм  коришћења 
средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац Бечеј 

 за 2020. годину 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј 
за ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 7. 
седници одржаној дана 23.12.2019. године. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Јавно предузеће Комуналац Бечеј, је дана 23.12.2019. године, доставило оснивачу Посебан 
програм  коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину, 
заједно са одлуком надзорног одбора са 7. седнице одржане дана 23.12.2019. године ради давања 
сагласности на исти. 
 Чланом 61. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да Посебан програм јавног 
предузећа се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне 
покрајине или јединице локалне самоуправе. 
 Општинско веће општине Бечеј, је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године 
размотрило Посебан програм  коришћења средстава из буџета општине Бечеј за ЈП Комуналац Бечеј 
за 2020. годину и предлог решења о давању сагласности на исти. 
 Скупштина општине Бечеј је размотрила Посебан програм коришћења средстава из буџета 
општине Бечеј за ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину и донела решење као у диспозитиву. 
 На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                    мр Ненад Томашевић с.р 
Број: I 023-237/2019 
Дана: 30.12.2019.година 
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
A közvállalatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 15/2016. és 88/2019. szám) 61. szakasza 

3. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12. 30-án megtartott LV. ülésén meghozta 
a következő 
 

HATÁROZATOT 
Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programja eszközei használatának 

jóváhagyásáról az óbecsei Komunalac KV számára 
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I. 

JÓVÁHAGYJÁK Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programját az eszközök 
használatáról az óbecsei Komunalac KV számára, melyet elfogadott a közvállalat felügyelő bizottsága a 
2019. 12. 23-án megtartott 7. ülésén. 

 
II. 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
 

Az óbecsei Komunalac Közvállalat 2019. 12. 23-án eljuttatta az alapítónak az Óbecse község 2020-
as évi költségvetésének külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Komunalac KV számára, a 
felügyelő bizottság 2019. 12. 23-án tartott 7. ülésének határozatával együtt, ugyanaz jóváhagyása céljából. 

A közvállalatokról szóló törvény 61. szakasza 3. bekezdése szabályozza, hogy az éves, illetve 
hároméves ügyviteli programot meghozottnak tekintik, amikor arra a Kormány, az autonóm tartomány vagy 
a helyi önkormányzat illetékes szerve jóváhagyását adja. 

Óbecse község községi tanácsa a 2019.12.26-án tartott 192. ülésén megvitatta az Óbecse község 
2020-as évi költségvetésének külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Komunalac KV 
számára, és a határozatjavaslatot ugyanannak jóváhagyásáról. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecse község 2020-as évi költségvetésének 
külön programját az eszközök használatáról az óbecsei Komunalac KV számára, és határozatott hozott, 
mint ahogyan a rendelkező részben is áll. 
 Az idézettek alapján úgy határoztak, mint ahogyan az a határozat rendelkező részében is áll. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-237/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 34. став 1. тачка 10. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ 
број 5/2019 ) и члана 12. став 1. тачка 7. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 20/2016 и 
4/2017), Скупштина општине Бечеј је, на LV седници одржаној дана 30.12.2019. године донела 

 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП Комуналац Бечеј о преузимању 

обавезе солидарног јемства 
 

  
I 

  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку надзорног одбора ЈП Комуналац Бечеј број 369-3 од 
20.12.2019. године о преузимању обавезе солидарног јемства путем меница као средства 
обезбеђења кориснику кредита ЈП „Топлана“ Бечеј. 
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 II 
 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Дана 20.12.2019. године надзорни одбор ЈП Комуналац Бечеј је на 6. седници донео одлуку о 
преузимању обавезе солидарног јемства путем меница као средства обезбeђења кориснику кредита 
Јавном предузећу Топлана Бечеј, која је дана 23.12.2019. године достављена оснивачу на 
сагласност. 
 У складу са чланом 34. став 1. тачка 10. Статута општине Бечеј Скупштина општине Бечеј 
оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу 
са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и 
радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса. 
 У складу са чланом 12. став 1. тачка 7. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног 
предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј, ради обезбеђивања заштите општег интереса у 
предузећу, скупштина општине даје сагласност на давање гаранција, авала, јемства, залога и других 
средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса. 
  Општинско веће општине Бечеј је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године, 
размотрило одлуку и утврдило предлог решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора 
Јавног предузећа Комуналац Бечеј о преузимању обавезе солидарног јемства путем меница као 
средства обезбeђења кориснику кредита Јавном предузећу Топлана Бечеј. 
 
 

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
одлуку надзорног одбора Јавног предузећа Комуналац Бечеј о преузимању обавезе солидарног 
јемства путем меница као средства обезбeђења кориснику кредита Јавном предузећу Топлана Бечеј 
и донела решење као у диспозитиву. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                   Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                      мр Ненад Томашевић с.р 
Број: I 023-238/2019 
Дана: 30.12.2019. година 
Б Е Ч Е Ј 

--- o --- 
 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 

bekezdése 10. pontja és Az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapításáról szóló 
Határozat összehangolásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 20/2016. és 4/2017. szám) 
12. szakasza 1. bekezdése 7. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019. 12. 30-án 
megtartott LV. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei Komunalac felügyelő bizottsága határozatának jóváhagyásáról az egyetemleges 

kezesség kötelezettségének átvállalásáról 
 

I. 
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JÓVÁHAGYJÁK az óbecsei Komunalac felügyelő bizottsága 2019. 12. 20-i 369-3-as számú 
határozatát az egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról váltó által, mint a biztosítás eszköze 
az óbecsei Toplana KV hitelfelhasználónak. 

 
II. 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
 

Az óbecsei Komunalac KV felügyelő bizottsága 2019. 12. 20-án megtartott 6. ülésén meghozta a 
határozatot az egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról váltó által, mint a biztosítás eszköze 
az óbecsei Toplana hitelfelhasználónak, amelyet 2019. 12. 23-án elküldött az alapítónak jóváhagyásra. 

Óbecse Község Alapszbálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdése 10. pontjával összhangban a Községi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban 
Közvállalatokat és cégeket alapít a közérdeket szolgáló tevékenység elvégzése éredekében a törvénnyel és 
az alapszabállyal összhangban, jóváhagyását adja a törvényben meghatározott általános és jogi aktusokra 
és a közvállalatok, illetve cégek jogügyleteire, a közérdek védelme érdekében.  

Az óbecsei Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat alapításáról szóló Határozat 
összehangolásáról szóló Határozat 12. szakasza 1. bekezdése 7. pontja szabályozza, hogy a Közvállalat 
általános érdekei védelmének céljából a Képviselő-testület hagyja jóvá a jótállás, váltókezesség, kezesség, 
zálog és más biztosítási eszközök nyújtását azokért a munkákért, amelyek nem tartoznak az általános 
érdekű tevékenységbe. 

Óbecse község községi tanácsa a 2019.12.26-án tartott 192. ülésén megvitatta a határozatot és 
megállapította a határozatjavaslatot az óbecsei Komunalac közvállalat felügyelő bizottsága határozatának 
jóváhagyásáról az egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról váltó által, mint a biztosítás 
eszköze az óbecsei Toplana hitelfelhasználónak.  

A fentiek és az idézett rendelet és előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta 
az óbecsei Komunalac felügyelő bizottsága határozatát az egyetemleges kezesség kötelezettségének 
átvállalásáról váltó által, mint a biztosítás eszköze az óbecsei Toplana hitelfelhasználónak, és határozatott 
hozott, mint ahogyan a rendelkező részben is áll. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                 mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-238/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 34. став 1. тачка 10. Статута општине  Бечеј ( „Службени лист општине 
Бечеј“, број 5/2019 ) и члана 13. став 1. тачка 7. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Водоканал“ Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 20/2016 и 4/2017), Скупштина 
општине Бечеј је, на LV седници одржаној дана 30.12.2019. године донела 
 

  
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „Водоканал“ Бечеј о преузимању 
обавезе солидарног јемства 

  
 I 
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  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку надзорног одбора ЈП „Водоканал“ Бечеј број 1140 од 
24.12.2019. године о преузимању обавезе солидарног јемства путем меница као средства 
обезбеђења кориснику кредита ЈП „Топлана“ Бечеј. 
 

 II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Дана 26.12.2019. године надзорни одбор ЈП „Водоканал“ Бечеј је на 80. седници донео одлуку 
о преузимању обавезе солидарног јемства путем меница као средства обезбeђења кориснику 
кредита Јавном предузећу Топлана Бечеј, која је дана 26.12.2019. године достављена оснивачу на 
сагласност. 
  У складу са чланом 34. став 1. тачка 10. Статута општине Бечеј Скупштина општине Бечеј 
оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу 
са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и 
радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса. 
 У складу са чланом 13. став 1. тачка 7. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању јавног 
предузећа „Водоканал“ Бечеј, ради обезбеђивања заштите општег интереса у предузећу, скупштина 
општине даје сагласност на давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава 
обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса. 
  Општинско веће општине Бечеј је на 192. седници, одржаној дана 26.12.2019. године, 
размотрило одлуку и утврдило предлог решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора 
Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј о преузимању обавезе солидарног јемства путем меница као 
средства обезбeђења кориснику кредита Јавном предузећу Топлана Бечеј. 
 
  На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
одлуку надзорног одбора Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј о преузимању обавезе солидарног 
јемства путем меница као средства обезбeђења кориснику кредита Јавном предузећу Топлана Бечеј 
и донела решење као у диспозитиву. 
 
                                                                                          
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                   Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                      мр Ненад Томашевић с.р 
Број: I 023-239/2019 
Дана: 30.12.2019. 
Б Е Ч Е Ј                                                             

--- o --- 
 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 

bekezdése 10. pontja és Az óbecsei Vodokanal közvállalat alapításáról szóló Határozat összehangolásáról 
szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 20/2016. és 4/2017. szám) 13. szakasza 1. bekezdése 7. 
pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án megtartott LV. ülésén meghozta a 
következő 
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei Vodokanal felügyelő bizottsága határozatának jóváhagyásáról az egyetemleges 

kezesség kötelezettségének átvállalásáról 
 



Страна 25.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 24. 

25. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         24. Szám 

                                                                                 30.12. 2019.       2019.12.30 

.             

     

 

 

I. 
JÓVÁHAGYJÁK az óbecsei Vodokanal felügyelő bizottsága 2019. 12. 24-i 1140-es számú 

határozatát az egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról váltó által, mint a biztosítás eszköze 
az óbecsei Toplana KV hitelfelhasználónak. 

 
II. 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
 

Az óbecsei Vodokanal KV felügyelő bizottsága 2019. 12. 26-án megtartott 80. ülésén meghozta a 
határozatot az egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról váltó által, mint a biztosítás eszköze 
az óbecsei Toplana hitelfelhasználónak, amelyet 2019. 12. 26-án elküldött az alapítónak jóváhagyásra. 

Óbecse Község Alapszbálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdése 10. pontjával összhangban a Községi Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban 
Közvállalatokat és cégeket alapít a közérdeket szolgáló tevékenység elvégzése éredekében a törvénnyel és 
az alapszabállyal összhangban, jóváhagyását adja a törvényben meghatározott általános és jogi aktusokra 
és a közvállalatok, illetve cégek jogügyleteire, a közérdek védelme érdekében.  

Az óbecsei Vodokanal Közvállalat alapításáról szóló határozat összehangolásáról szóló Határozat 13. 
szakasza 1. bekezdése 7. pontja szabályozza, hogy a Közvállalat általános érdekei védelmének céljából a 
Képviselő-testület hagyja jóvá a jótállás, váltókezesség, kezesség, zálog és más biztosítási eszközök 
nyújtását azokért a munkákért, amelyek nem tartoznak az általános érdekű tevékenységbe. 

Óbecse község községi tanácsa a 2019.12.26-án tartott 192. ülésén megvitatta a határozatot és 
megállapította a határozatjavaslatot az óbecsei Vodokanal közvállalat felügyelő bizottsága határozatának 
jóváhagyásáról az egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról váltó által, mint a biztosítás 
eszköze az óbecsei Toplana hitelfelhasználónak.  

A fentiek és az idézett rendelet és előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta 
az óbecsei Vodokanal felügyelő bizottsága határozatát az egyetemleges kezesség kötelezettségének 
átvállalásáról váltó által, mint a biztosítás eszköze az óbecsei Toplana hitelfelhasználónak, és határozatott 
hozott, mint ahogyan a rendelkező részben is áll. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                   mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-239/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE  

--- o --- 
 

На основу члана 34.  став 1. тачка 10. Статута општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, број 5/2019 ), Скупштина општине Бечеј је на LV седници одржаној дана 30.12.2019. године 
донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 о давању сагласности на  одлуку о надзорног одбора ЈП „Топлана“ 
 о дугорочном кредитном задужењу  
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 I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана“ Бечеј о дугорочном 

кредитном задужењу број 2055/19 коју је донео надзорни одбор на 86. седници, одржаној 
телефонским путем, дана 29.11.2019. године.  
 

II  
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 

 
 О б р а з л о ж е њ е 

 
 ЈП „Топлана“ Бечеј је доставила оснивачу  одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана“ Бечеј о 
дугорочном кредитном задужењу број 2055/19 са 86. седнице, одржане телефонским путем, дана 
29.11.2019. године, ради давања сагласности на исту. 
 У складу са чланом 34. став 1. тачка 10. Статута општине Бечеј Скупштина општине Бечеј 
оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу 
са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и 
радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса. 
  Општинско веће општине Бечеј је на _ седници, одржаној дана _. године размотрило одлуку 
надзорног одбора ЈП „Топлана“ Бечеј о дугорочном кредитном задужењу и сходно наведеном 
утврдило предлог решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „Топлана“ Бечеј о 
дугорочном кредитном задужењу. 
  На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
одлуку  надзорног одбора ЈП „Топлане“ Бечеј  о дугорочном кредитном задужењу и донела решење 
као у диспозитиву.  
 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                         Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                              мр Ненад Томашевић с.р 
Број: I 023-240/2019. 
Дана: 30.12.2019.година 
Б Е Ч Е Ј    

--- o --- 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdése 10. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12.30-án megtartott LV. ülésén 
meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei Toplana KV felügyelő bizottsága határozatának jóváhagyásáról a hosszúlejáratú 

hitelvállalásról 
 

I. 
JÓVÁHAGYJÁK az óbecsei Toplana KV felügyelő bizottsága határozatát a hosszúlejáratú 

hitelvállalásról, 2055/19-es számmal, melyet meghozott a felügyelő bizottság a 2019. 11. 29-én, telefonon 
megtartott 86. ülésén. 

II. 
Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
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Indoklás 
 

Az óbecsei Toplana KV eljuttatta az alapítónak az óbecsei Toplana KV felügyelő bizottsága 
határozatát a hosszúlejáratú hitelvállalásáról 2055/19-es számmal, a felügyelő bizottság 2019. 11. 29-én, 
telefonon megtartott 86. üléséről, ugyanannak jóváhagyása céljából. 

Óbecse Község Alapszbálya 34. szakasza 1. bekezdése 10. pontjával összhangban a Községi 
Képviselő-testület, a törvénnyel összhangban Közvállalatokat és cégeket alapít a közérdeket szolgáló 
tevékenység elvégzése éredekében a törvénnyel és az alapszabállyal összhangban, jóváhagyását adja a 
törvényben meghatározott általános és jogi aktusokra és a közvállalatok, illetve cégek jogügyleteire, a 
közérdek védelme érdekében.  

Óbecse község községi tanácsa a 2019. 12. 26-án tartott 192. ülésén megvitatta az óbecsei Toplana 
KV felügyelő bizottsága határozatát a hosszúlejáratú hitelvállalásáról, és a kijelentettekkel összhangban  
megállapította a határozatjavaslatot az óbecsei Toplana KV felügyelő bizottsága határozatának 
jóváhagyásáról a hosszúlejáratú hitelvállalásról. 

A fentiek és az idézett rendelet és előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta 
az óbecsei Toplana KV felügyelő bizottsága határozatát a hosszúlejáratú hitelvállalásáról, és határozatott 
hozott, mint ahogyan a rendelkező részben is áll. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                          A Képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 023-240/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE  

--- o --- 
 

На основу чланова 68, 99 и 100 Закона о планирању и изградњи (,,С1. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), 
чланова 9 и 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј 
бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист 
општине Бечеј" бр. 5/2019), Скупштине општине Бечеј на LV седници одржаној дана 30.12.2019. 
године је донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ НЕПОСРЕДНОМ 
ПОГОДБОМ РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА 

 
I   Покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, на предлог 
Општинског већа, непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела број 1576/1 КО 
Бечеј и број 1575/1 КО Бечеј и то следеће: 
- дела парцеле број 1576/1 КО Бечеј у површини од 38,00 м2, који се налази у Бечеју у улици Севера 
Ђуркића, градско грађевинско земљиште укупне површине парцеле 02ха 34а 97м2, јавне својине 
Општине Бечеј у 23477/23497 дела и Берак Дејана у 20/23497 дела, које је уписано у Листу 
непокретности бр. 15252 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности  Бечеј,  све у сврху 
oзакоњења три објекта (објеката број 8, 10 и 11) у Бечеју у ул. Синђелићева бр. 140 - који се налазе 
мањим делом – 38,00 м2 (објекат 8 – 14,00м2, објекат 10 – 11,00м2 и објекат 11 – 13,00м2) на 
парцели број 1576/1 КО Бечеј и већим делом – 189,00м2 (објекат 8 – 112,00м2, објекат 10 – 38,00м2 
и објекат 11 – 39,00м2) на суседној парцели број 1575/1 КО Бечеј, јавне својине Аутономне 
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Покрајине Војводине у 1/1 дела непокретности са правом коришћења на објектима Геронтолошког 
центра „Бечеј“. 
Општински правобранилац је дао своју сагласност под бројем Јп 100/2019 од 22.05.2019.године. 
II   Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 1.436,78 динара/м², што је за 
површину дела парцеле - 38,00 м2 укупан почетни износ од 54.597,64 динара, а на основу процене 
тржишне вредности непокретности Пореске управе Филијале Бечеј. 
III Поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини ће се спровести непосредном 
погодбом ради исправке граница суседних катастарских парцела, на начин и под условима 
прописаним Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј 
бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018). 
Одељење за имовинско правне послове ће обављати све стручне и административне послове у 
поступку отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј. 
IV  Поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј непосредном погодбом 
спроводи Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј. 
V Ово Решење ће бити објављено у "Службеном листу општине Бечеј". 
                                                               

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за имовинско правне послове је, на основу чланова 68, 99 и 100 Закона о планирању и 
изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 
145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) и чланова 9 и 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Сл. лист општине Бечеј бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 
3/2018) поднелo Иницијативу за покретање поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној 
својини општине Бечеј, непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела број 1576/1 
КО Бечеј и број 1575/1 КО Бечеј и то следеће: 
- дела парцеле број 1576/1 КО Бечеј у површини од 38,00 м2, који се налази у Бечеју у улици Севера 
Ђуркића, градско грађевинско земљиште укупне површине парцеле 02ха 34а 97м2, јавне својине 
Општине Бечеј у 23477/23497 дела и Берак Дејана у 20/23497 дела, које је уписано у Листу 
непокретности бр. 15252 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности  Бечеј,  све у сврху 
oзакоњења три објекта (објеката број 8, 10 и 11) у Бечеју у ул. Синђелићева бр. 140 - који се налазе 
мањим делом – 38,00 м2 (објекат 8 – 14,00м2, објекат 10 – 11,00м2 и објекат 11 – 13,00м2) на 
парцели број 1576/1 КО Бечеј и већим делом – 189,00м2 (објекат 8 – 112,00м2, објекат 10 – 38,00м2 
и објекат 11 – 39,00м2) на суседној парцели број 1575/1 КО Бечеј, јавне својине Аутономне 
Покрајине Војводине у 1/1 дела непокретности са правом коришћења на објектима Геронтолошког 
центра „Бечеј“. 
Иницијатива је поднета на основу захтева Геронтолошког центра „Бечеј“ из Бечеја ул. Синђелићева 
бр. 140 за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј ради 
исправке граница суседних парцела број 1576/1 КО Бечеј и број 1575/1 КО Бечеј и решавања 
имовинско правних односа у поступку озакоњења три објекта.  
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка отуђења грађевинског 
земљишта, Подаци о парцелама RGZ RS KnWebPublic,                                                                                
Скица суседних парцела, Процена Пореске управе Филијале Бечеј и Сагласност Општинског 
правобраниоца. 
Према члану 68 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019) исправка граница суседних 
катастарских парцела се врши на основу елабората геодетских радова. Елаборат геодетских радова 
израђује се у складу са прописима о државном премеру и катастру. Пре израде елабората геодетских 
радова, власник катастарске парцеле решава имовинско правне односе. Уколико је суседна 
катастарска парцела у јавној својини, сагласност за исправку границе даје надлежни правобранилац.  
Члан 99 наведеног Закона прописује надлежност органа, начин, поступак и услове за отуђење 
грађевинског земљишта у јавној својини.   
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Чланом 100 истог Закона је прописано да се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити 
или дати у закуп непосредном погодбом у случају: 2) исправке граница суседних катастарских 
парцела. Члан 25 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта садржи исту одредбу. 
Општинско веће општине Бечеј је на својој 192. седници одржаној дана 26.12.2019. године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, утврдило предлог Решења о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј непосредном 
погодбом ради исправке граница суседних парцела и предлог упутило на разматрање и доношење 
Скупштини општине Бечеј. 
Према одредбама члана 9 став 2 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, 
решење о покретању поступка отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини, доноси Скупштина општине Бечеј на предлог Општинског већа општине Бечеј. 
Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог решења и достављену пратећу документацију и на 
основу горе изнетог, а имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донела решење као у 
диспозитиву. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                          Председник Скупштине oпштине 
Општина Бечеј    
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                   мр Ненад Томашевић с.р                                          
Број: I 464-1021/2019                                                            
Дана: 30.12.2019. година                                                        
БЕЧЕЈ 

--- o --- 
 

A tervezésről és építkezésről szóló Törvény (SzK Hivatalos Lapja 72/2009, 81/2009., 64/2010., 
24/2011, 121/2012, 42/2013., 50/2013., 98/2013., 132/2014, 145/2014., 83/2018. és 31/2019. szám) 68., 
99. és 100. szakasza,  az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018 sz.) 9. és 25. szakasza, 
valamint Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. sz.) 34. szakasza 
alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a  2019.12.30-án megtartott LV. ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA TARTOZÓ ÉPÍTKEZÉSI FÖLDTERÜLET 

ELIDEGENÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL KÖZVETLEN MEGEGYEZÉS ÚTJÁN A 
SZOMSZÉDOS PARCELLÁK TELEKKIIGAZÍTÁSA CÉLJÁBÓL 

 
 

I. MEGINDÍTJÁK az eljárást Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület eltulajdonításáról, 
Óbecse Község Községi Tanácsának javaslata alapján, közvetlen megegyezés útján a szomszédos, óbecsei 
KK-ban lévő 1576/1-es és az 1575/1-es hrsz. alatti parcellák esetében, éspedig:  
-az óbecsei KK-ban lévő 1576/1-es parcella része, 38,00 m2 területtel, amely Óbecsén található a Sever 
Đurkić utcában, városi építkezési földterület, a parcella össz területe 02ha 34a 97m2, amely Óbecse község 
tulajdonát képezi 23477/23497 arányban, valamint Berak Dejan tulajdonát 20/23497 arányban, amely az 
Ingatlan lapban 15252-es számmal van bejegyezve a Köztársasági Földmérési Intézet – Óbecsei 
Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatánál, mindezt három épület (8-as, 10-es és 11-es számú épületek)  
törvényesítése céljából, amely Óbecsén található a Sinđelić utca 140-es hsz. alatt –, amely kisebb részével 
– 38,00 m2 területtel (8-as épület – 14,00m2, 10-es épület – 11,00m2 és a 11-es épület – 13,00m2) az 
1576/1-es parcellán, nagyobb részével pedig – 189,00 m2 területtel pedig (8-as épület  - 112,00m2, 10-es 
épület – 38,00m2 és a 11-es épület – 39,00m2) a szintén óbecsei KK-ban lévő 1575/1-es szomszédos 
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parcellán helyezkedik el, Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonát képezve 1/1 arányban az Óbecsei 
Gerontológiai Központ épületeinek használati jogával. 
A községi ügyész jóváhagyását adta Jp 100/2019-es szám alatt 2019. 05. 22-én. 
II. Az építkezési födterület kezdő árát 1.436,78 dinár/m2 árban állapítják meg, míg a teljes kezdőérték 
összesen 54.597,64 dinárt tesz ki a 38,00 m2 parcellarészre vonatkozóan, az Adóigazgatóság Óbecsei 
Fiókja ingatlan forgalmi értékének megállapítása alapján. 
III. A köztulajdonban lévő építkezési földterület eltulajdonítási eljárását az építkezési földterület 
eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010, 8/2015, 
20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018 sz.) módja és feltételei alapján hajtják végre, közvetlen megegyezés 
útján a szomszédos parcellák telekkiigazítása céljából. 
A Vagyonjogi Ügyosztály elvégez minden szakmai és adminisztratív munkát Óbecse Község köztulajdonába 
tartozó építkezési földterület elidegenítési eljárásával kapcsolatban. 
IV. Az építkezési földterület eltulajdonítási eljárását közvetlen megegyezés útján az a Bizottság végzi, 
amelyet Óbecse község Képviselő-testülete hozott létre. 
V. Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 

A vagyonjogi ügyosztály A tervezésről és építkezésről szóló Törvény (SzK Hivatalos Lapja 72/2009, 
81/2009., 64/2010., 24/2011, 121/2012, 42/2013., 50/2013., 98/2013., 132/2014, 145/2014., 83/2018. és 
31/2019. szám) 68., 99. és 100. szakasza, az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló 
Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018 sz.) 9. és 
25. szakasza alapján átnyújtotta indítványát Óbecse Község köztulajdonába tartozó építkezési földterület 
elidegenítéséről szóló eljárás megindítására közvetlen eljárás útján a szomszédos, óbecsei KK-ban lévő 
1576/1-es és az 1575/1-es hrsz. alatti parcellák esetében, éspedig:  
-az óbecsei KK-ban lévő 1576/1-es parcella része, 38,00 m2 területtel, amely Óbecsén található a Sever 
Đurkić utcában, városi építkezési földterület, a parcella össz területe 02ha 34a 97m2, amely Óbecse község 
tulajdonát képezi 23477/23497 arányban, valamint Berak Dejan tulajdonát 20/23497 arányban, amely az 
Ingatlan lapban 15252-es számmal van bejegyezve a Köztársasági Földmérési Intézet – Óbecsei 
Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatánál, mindezt három épület (8-as, 10-es és 11-es számú épületek)  
törvényesítése céljából, amely Óbecsén található a Sinđelić utca 140-es hsz. alatt –, amely kisebb részével 
– 38,00 m2 területtel (8-as épület – 14,00m2, 10-es épület – 11,00m2 és a 11-es épület – 13,00m2) az 
1576/1-es parcellán, nagyobb részével pedig – 189,00 m2 területtel pedig (8-as épület  - 112,00m2, 10-es 
épület – 38,00m2 és a 11-es épület – 39,00m2) a szintén óbecsei KK-ban lévő 1575/1-es szomszédos 
parcellán helyezkedik el, Vajdaság Autonóm Tartomány köztulajdonát képezve 1/1 arányban az Óbecsei 
Gerontológiai Központ épületeinek használati jogával. 
Az indítványt az Óbecsei Gerontológia Központ, Óbecse, Sinđelić utca 140. szám, beadványa alapján adjuk 
át Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület elidegenítési eljárásának lefolytatására a 
szomszédos, óbecsei KK-ban lévő 1576/1-es és az 1575/1-es hrsz. alatti parcellák telekkiigazításának 
jogcímén és a vagyonjogi viszonyok rendezése céljából a három objektum törvényesítési eljárásában. 
A feltüntetett indítványhoz mellékelve van az építkezési földterület elidegenítési eljárása megindításának 
határozattervezete, az RGZ RS KnWebPublic adatai a parcelláról, a szomszédos parcella rajza, az 
Adóigazgatóság Óbecsei Fiókjának értékbecslése, és a Községi ügyész jóváhagyása.  
A tervezésről és építkezésről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 
42/13, 50/13, 98/, 132/14, 145/14, 83/18. és 31/2019. sz.) 68. szakasza szerint a szomszédos parcellák 
kiigazítása földmérési tanulmány alapján történik. Ezen tanulmány az állami földmérési és kataszteri 
előírások alaján készül. A tanulmány elkészítése előtt a parcella tulajdonosának rendeznie kell a telek 
vagonjogi viszonyait. 
Amennyiben a szomszédos parcella köztulajdonban van, a telekkiigazítási engedélyt az illetékes vagyonjogi 
ügyész adja.  
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A megnevezett törvény 99. szakasza előírja a szerv illetékességét, a köztulajdonban lévő építkezési 
földterület elidegenítésének módját, eljárását és feltételeit. 
Ugyanazon törvény 100. szakasza előírja, hogy a köztulajdonban lévő építkezési földterület akkor 
tulajdonítható el vagy adható bérbe közvetlen megegyezés útján, amennyiben: 2)szomszédos parcellák 
telekkiigazításáról van szó.  
Az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat 25. szakasza ugyanazokat a 
rendelkezéseket tartalmazza.  
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2019. 12. 26-án megtartott 192. ülésén a Vagyonjogi Ügyosztály 
ajánlatát elfogadva, meghozta Óbecse Község köztulajdonába tartozó építkezési földterület 
elidegenítésének megindításáról szóló Határozat tervezetét, közvetlen megegyezés útján a szomszédos 
parcellák telekkiigazítása céljából, és a javaslatot a Községi Képviselő-testület elé utalja megvitatásra és 
elfogadásra. 
Az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról szóló Határozat 9.szakasza 2.bekezdése szerint, 
az eltulajdonítási, csere és bérbeadási eljárás elindítására irányuló Határozatot a köztulajdonban lévő 
ingatlanok esetében Óbecse község Képviselő-testülete hozza meg a Községi Tanács javaslatára. 
Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a határozat javaslatát az elküldött dokumentációval együtt, 
és a fent említettekkel összhangban, a törvényes előírásokat figyelembe véve, a határozat alapján 
rendelkezik. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község        A képviselő-testület elnöke 
Községi Képviselő-testület          mgr. Nenad Tomašević s.k 
Ikt.szám: I 464-1021/2019         
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

На основу члана 14. став 1, 3. и 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 
129/07, 34/10 - одлука УС и 54/11) и члана 40. став 2. Статута Општине Бечеј („Службени лист 
Општине Бечеј", број 5/19), Скупштина општине Бечеј је, на LV седници одржаној дана 30.12.2019. 
године, у 10:00 часова, донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА У СТАЛНОМ САСТАВУ И 

СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 
 

 
I 

 У Решењу о именовању председника, чланова у сталном саставу и секретара изборне 
комисије општине Бечеј и њихових заменика, број I 013-47/2016 од 03.11.2016. године ("Службени 
лист општине Бечеј", број 19/2016) и Решења број I 02-109/2019 од 27.09.2019. године ("Службени 
лист општине Бечеј, број 17/2019) став III мења се и гласи: 

 
"III 

 ЗОРАН КОВАЧ, дипломирани правник, именује се за секретара Изборне комисије Општине 
Бечеј. 
 ДУБРАВКА КОВАЧЕВ, дипломирани правник, именује се за заменика секретара Изборне 
комисије Општине Бечеј.". 
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II 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
 

III 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј". 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

У члану 14. став 1. Закона о локалним изборима је прописано да изборну комисију у сталном 
саставу чине председник и најмање шест чланова које именује скупштина јединице локалне 
самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе, сразмерно 
броју одборника, а у проширеном саставу - и по један опуномоћени представник подносилаца 
изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника који се 
бира. 

У члану 40. став 2 Статута општине Бечеј је прописано да Изборну  комисију  заспровођење  
избора за одборнике скупштине општине именује скупштина општине у складу са законом. 

Скупштина општине Бечеј је Решењем број I 013-47/2016 дана 03.11.2016. године, именовала 
Оршољу Момчиловић, дипломираног правника из Бечеја за секретара Изборне комисије општине 
Бечеј, такође и Зорана Ковача, дипломираног правника из Бечеја за заменика секретара Изборне 
комисије општине Бечеј. 

Обзиром да је Скупштина општине Бечеј дана 24.12.2019. године донела Решења о 
констатовању престанка функција секретару и заменику секретара изборне комисије Оршољи 
Момчиловић и Зорану Ковачу,  због поднетих оставки, настала је потреба да се именује  секретар и 
заменик секретара Изборне комисије општине Бечеј. 
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је на седници одржаној дана 
26.12.2019. године обавила неопходне консултације, те предложила да се именују на  функцију 
секретара Изборне комисије општине Бечеј Зоран Ковач, дипломирани правник из Бечеја, а на 
функцију заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј, Дубравка Ковачев, дипломирани 
правник из Бечеја, затим утврдила предлог Решења о измени Решења о именовању председника, 
чланова у сталном саставу и секретара изборне комисије општине Бечеј и њихових заменика, те 
предложила Скупштини општине Бечеј да, исти прихвати те да на функцију секретара Изборне 
комисије општине Бечеј именује Зорана Ковача, дипломираног правника из Бечеја, а да на функцију 
заменика секретара Изборне комисије општине Бечеј именује Дубравку Ковачев, дипломираног 
правника из Бечеја 
 Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе и на основу члана 14. став 3. и став 4. Закона о локалним изборима донела 
решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду у року од 24 часа од доношења решења. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                  Председник Скупштине општине 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ      мр Ненад Томашевић с.р                 
Број: I 02-169/2019 
Дана: 30.12.2019. године       
Б Е Ч Е Ј 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 129/07., 34/10-AB hat. és 54/11. 
számok) 14. szakasza 1., 3. és 4. bekezdése, és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 5/19. szám) 40. szakaszának 2. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.12. 
30-án, 10,00 órakor megtartott LV. ülésén, meghozta a  

 
 
 

HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉNEK, TAGJAINAK, TITKÁRÁNAK ÉS 

HELYETTESEIKNEK KINEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
I 

A 2016. 11. 03-i I 013-47/2016-os számú Óbecse Község Választási Bizottsága elnökének, 
tagjainak, titkárának és helyetteseiknek kinevezéséről szóló Határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
19/2016. szám) és a 2019. 09. 27-i I 02-109/2019-es számú Határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
17/2019. szám) a III. bekezdés változik és így hangzik:  
 

„III 
 ZORAN KOVAČ, okleveles jogászt kinevezik Óbecse Község Választási Bizottsága titkárának. 
 DURBRAVKA KOVAČEV, okleveles jogászt kinevezik Óbecse Község Választási Bizottsága 
titkárhelyettesének.“. 
 

II 
Jelen Határozat a meghozatalának napján lép hatályba. 

 
III 

 Jelen határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
 A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakaszának 1. bekezdésének rendelkezéseivel 
összhangban a választási bizottság állandó összetételét az elnök és legalább hat tag alkotják, akiket a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete nevez ki a helyi önkormányzat képviselő-testülete képviselői 
csoportjainak javaslatára, a képviselők számával arányosan, és kibővített összetételben - egy 
meghatalmazott megbízott képviselőt a választási lista benyújtása alapján, akit a választási képviselők össz 
számának legalább kétharmada javasolt. 
 Óbecse Község alapszabálya 40. szakasza 2. bekezdésében elő van írva, hogy a községi képviselő-
testület képviselői választását végrehajtó bizottságot a községi képviselő-testület nevezi ki a törvénnyel 
összhangban. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 11. 03-i I 013-47/2016-os számú Határozattal kinevezte 
Momčilović Orsolyát, okleveles jogászt Óbecséről, Óbecse Község Választási Bizottsága titkárának, és Zoran 
Kovačot, óbecsei okleveles jogászt Óbecse Község Választási Bizottsága helyettes titkárának. 
 Tekintettel arra, hogy Óbecse Község Képviselő-testülete 2019. 12. 24-én meghozta a Határozatot 
Óbecse Község Választási Bizottsága titkára és helyettes titkára funkciójának megszűnése konstatálásáról, 
Momčilović Orsolyának és Zoran Kovačnak, benyújtott lemondásuk miatt, felmerült a szükség, hogy 
kinevezzék Óbecse Község Választási Bizottsága titkárát és titkárhelyettesét. 
 

A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság a 2019. 12. 26-
án megtartott ülésén  elvégezte a szükséges konzultációt, és javasolta, hogy nevezzék ki Óbecse Község 
Választási Bizottsága titkári funkciójára Zoran Kovačot, óbecsei okleveles jogászt, míg Óbecse Község 
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Választási Bizottsága titkárhelyettesének Dubravka Kovačevet, okleveles jogászt Óbecséről, azután 
megállapította a Határozatjavaslatot  Óbecse Község Választási Bizottsága elnökének, tagjainak, titkárának 
és helyetteseiknek kinevezéséről szóló Határozat módosításáról, és javasolta Óbecse Község Képviselő-
testületének, hogy ugyanazt fogadja el és, hogy Óbecse Község Választási Bizottsága titkári funkciójára 
nevezze ki Zoran Kovačot, okleveles jogászt Óbecséről, míg Óbecse Község Választási Bizottsága helyettes 
titkári funkciójára nevezze ki Dubravka Kovačevet, okleveles jogászt Óbecséről. 

Óbecse Község Kéviselő-testülete elfogadta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és 
Munkaviszony-ügyi Bizottság javaslatát, és A helyhatósági választásokról szóló törvény 14. szakaszának 3. 
és 4. bekezdései alapján határozatot hozott, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll. 
JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjesztető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróságnál a határozat 
meghozatalától számított 24 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 02-169/2019 
Kelt: 2019.12.30. 
ÓBECSE 

 
--- o --- 

 

На основу члана 4. став 1. тачка 3. Споразума о сарадњи закљученог између Сталне 
конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије ( СКГО) и општине Бечеј, дана 
27.06.2018. године, под бројем 396/1, Општинско веће општине Бечеј је на 171. седници, одржаној 
телефонским путем, дана 18.09.2019. године, донело 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 о усвајању Оперативног плана Мобилног тима за 

инклузију Рома и Ромкиња општине Бечеј 
за 2019. годину 

 
I 

УСВАЈА СЕ Оперативни план Мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња општине Бечеј за 
2019. годину у садржини која је саставни део овог Решења. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
 У оквиру Програма „Подршка ЕУ инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за 
инклузију Рома“ који финансира Европска унија из средстава  ИПА II 2016, а спроводи Стална 
конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије ( СКГО), дана 27.06.2018. 
године, закључен је Споразум о сарадњи између Сталне конференције градова и општина – Савеза 
градова и општина Србије ( СКГО) и општине Бечеј. 
  Чланом 4. став 1. тачка 3. Споразума о сарадњи закљученог између Сталне конференције 
градова и општина – Савеза градова и општина Србије ( СКГО) и општине Бечеј прописано је да се 
општина Бечеј обавезује да осигура да Мобилни тим за инклузију Рома и Ромкиња општине Бечеј 
развије и спроводи годишње оперативне планове за 2019. годину, којима ће бити дефинисани 
конкретни задаци и циљеви Мобилног тима  за инклузију Рома и Ромкиња општине Бечеј. 
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  Општинско веће општине Бечеј је, у складу са чланом , 4. став 1. тачка 3. Споразума о 
сарадњи закљученог између Сталне конференције градова и општина – Савеза градова и општина 
Србије ( СКГО) и општине Бечеј, дана 27.06.2018. године, на 171. седници, одржаној телефонским 
путем,дана 18.09.2019. године размотрило Оперативни план Мобилног тима за инклузију Рома и 
Ромкиња општине Бечеј за 2019. годину и донело решење о усвајању истог.  
 На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву.  
 

  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                    Драган Тошић с.р 
Број: III 350 – 58/2019 
Дана: 18.09.2019. године 
БЕЧЕЈ  
    
НАПОМЕНА: у Службеном листу општине Бечеј бр: 24a се налази као прилог  
Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња општине Бечеј за 2019. 
годину који чини саставни део ове одлуке. 
 

--- o --- 

 
A Városok és Községek Állandó Konferenciája – Szerbiai Városok és Községek Szövetsége (VKÁK)  

és Óbecse község között megkötött együttműködési Megállapodás alapján, 2018. 06. 27-én, 396/1-es szám 
alatt, Óbecse Község Községi Tanácsa a 2019. 09. 18-án telefonon megtartott 171. ülésén meghozta a   

 
HATÁROZATOT 

az Óbecse községben lévő romák inklúzióját szolgáló Mobil csapat  
2019. évi Operatív tervének jóváhagyásáról  

 
I 

JÓVÁHAGYJÁK  az Óbecse községben lévő romák inklúzióját szolgáló Mobil csapat 2019. évi 
Operatív tervét abban a tartalomban, amely jelen Határozat szerves részét képezi. 

 
II 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
A roma inklúzió Európai Uniós támogatása – A helyi közösségek megerősítése a romák inklúziójára 

elnevezésű Program keretében, amelyet az Európai Unió az IPA II 2016-os eszközökből finanszíroz, és 
amelyet a Városok és Községek Állandó Konferenciája – Szerbiai Városok és Községek Szövetsége (VKÁK) 
hajt végre, 2018. 06. 27-én megkötésre került a Városok és Községek Állandó Konferenciája – Szerbiai 
Városok és Községek Szövetsége (VKÁK) és Óbecse község közötti együttműködési Megállapodás. 

A Városok és Községek Állandó Konferenciája – Szerbiai Városok és Községek Szövetsége (VKÁK) és 
Óbecse község között megkötött együttműködési Megállapodás 4. szakasza 1. bekezdésének 3. pontjával 
előírott, hogy Óbecse község köteles biztosítani az Óbecse községben lévő romák inklúziójával megízott 
Mobil csapat fejlődését, és végrehajtani a 2019-es évre vonatkozó éves operatív tervet, amellyel 
meghatározzák az Óbecse községben lévő romák inklúzióját szolgáló Mobil csapat konkrét feladatait és 
céljait.  
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Óbecse Község Községi Tanácsa, a Városok és Községek Állandó Konferenciája – Szerbiai Városok 
és Községek Szövetsége (VKÁK) és Óbecse község között 2018. 06. 27-én megkötött együttműködési 
Megállapodás 4. szakasza 1. bekezdése 3. pontjával összhangban, a 2019. 09. 18-án telefonon megtartott 
171. ülésén megvitatta az Óbecse községben levő romák inklúzióját szolgáló Mobil csapat 2019. évi 
Operatív tervét, és meghozta a határozatot ugyanaz jóváhagyásáról. 

A fentiek alapján határozatot hoztak, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll. 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
ÓBECSE KÖZSÉG                                                                              A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE                                                    
KÖZSÉGI TANÁCS                                                                                   Dragan Tošić  s.k.                    
Ikt. szám: III 350-58/2019 
Kelt: 2019.09.18. 
ÓBECSE 
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На основу члана члана 58. став 3., а у вези са чланом  47. став 5., чланом 185. став 1. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број: 21/2016, 113/2017 и 95/2018),  на основу члана 13. Закона о начину одређивања максималног 
броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник Републике Србије", бр. 68/2015, 81/2016 и 
95/2018), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, 
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 
2017. годину („Службени гласник Републике Србије“, бр. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 11/2017, 
14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019 i 84/2019), Уредбе 
о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016, 
113/2017 и 95/2018),  Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'' број 88/2016) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему 
локалне самоуправе – општини Бечеј за 2017. годину („Службeни лист oпштинe Бeчej“, брoj 14/2017) 
и прибављеном мишљењу Синдикалне организације Општинске управе Бечеј, број: V 031-196/2019 
од  19.12.2019. године, Општинско веће општине Бечеј je нa свojoj 192. сeдници, одржаној дана 
26.12.2019. године, усвојило 
 

 
ПРАВИЛНИК 

О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОРГАНИМА И 

СЛУЖБАМА OПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

члан 1. 
 

Овим Правилником врше се друге измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 
радних места у органима и службама општине Бечеј, број III 031-23/2019 oд 08.03.2019. године ( у 
даљем тексту: Правилник). 
 

члан 2. 
  

После члана 19, додаје се нови члан 19а који гласи:  
 

„члан 19a 

 
3а. РАДНО МЕСТО НА ПОСЛОВИМА У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА МЛАДЕ 
 

 
1. Звање 

 
Млађи саветник 
 

 
 
 

2. Захтевана стручна спрема 

 
Стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету – правни, економски, менаџмент. 
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3. Захтевана додатна знања / 
испити за рад 

Положен државни стручни испит. Познавање мађарског 
језика и писма. 
 
 

 
4. Захтевано радно искуство 

 
Завршен приправнички стаж 

 
5. Број извршилаца 

 
1 (један)  

 
6. Непосредни руководилац 

 
Начелник Одељења за општу управу и друштвене 
делатности 

 
7. Општи опис посла 

 
Организује и руководи радом Канцеларије, спроводи утврђену локалну омладинску политику 
и предлаже мере за њено унапређење, остварује сарадњу са Саветом за омладину, учествује 
у изради и прати остваривање посебне омладинске политике, локалних акционих планова и 
општинских прописа, организује или учествује у припремању промотивних маркетиншких 
материјала у областима образовања, спорта, коришћења слободног времена, повећање 
запослености, информисања, активног учешћа, обезбеђивање једнаких шанси, здравља, 
културе, равноправности полова, спречавања насиља и криминалитета, приступа правима, 
одрживог развоја и животне средине и другим областима битним за младе, припрема нацрте 
годишњих и периодичних извештаја о остваривању локалне омладинске политике и локалних 
акционих планова и програма за младе и подноси их општинском Савету за омладину на 
разматрање, организује обуке и тренинге за припрему пројеката или учешће у програмима 
или пројектима за младе, у циљу унапређења положаја младих, непосредно врши  послове у 
домену унапређења положаја младих, учествује у припреми нацрта општих и појединачних 
аката, нацрта посебних локалних акционих планова и програма, нацрта годишњих и 
периодичних извештаја, даје мишљења којима се побољшава положај младих. Сарађује са 
пословним удружењима и удружењима грађана. Остварује међуопштинску сарадњу. 
 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
пословима радног места." 

 
члан 3.  

 
После члана 23,  радног места 7. МАТИЧАР, додаје се нови члан 23а који гласи:  
 

"члан 23а 

7а. ЗАМЕНИК МАТИЧАРА 

1. Звање Саветник 

2.  

3.  

4.  

Стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету - економског или друштвеног 
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5. 2. Захтевана стручна спрема 
смера 
 

Матичар односно заменик матичара који на дан ступања на 
снагу закона о матичним књигама нема законом предвиђене 
услове у погледу стручне спреме (високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од најмање 180 
ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године) наставља да обавља 
послове ако положи посебан стручни испит за матичара у 
року од три године од дана почетка примене закона. 
 

 
 
3. Захтевана додатна знања /    
   испити за рад 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе. 

Положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење 
за обављање послова матичара. 

 

4. Захтевано радно искуство 
 
Најмање три године радног искуства у струци. 

5. Број извршилаца 
 

2 (два)  

6. Непосредни руководилац Шеф одсека за општу управу 

7. Општи опис посла 

У складу са Законом води матичне књиге у електронском (Регистар матичне књиге) и 
папирном облику : Врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих (основни упис, 
промене, примедбе) и послове везане за исто, пријем захтева странака у вези издавања 
уверења и извода из матичних књига и издавање извода из свих матичних књига (намењених 
за домаћу употребу и намењених за иностранство по важећим међународним конвенцијама) 
уз наплату важеће таксе или са назнаком да се ослобађа од таксе, издавање уверења о 
слободном брачном стању уз наплату таксе, саставља записник о усменој пријави за 
склапање брака, записник о пријави смртног случаја и записника о пријави рођења детета, 
уписује решења о накнадном упису, исправци или поништају уписа у матичне књиге, те 
решења о стицању и престанку држављанства Републике Србије, саставља записник о 
одређивању личног имена детета, односно уписивање решења о одређивању личног имена 
детета, о усвојењу, издаје Уверења о држављанству Републике Србије, води евиденцију о 
матичном броју грађана и књигу регистра о извршеним уписима у матичне књиге, саставља 
извештаје из делокруга рада матичара за надлежне органе, спроводи свечани чин склапања 
брака и на посебан захтев странака спроводи поступак закључења брака ван зграде општине, 
врши и друге послове одређене позитивним правним прописима који уређују област опште 
управе (матичне књиге и држављанство и сл.). 

Води евиденцију о потребним количинама законом утврђених Образаца (матичне књиге 
рођених, матичне књиге венчаних и матичне књиге умрлих; регистра матичних 
књига;евиденције о одложеним уписима; извода из матичне књиге рођених, извода из 
матичне књиге ванчаних и извода из матичне књиге умрлих;уверења о чињеницама и 
подацима уписаним у матичне књиге;евиденције о издатим изводима и уверењима из 
матичних књига; записника о пријави рођења, записника о пријави закључења брака и 
записнике о пријави смрти; пријаве чињеница рођења, закључења брака и смрти насталих у 
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иностранству; уверење о држављанству) и исте уз сагласност непосредног руководиоца 
благовремено наручује код надлежних институција (НБС и др.). 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
пословима радног места." 

 
члан 4.  

 
Брише се члан 28. Правилника „МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА Радичевић“,  радно место 12. МАТИЧАР. 

 
члан 5.  

 
Брише се члан 29. Правилника „МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА Милешево“,  радно место 13. МАТИЧАР. 

 
члан 6. 

 
У члану 36. Правилника код радног места - 20. ЛИКВИДАТОР БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ И ОПЕРАТЕР ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА, у ставу 5 број извршилаца, број и реч: "1 (један) 
"замењује се бројем и речју: "2 (два)". 
 
У осталом делу члан 36. остаје непромењен.  
 

 
члан 7. 

 
Члан 48. Правилника, радно место Грађевински инспектор I мења се и гласи:  

"члан 48. 

32. ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР   

1. Звање Сарадник 

2. Захтевана стручна спрема Стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године – грађевинске или архитектонске струке. 

3. Захтевана додатна знања / 
испити за рад 

Положен државни стручни испит.  
Положен испит за инспектора. 

4. Захтевано радно искуство Најмање три године радног искуства у струци. 

5. Број извршилаца 2 (два)  

6. Непосредни руководилац Шеф одсека за инспекцијски надзор 
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7. Општи опис посла 

Врши надзор над применом Закона о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу и других  
закона где инспекцијски надзор врши  јединица локалне самоуправе преко грађевинских 
инспектора и других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми 
квалитета, који се односе на  пројектовање, грађење и реконструкцију објеката  у високоградњи, 
нискоградњи и градњи других објеката; врши инспекцијски надзор у области изградње 
објеката; извођењa радова на објектима и у посебном физичком делу зграде; проверава да 
ли је градилиште обележено на прописан начин и фотографише градилиште; затвара 
градилиште ако се објекат гради без грађевинске дозволе; забрањује даље уклањање 
објекта ако се уклања без решења; забрањује располагање свимобјектима изграђеним после 
ступања на снагу закона којим се уређује озакоњење објеката; врши надзор над коришћење 
објеката; утврђује недостатке на објекту; проверава да ли привредно друштво друго правно 
лице или предузетник односно лице коме је поверено вршење стручног надзора над градњом 
објекта испуњава прописане услове; пружа стручну помоћ и даје стручна објашњења; ради 
на пословима инспекцијског теренског надзора у непосредном контакту са субјектом надзора, 
предузима превентивне мере и обавештава субјекта инспекцијског надзора у вези са 
обавезама из прописа, указује на могуће забрањене, односно штетне последице, опомиње 
субјекта на потребу отклањања узрока штетних последица; сачињава записник; узима 
усмене и писане изјаве надзираних субјеката и позива их да се изјасне о питањима значајним 
за инспекцијски надзор; прикупља податке неопходне за вршење инспекцијског надзора;  
доноси решења, налаже мере и стара се за њихово спровођење; врши радње у поступку 
принудног извршења решења о уклањању објекта, односно његовог дела односно спроводи 
и руководи извршењем и сачињава записник о уклањању објекта, односно његовог дела; 
обавештава надлежни орган о извршеном редовном прегледу темеља и конструкције 
објеката; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, кривичне пријаве и пријаве 
за привредни преступ; издаје прекршајни налог, иницира поступак одузимања лиценце 
главном пројектанту  уколико технички документ није у складу са законом и одузимање 
лиценце одговорном извођачу радова уколико гради објекат без грађевинске дозволе; 
сарађује са другим инспекцијама, државним органима и организацијама у циљу ефикаснијег 
обављања надзора; води прописане евиденције; доноси тромесечне планове уклањања 
објеката; израђује годишњи, месечни план рада; годишњи, шестомесечни и месечни 
извештај о раду; израђује и примењује контролне листе; прикупља податке и прати и 
анализира стање у области свог делокруга. 
Предузима управне радње у инспекцијском надзору.  
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
пословима радног места." 

 
 

члан 8. 
 

Члан 49. Правилника, радно место Комунални инспектор I мења се и гласи:  
 

"члан 49. 
 

   33.КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР I 

1. Звање Саветник 
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2.Захтевана стручна спрема 
Стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету - из 
области правних, економских или техничких наука. 
 

3.Захтевана додатна знања / 
испити за рад 

 
Положен државни стручни испит.  
Положен испит за инспектора.  
Посебан стручни испит за тржишног инспектора 
 

4.Захтевано радно искуство Најмање три године радног искуства у струци. 

5.Број извршилаца 1 (један)  

6.Непосредни руководилац Шеф одсека за инспекцијски надзор 

7.Општи опис посла 

Врши инспекцијски надзор над применом Закона у области трговине у делу поверених послова 
локалној самоуправи над трговином личним нуђењем, трговином у преносивим продајним 
објектима (киоск, тезга, аутомат и сл. средства и опрема) и са покретних средстава и опреме, 
надзор на продајном месту видно истакнутог пословног имена, матичног броја и адресе 
седишта, односно истакнутог имена и презимена, адресе и броја из одговарајућег регистра и 
адресе тог продајног објекта; прикупља податке, узима писмене и усмене изјаве лица која 
обављају трговину, односно сведока или службених лица, о питањима од значаја за предмет 
надзора; фотографише, врши видео-снимање  надзора, односно робе и других предмета који су 
предмет надзора; одузима робу,предузима и друге радње у складу са Законом о трговини. 
Врши инспекцијски надзор из комуналне области и поступака грађана, предузетника и правних 
лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката; врши надзор над 
спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце комуналних услуга у погледу услова 
и начина коришћења и давања услуга, уређивања и одржавања објеката, јавних површина и 
јавних зелених површина, прати јавну хигијену,  јавне расвете, снабдевање насеља водом и 
одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и топлотном енергијом, изношење и 
депоновање смећа, сахрањивање, гробља, зоохигијене, димничарске услуге, делатности пијаца, 
погребна делатност, одржавања улица и путева, чистоћу јавних површина, раскопавање улица и 
других јавних површина, лепљење плаката на забрањеним местима и друге послове комуналне 
хигијене; 
Врши инспекцијски надзор над применом и других  закона и подзаконских аката где инспекцијски 
надзор врши  јединица локалне самоуправе преко комуналних инспектора; ради на пословима 
инспекцијског теренског надзора у непосредном контакту са субјектом надзора; израђује 
информације и анализе из делокруга Одсека. Доноси решења, налаже мере и стара се за 
њихово спровођење, припрема и подноси прекршајне, кривичне пријаве и привредне преступе 
из своје надлежности; издаје прекршајни налог, израђује годишње, месечне, недељне и 
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оперативне планове из своје надлежности, израђује годишњи, шестомесечни и месечни 
извештај о раду; сарађује са републичким инспекцијама, комуналном милицијом и другим 
органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања надзора. 
 
Предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору. 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
пословима радног места." 

 
 

члан 9. 
 

Члан 50. Правилника, радно место Комунални инсектор II мења се и гласи: 
 

"члан 50. 

  34. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР II 

1. Звање Саветник 

2. Захтевана стручна спрема 
Стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету - из 
области техничких наука, технолошких наука, 
пољопривредних наука, шумарских наука, природно- 
математичких наука. 

3. Захтевана додатна знања 
/ испити за рад 

 
Положен државни стручни испит.   
Положен испит за инспектора.  
 

4. Захтевано радно искуство Најмање три године радног искуства у струци. 

5. Број извршилаца 2 (два) 

6. Непосредни руководилац Шеф одсека за инспекцијски надзор 

7. Општи опис посла 

Врши инспекцијски надзор над законитошћу рада ЈП и ЈКП из комуналне области и поступака 
грађана, предузетника и правних лица у погледу придржавања закона, других прописа и општих 
аката; врши надзор над спровођењем прописа који се односе на кориснике и даваоце 
комуналних услуга у погледу услова и начина коришћења и давања услуга, уређивања и 
одржавања објеката, јавних површина и јавних зелених површина, прати јавну хигијену,  јавне 
расвете, снабдевање насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевање електричном и 
топлотном енергијом, изношење и депоновање смећа, сахрањивање, гробља, зоохигијене, 
димничарске услуге, делатности пијаца, погребна делатност,одржавања улица и путева, чистоћу 
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јавних површина, раскопавање улица и других јавних површина, лепљење плаката на 
забрањеним местима и друге послове комуналне хигијене; врши теренски надзор у 
непосредном контакту са субјектом надзора, припрема решења и стара се о њиховом 
извршењу; израђује контролне листе; доноси решења, налаже мере и стара се за њихово 
спровођење ,припрема и подноси прекршајне, кривичне пријаве и привредне преступе из своје 
надлежности; издаје прекршајни налог, израђује годишње, месечне, недељне и оперативне 
планове из своје надлежности, израђује годишњи, шестомесечни и месечни извештај о раду; и 
предузима мере за уклањање возила, ствари и предмета са јавних површина, предузима и друге 
радње у складу са Законом о комуналним делатностима и других  закона где инспекцијски 
надзор врши  јединица локалне самоуправе преко  комуналних инспектора; припрема мишљења, 
израђује извештаје и анализе  из делокруга Одсека, ради на пословима инспекцијског 
теренског надзора у непосредном контакту са субјектом надзора, сарађује са републичким 
инспекцијама, комуналном милицијом и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег 
обављања надзора. 
 
Предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору.  
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
пословима радног места." 

 

члан 10. 
 

Члан 52. Правилника, радно место Саобраћајни инспектор мења се и гласи: 

"члан 52. 

36. САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР  

1. Звање Саветник 

2. Захтевана стручна спрема 
Стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету - 
дипломирани грађевински инжењер саобраћајног смера, 
дипломирани саобраћајни инжењер. 

3. Захтевана додатна знања / 
испити за рад 

Положен државни стручни испит.  
Положен испит за инспектора. 

4. Захтевано радно искуство Најмање три године радног искуства у струци. 

5. Број извршилаца 1 (један)  

6. Непосредни руководилац Шеф одсека за инспекцијски надзор 
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7. Општи опис посла 

Врши инспекцијски надзор над извршавањем закона и других прописа на изградњи и 
реконструкцији јавних путева, на изградњи, одржавању, реконструкцији и заштити 
некатегорисаних путева; врши и инспекцијски надзор над законитошћу у обављању локалног 
превоза путника и то: ванлинијског превоза, посебног линијског, лимо сервиса, превоза за 
сопствене потребе лица и такси превоза, прегледа возила и контролише потребну документацију 
за возила, контролише важеће редове вожње, уговоре о ванлинијском превозу са списком 
путника, утврђује идентитет превозника, возног особља и других одговорних лица за обављање 
превоза, као и надзор над применом прописа у којима се регулише превоза терета у друмском 
саобраћају, врши надзор над спровођењем прописа који се односе на коришћење обале и 
воденог простора, паркирања на јавним површинама; врши инспекцијски надзор над применом 
Закона у области угоститељства у делу поверених послова локалној самоуправи којим се 
уређује: обављање угоститељске делатности пружања услуга смештаја у кућама, 
апартманима, собама, становима и другим просторима за које није издато решење о 
категоризацији; испуњеност прописаних услова и начина обављања угоститељске делатности 
у објектима домаће радиности, сеоском туристичком домаћинству и хостелу; испуњеност 
прописаних услова у погледу уређења и опремања угоститељског објекта, који се односе на 
одвођење дима, паре и мириса, као и других непријатних емисија, у делу који јединица 
локалне самоуправе ближе уређује својим актом; испуњеност прописаних услова у погледу 
уређења и опремања угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи забавни 
програм, а којима се обезбеђује заштита од буке, у делу који јединица локалне самоуправе 
ближе уређује својим актом; испуњеност прописаних техничких и других услова у 
угоститељском објекту, који се налази у стамбеној згради, као и начин обављања 
угоститељске делатности, у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се 
претежно пружају у том угоститељском објекту, у делу који јединица локалне самоуправе 
ближе уређује својим актом; боравишне таксе (наплата и уплата, истицање у рачуну и др.); 
испуњеност услова и рокова усаглашености угоститељских објеката са актом јединице 
локалне самоуправе и истицање и придржавање прописаног радног времена у угоститељском 
објекту. 

Инспектор сачињава записнике о увиђају и саслушању странака; предузима управне мере за које 
је законом овлашћен; доноси решења и стара се о њиховом спровођењу; предлаже мере за 
безбедно одвијање саобраћаја; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, односно 
кривичне пријаве и пријаве за привредни преступ; издаје прекршајни налог; ради на пословима 
инспекцијског теренског надзора у непосредном контакту са субјектом надзора, искључује 
путничко возило или аутобус,одредђује место паркирања и одузима саобраћајну дозволу и 
регистарске таблице, привремено одузима путничко возило којим се обавља такси превоз, а 
које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, до правоснажног 
окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и издаје потврду о 
одузимању путничког возила ,привремено одузима идентификациону исправу - такси дозволу 
у складу са прописима из саобраћајне области; сарађује са другим инспекцијама у циљу 
ефикаснијег вршења надзора; припрема извештаје; спроводи поступак и доноси решења у 
управном поступку, израђује програме и  годишње, месечне, недељне и оперативне планове из 
своје надлежности , израђује месечне, шестомесечне и годишње извештаје о раду, израђује 
контролне листе, израђује информације и анализе из ове области, израђује потребне 
статистичке извештаје из делокруга Одсека, врши и друге послове где инспекцијски надзор 
врши  јединица локалне самоуправе преко  саобраћајног инспекторa. 
Предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору.  
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
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пословима радног места." 

 
члан 11. 

 
Члан 54. Правилника, радно место Просветни инспектор мења се и гласи:  
 

"члан 54. 

38. ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР  

 Звање Саветник 

 

 Захтевана стручна спрема 

 
Стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, 
друштвено-хуманистичких наука.  

 Захтевана додатна знања / 
испити за рад 

Положени стручни испит у области образовања, односно 
лиценца за наставника, васпитача или стручног 
сарадника.  
Положен државни стручни испит.  
Положен испит за инспектора. 

 Захтевано радно искуство Најмање пет година радног искуства у струци  

 Број извршилаца 1 (један) 

 Непосредни руководилац Шеф одсека за инспекцијски надзор  

 Општи опис посла 

Врши инспекцијски надзор над применом закона, прописа и одлука из области образовања и 
просвете и у оквиру свог овлашћења: контролише поступање школа и предшколских 
установа у погледу придржавања закона, других прописа и општих аката, врши преглед 
школа или предшколских установа у поступку утврђивања испуњености услова за почетак 
рада и обављање делатности, предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и 
родитеља, наставника, односно сарадника и директора, забрањује спровођење радњи у 
школи или предшколској установи које су супротне законским и другим прописима, 
контролише упис деце и поништава упис ученика у школу ако је обављен супротно 
законским и другим прописима, контролише поступак уписа и поништава упис ако је 
обављен супротно законским и другим прописима, контролише испуњеност услова за 
спровођење испита, врши преглед прописане евиденције коју воде школе и утврђује 
чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издају школе, решењем наређује 
отклањање неправилности и недостатака у одређеном року, решењем наређује извршавање 
мере која није извршена, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или 
привредни преступ, односно захтев за покретање прекршајног поступка, издаје прекршајни 
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налог, обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган 
надлежан, пружа стручне подршке и обавештавање заинтересованих лица и јавности, 
сарађује са републичким инспекцијама и другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег 
обављања инспекцијског надзора; води прописане евиденције за рад инспекције; израђује 
годишње, месечне, недељне и оперативне планове из своје надлежности, израђује годишњи, 
шестомесечни и месечни извештај о раду .  
Просветни инспектор има сва права и дужности утврђене законом којим се уређује државна 
управа. 
Обавља послове инспекцијског теренског надзора у непосредном контакту са субјектима 
надзора. 
Предузима управне радње и налаже управне мере у инспекцијском надзору.  
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
пословима радног места." 

 
члан 12.  

 
После члана 78,  радног места 62. Послови вођења јавних инвестиција, додаје се нови члан  
78а који гласи: 

"члан 78а 

62а. ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА I 

1. Звање Сарадник  

2. Захтевана стручна спрема 
Високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно студијама у трајању до три године-
правног смера, грађевинског или техничког 

3. Захтевана додатна знања / 
испити за рад 

Положен државни стручни испит.  
Познавање рада на рачунару. 

4. Захтевано радно искуство Најмање три године радног искуства у струци. 

5. Број извршилаца 1 (један) 

6. Непосредни руководилац Начелник Одељења за привреду, улагања, локални 
економски развој и заштиту животне средине 

7. Општи опис посла 
 

Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за израду стратешких 
докумената и израђује прилоге за релевантна стратешка документа;  прати реализацију 
стратешких докумената везано за подстицање и усмеравање локалног економског развоја. 
Учествује у припреми маркетиншко-промотивних материјала, информативних кампања и 
промоција и представљања пословних концепата и потенцијала општине за домаћа и страна 
улагања. Организује и учествује у стварању базе податакa „пословних информација“ од 
значаја за локални економски развој. Организује и учествује у контактима пружања подршке 
и информација заинтересованим инвеститорима и предузетницима из домена улагања и 
отварања предузећа. Остварује комуникацију са надлежним установама и институцијама на 
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локалном, регионалном, покрајинском и републичком нивоу, привредним субјектима и 
пословним удружењима, невладиним организацијама и  донаторима везано за економски 
развој општине. Предлаже и даје мишљења о потребним мерама за ефикасан и успешан 
развој активности из области локалног економског развоја. Даје мишљење на измену цена 
комуналних услуга.  
Анализира, прикупља и обрађује информације и податке потребне за припрему и 
реализацију Плана капиталних улагања општине; предлаже пројекте који се односе на 
капитална улагања у јавну инфраструктуру, дефинише пројектне задатаке за израду 
пројектне документације, увођење извођача у посао у име инвеститора; прати реализацију 
извођења грађевинских радова тако што сачињава периодичне и коначне извештаје; стара 
се о благовременој динамици реализације пројекта у складу са дефинисаним роковима; 
остварује комуникацију са извођачима радова и стручним надзором; врши проверу 
грађевинске документације – привремених и окончане ситуације; учествује у пријему 
обављених радова.  
Учествује у праћењу конкурса и програма за доделу средстава и помоћи из домаћих и 
страних фондова и програма. Припрема конкурсни материјал и прати реализацију 
остварених конкурса и програма. Сачињава извештаје о реализацији послова, задатака и 
пројеката локалног економског развоја.  
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
пословима радног места." 

 
члан 13. 

 
После члана 91. Правилника, додаје се нови члан 91а. који гласи:  
 
 

"члан 91а 

 
75 а. РАДНО МЕСТО НА ПОСЛОВИМА ВОЗАЧА И ДОСТАВЉАЧА  

 

 
1. Звање 

 
Намештеник, четврта врста радних места 

 
2. Захтевана стручна спрема 

Стечено средњошколско образовање у трогодишњем или 
четворогодишњем трајању, односно III или IV степен 
стручне спреме или стечено специјалистичко образовање 
– техничког смера 

3. Захтевана додатна знања / 
испити 

Положен возачки испит Б категорије. Одговарајуће 
психофизичке способности 

4. Захтевано радно искуство Шест месеци радног искуства. 

5. Број извршилаца 1 (један) 

6. Непосредни руководилац Руководилац Групе за послове обезбеђења и возног парка 

7. Општи опис посла 

Обавља послове превоза изабраних, постављених  и  запослених лица у органима општине 
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Бечеј, врши послове превоза путника и терета за потребе органа општине Бечеј, доставља 
материјал за седнице Скупштине општине и седнице радних тела, доставља друга писмена 
на територији општине Бечеј, пере возила и одржава чистоћу у истом, танкује и потписује се 
на путном листу за техничку исправност возила за које је задужен. 
 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и Начелника општинске управе 
који су у вези са описаним пословима радног места." 

 

члан 14.  
 

Члан 98. Правилника, радно место Техничког секретара Скупштине општине, мења се и  
гласи: 

 
                                                                     "члан 98. 

 
82.РАДНО МЕСТО ТЕХНИЧКОГ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

1.Звање Млађи референт   

2.Захтевана стручна спрема Средње образовање у четворогодишњем трајању 
правног, економско – трговачког или техничког смера, 
завршена гимназија 

3.Захтевана додатна знања / 
испити за рад 

Положен државни стручни испит. 

 

4.Захтевано радно искуство Завршен приправнички стаж. 

 

5.Број извршилаца 1 (један)  

6.Непосредни руководилац Начелник Одељења за послове скупштине општине, 
председника општине и општинског већа 

7.Општи опис посла : 

Врши пријем поште и нових предмета у рад, заводи исте у референтску свеску, прослеђује 
пошту и нове предмете надлежним лицима, умножава материјал за потребе председника 
скупштине општине, заменика председника скупштине општине, секретара скупштине 
општине, заменика председника скупштине општине, као и за потребе одсека, комисија и 
седница радних тела, учествује у припремама седнице скупштине, доставља материјале за 
седнице скупштине и радна тела електронским путем, врши слагање и комплетирање 
материјала за седнице и паковање и прослеђивање материјала, и друге техничке послове, 
припрема салу за седнице скупштине општине, седнице радних тела, осталих комисија, води 
записник на седницама скупштине општине и радних тела СО, врши прозивку одборника на 
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седницама и пребројава гласове одборника по предвиђеним тачкама дневног редаседница 
скупштине, стара се о одлагању и чувању аудио снимака седница скупштине општине, 
исписује коверте и доставнице, обавештава благајну, ресторан и одсек за аутоматску обраду 
података води рачуна о уредности просторија које користи председник скупштине општине, 
заменик председника скупштине општине, секретар скупштине општине и заменик секретара 
скупштине општине, врши евидентирање и пријаву странака који се обраћају председнику 
скупштине;  стара се о благовременом заказивању састанака и седница; стара се о 
послужењу председника скупштине општине, заменика председника скупштине општине, 
секретара скупштине општине и заменика председника скупштине општине и њихових 
гостију, води рачуна о уредности просторија које користи председник скупштине општине, 
заменик председника скупштине општине, секретар скупштине општине и заменик секретара 
скупштине општине. 

Даје обавештeњa и информише јавност путем интернет презентације скупштине општине о 
датуму одржавања седнице скупштине општине, другим релевантим подацима о раду 
скупштине и врши архивирање предмета. 
 
Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца који су у вези са описаним 
пословима радног места." 

 
члан 15.  

 
Члан 99. Правилника, радно место Персонални секретар Председника Скупштине општине, 
заменика Председника Скупштине општине, секретара Скупштине општине и заменика 
Секретара Скупштине општине мења се и гласи:                                                               
 
 

"члан 99. 

83. ПЕРСОНАЛНИ СЕКРЕТАР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ЗАМЕНИКА   
      ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И  
      ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

1. Звање Mлађи сарадник  

2. Захтевана стручна спрема Стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у трајању до 
три године – из области права, еконмомије или пословног 
менаџмента. 

3. Захтевана додатна знања / 
испити 

Положен државни стручни испит и познавање мађарског 
језика и писма. 

4. Захтевано радно искуство  Завршен приправнички стаж  

5. Број извршилаца 1 (један) 

6. Непосредни руководилац Начелник Одељења за послове скупштине општине, 
председника општине и општинског већа 
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7. Општи опис посла 

обавља административно – техничке послове у вези седница и састанака за потребе 
председника скупштине општине, заменика председника скупштине општине, секретара 
скупштине општине, заменика секретара скупштине општине, саставља дописе и поднеске за 
потребе председника скупштине општине, заменика председника скупштине општине, 
секретара скупштине општине и заменика секретара скупштине општине, врши отпремање 
списа и материјала председника скупштине општине, заменика председника скупштине 
општине, секретара скупштине општине и заменика секретара скупштине општине, обавља 
телефонске разговоре и заказује састанке председника скупштине општине, заменика 
председника скупштине општине, секретара скупштине општине, заменика секретара 
скупштине општине и трећих лица, врши евидентирање и пријаву странака који се обраћају 
председнику скупштине; стара се о благовременом заказивању састанака и седница и 
доставља материјале за радна тела електронским путем. 
Прибавља све донете акте органа општине у циљу припремања "Службеног листа општине 
Бечеј" и израђује исти. Стара се и учествује у давању обавештења и информисању јавности 
путем интернет презентације скупштине општине.  
 

Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника општинске управе 
који су у вези са описаним пословима радног места." 

 
 

члан 16.  
 

Овај Правилник се објављује у „Службеном листу општине Бечеј“ и ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивањ 
 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                                  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Oпштина Бечеј 
Oпштинско веће                                                                     Драган Тошић с.р 
Број: III 031-196/2019                                                                         
Дана: 26.12.2019. године                                                
Б Е Ч Е J 
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С А Д Р Ж А Ј 
 

                                                             Т А R T A L O M 
 

 

Н а з и в  
E l n e v e z é s 

 

С т р а н а 
O l d a l 

 

ОДЛУКА o измени  одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта, усева и 
засада, пољских путева и канала од пољске штете на подручју општине Бечеј 
HATÁROZAT Óbecse község területén lévő mezőgazdasági földterületek, vetések és 
ültetvények, mezei utak és csatornák mezei károktól való védelmére irányuló 
intézkedésekről szóló határozat módosításáról 
 

1 
 
2 

ОДЛУКA о ангажовању техничког секретара одборничке групе у Скупштини општине 
Бечеј 
HATÁROZAT ügyintéző titkár alkalmazásáról óbecse község képviselő-testületében lévő 
képviselői csoportok számára 
 

4 
 
5 

ОДЛУКА о усвајању Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и 
Ромкиња у општини Бечеј за период од 2019-2021. године. 
HATÁROZAT az Óbecse községben lévő romák szociális felzárkóztatását szolgáló Helyi 
Akcióterv jóváhagyásáról a 2019—2021-es időszakra 

 

7 
 
7 

РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду јавних предузећа,друштава капитала и других 
облика организовања  на која се примењује Закон о јавним предузећима  
а чији је оснивач општина Бечеј за период од 01.01.2019. године до 30.09.2019. 
године 
HATÁROZAT a közvállalatok, a tőketársaságok és a szervezetek más formáinak 
Munkajelentése jóváhagyásáról, amelyekre alkalmazzák A közvállalatokról szóló törvényt,  
és amelyek alapítója Óbecse község, a 2019. 01. 01-től 2019. 09. 30-ig terjedő időszakra 
 

8 
 
 
 
9 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из 
буџета општине Бечеј за ЈП Водоканал Бечеј за 2020. годину 
HATÁROZAT az Óbecsei Toplana KV 2020. évi ügyviteli programjának jóváhagyásáról a 
pénzügyi tervvel 
 

10 
 

11 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из 
буџета општине Бечеј за ЈП Водоканал Бечеј за 2020. годину 
HATÁROZAT Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programja eszközei 
használatának jóváhagyásáról az óbecsei Vodokanal KV számára 
 

12 
 

13 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлана“ Бечеј за 2020. 
годину 
HATÁROZAT az Óbecsei Toplana KV 2020. évi ügyviteli programjának jóváhagyásáról a 
pénzügyi tervvel 
 

14 
 

15 
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РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Посебан програм  коришћења средстава из буџета 
општине Бечеј за ЈП „Топлана“ Бечеј за 2020. годину 
HATÁROZAT Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programja eszközei 
használatának jóváhagyásáról az óbecsei Toplana KV számára  

 
 

16 
 

17 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2020. 
годину 
HATÁROZAT az Óbecsei Komunalac KV 2020. évi ügyviteli programjának  jóváhagyásáról 

18 
 

19 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Посебан програм  коришћења средстава из буџета 
општине Бечеј за ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину 
HATÁROZAT Óbecse község 2020-as évi költségvetésének külön programja eszközei 
használatának jóváhagyásáról az óbecsei Komunalac KV számára 
 

20 
 

20 
 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП Комуналац Бечеј о 
преузимању обавезе солидарног јемства 
HATÁROZAT az óbecsei Komunalac felügyelő bizottsága határozatának jóváhagyásáról az 
egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról 
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „Водоканал“ Бечеј о 
преузимању обавезе солидарног јемства 
HATÁROZAT az Óbecsei Vodokanal felügyelő bizottsága határozatának jóváhagyásáról az 
egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról 
 

21 
 
 
 

22 
 

Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈП „Водоканал“ Бечеј 
о преузимању обавезе солидарног јемства 
HATÁROZAT az Óbecsei Vodokanal felügyelő bizottsága határozatának jóváhagyásáról az 
egyetemleges kezesség kötelezettségének átvállalásáról 
 

23 
 

24 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на  одлуку о надзорног одбора ЈП „Топлана о 
дугорочном кредитном задужењу  
HATÁROZAT az Óbecsei Toplana KV felügyelő bizottsága határozatának jóváhagyásáról a 
hosszúlejáratú hitelvállalásról 
 

25 
 

26 

РЕШЕЊЕ о покретању поступка отуђења грађевинско земљишта у јавној својини 
општине Бечеј непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела 
HATÁROZATOT óbecse község köztulajdonába tartozó építkezési földterület 
elidegenítéséről szóló eljárás megindításáról közvetlen megegyezés útján a szomszédos 
parcellák telekkiigazítása céljából 
 

27 
 

29 

РЕШЕЊЕ о измени решења о именовању председника, чланова у сталном саставу и 
секретара изборне комисије општине бечеј и њихових заменика 
HATÁROZAT Óbecse község választási bizottsága elnökének, tagjainak, titkárának és 
helyetteseiknek kinevezéséről szóló határozat módosításáról 
 

31 
 

33 

РЕШЕЊЕо усвајању Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома и Ромкиња 
општине Бечеј за 2019. годину 
HATÁROZAT az Óbecse községben lévő romák inklúzióját szolgáló Mobil csapat  
2019. évi Operatív tervének jóváhagyásáról  
 

34 
 

35 
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ПРАВИЛНИК о другим изменама и допунама правилника о организацији и 
систематизацији радних места у органима и службама oпштине Бечеј 
 

37 

 

Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 

Лице које обавља послове одговорног уредника: Ирина Кореној Врачарић 

Годишња претплата за 2019. годину  1.750,00 динара 
Штампа: Општинска управа општине Бечеј, 

 ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј  
код Управе за трезор 840-138640-47 

 
----------0---------- 

 

Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Ирина Кореној Врачарић 
Előfizetési díj a 2019. évre: 1.750,00 dinár 

Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 

PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  
Uprava za trezor 840-138640-47 

 

 

 
 


