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LV KIADÁSI ÉV                                             2019.08.21.                                                    13.  SZÁM  
 

 
   На основу члана 8. став 1. Закона о матичним књигама (''Сллужбени гласник РС'', бр. 20/2009 и 
145/2014 и 47/2018) и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 
РС'' бр. 129/2007 , 83/2014-др. Закон, 101/2016 и 47/2018), Скупштина општине Бечеј, по 
прибављеном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе број :20-00-238/2019-
26 од 12.07. 2019. године  на XLIX седници одржаној дана 21.08.2019. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о матичним подручјима на територији општине Бечеј 
 
1. Овом Одлуком одређују се матична подручја за која се воде матичне књиге на територији 

општине Бечеј и седишта матичних подручја. 
 

2. Матична подручја за које се воде матичне књиге на територији општине Бечеј су: 
1) Матично подручје Бечеј, које чине насељена места: Бечеј, Радичевић и Милешево.  
2) Матично подручје Бачко Петрово Село, које чини насељено место Бачко Петрово Село.  
3) Матично подручје Бачко Градиште, које чини насељено место Бачко Градиште. 

 
3.  Седишта матичних подручја из тачке 2. ове Одлуке су:  

1)  Седиште матичног подручја Бечеј је у Бечеју; 
2)  Седиште матичног подручја Бачко Петрово Село је у Бачком Петровом Селу; 
3)  Седиште матичног подручја Бачко Градиште је у Бачком Градишту. 
 

4. Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о матичним подручјима број I 
011-66/2010 од 03.03.2010. године (''Службени лист општине Бечеј'' бр. 3/2010). 

 
5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику Републике 

Србије'', а почеће да се примењује од 01. јануара 2020. године.  
 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                      
Број: I 011-62/2019        мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019.                 
Б  Е  Ч  Е  Ј 
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         Az anyakönyvekről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 20/2009., 145/2014. és 
47/2018. szám) 8. szakasz 1. bekezdése, és A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja, 
129/2007., 83/2014-másik Törv., 101/2016. és 47/2018. szám) 32. szakasz 1. bekezdés 6. pontja alapján, 
Óbecse Község Képviselő-testülete az Államigazgatási és Helyi Önkormányzati Minisztérium 2019. 07. 12-i 
20-00-238/2019-26-os számú véleménye alapján, a 2019.08.21 án/én megtartott XLIX. ülésén meghozta a 
következő  
 

H A T Á R O Z A T O T 
az anyakönyvi körzetekről Óbecse község területén 

 
1. Jelen Határozattal meghatározzák az anyakönyvi körzeteket, amelyek számára anyakönyveket 

vezetnek Óbecse Község területén, és az anyakönyvi körzetek székhelyeit. 
 
2.  Anyakönyvi körzetek, amelyek részére anyakönyveket vezetnek Óbecse község területén: 

1) Óbecsei anyakönyvi körzet, amely magába foglalja az alábbi településeket:  Óbecse, Radičević és 
Mileševo.  
2) Péterrévei anyakönyvi körzet, amely magába fogalalja Péterréve települést. 
3) Bácsföldvári anyakönyvi körzet, amely magába foglalja Bácsföldvár települést. 
 

3. A Határozat 2. pontjában szereplő anyakönyvi körzetek székhelyei: 
1) Az óbecsei anyakönyvi körzet székhelye Óbecsén van; 
2) A péterrévei anyakönyvi körzet székhelye Péterrévén van; 
3) A bácsföldvári anyakönyvi körzet székhelye Bácsföldváron van. 
 

4. Jelen határozat alkalmazásának napjával megszűnik a 2010. 03. 03-i I 011-66/2010-es számú 
anyakönyvi körzetekről szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2010. sz.) érvényessége. 

5. Jelen Határozat a Szerb Köztársaság Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba, és 2020. január 01-től kerül alkalmazásra. 
      
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság AutonómTartomány 
Óbecse község                                                                A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          mgr Nenad Tomašević  s.k. 
Ikt.szám: I 011-62/2019 
Kelt: 2019.08.21. 
ÓBECSE 
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Szerb Köztársaság 
ÁLLAMIGAZGATÁSI ÉS HELYI 
ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM 
Ikt.sz.: 20-00-238/2019-26 
Kelt.: 2019. 07. 12. 
Belgrád 
 

ÓBECSE KÖZSÉG 
- Községi Tanács – 

 
ÓBECSE 

A 2019. 05. 27-i I 011-1/2019-es számú ügyirattal kézbesítésre került az Államigazgatási és Helyi 
Önkormányzati Minisztériumnak a Határozatjavaslat az anyakönyvi körzetekről Óbecse község területén (a 
továbbiakban: Határozatjavaslat), véleményezés céljából Az anyakönyvekről szóló törvény (Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye, 20/2009., 145/2014. és 47/2018. szám) 8. szakaszának 1. bekezdésével 
összhangban. 

Ezzel kapcsolatban a Minisztérium kiadja az alábbi   
 

VÉLEMÉNYT 
 
Az anyakönyvekről szóló törvény 8. szakasza 1. bekezdésének értelmében az anyakönyvi körzeteket 

a községi képviselő-testület határozza meg, vagyis a város, vagyis Belgrád város a közigazgatással 
megbízott illetékes minisztérium kikért véleménye alapján. A megnevezett Törvény szakaszának 2. 
bekezdésével összhangban anyakönyvi körzetet egy vagy több lakott település képez, amelyek a Szerb 
Köztársaság területi berendezéséről szóló Törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 129/07., 18/16. 
és 47/18. szám) összhangban meghatározott önkormányzati egységet alkotnak. Tehát, Az anyakönyvekről 
szóló törvény 9. szakasza 2. bekezdésével elő van írva, hogy az anyakönyvi körzetek székhelyét a községi 
képviselő-testület, vagyis a város, vagyis Belgrád város határozza meg az anyakönyvi körzetekről szóló 
határozatban. 

Az elküldött Határozatjavaslat összhangban van a Az anyakönyvekről szóló törvény és a Szerb 
Köztársaság területi berendezéséről szóló Törvény megnevezett rendeleteivel. 

A Határozatjavaslat összhangban van Az anyakönyvek vezetéséről és az anyakönyvi űrlapokról szóló 
utasítás (SZK Hivatalos Lapja, 93/18.sz.) 3. pontjának 2. bekezdésével, amellyel szabályozva van, hogy az 
anyakönyvi körzetek meghatározásáról szóló új határozat meghozatala esetén az a naptári év folyamán, 
amelyben a korábbi határozat alapján kezdődött meg az anyakönyvek vezetése, az új határozat 
alkalmazása a naptári év lejártával kezdődik, és addig az anyakönyveket a korábbi anyakönyvi körzetekről 
szóló határozat szerint vezetik. 

E mellett, a Határozatjavaslat Az anyakönyvek vezetéséről és az anyakönyvi űrlapokról szóló 
utasítás 3. pontja 6. bekezdésének 1-5. alpontjában szereplő kritériumokkal összhangban lett 
megfogalmazva. 

Így, a Határozatjavaslat összhangban van az Államigazgatási törvény (SZK Hivatalos Lapja, 79/05., 
101/07., 95/10., 99/14., 47/18. és 30/18-másik törv.) 53. szakasz 2. bekezdésével, amely előírja, hogy a 
rábízott teendők keretében alkotott jogszabályaikat a közmegbízatás letéteményesei kötelesek közzétenni a 
Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében. 

A meghozott határozatot szükséges elküldeni a Szerb Köztársaság Államigazgatási és Helyi 
Önkormányzati Minisztériumának, a mi ügyiratszámunkon való felszólítással. 

 
ÁLLAMTITKÁR 

(aláírás) 
Žikica Nestorović 
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На основу члана 99 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, 83/18 и 31/19) , члана  9 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 XLIX седници одржаној дана 21.08.2019.године је донела 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
I 

Покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, на 
предлог Општинског већа, које се налази у Бечеју у улици Шипош Јаноша бр. 89 и то: 
- парцеле број 7112/14 КО Бечеј градско грађевинско земљиште њива 1. класе површине  08а 00м2  
јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13754 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар 
непокретности  Бечеј. 
Парцела која је предмет отуђења је делимично уређена и постоји могућност прикључења на  
следећу комуналну инфраструктуру: електро мрежу, водовод, телефон и гасовод. Парцела има 
приступ на јавни пут. 
На предметној парцели, дозвољена је градња објеката у складу са одредбама Плана генералне 
регулације насеља Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 14/2015 и 20A/2017). 
 

II 
Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 505,04 динара/м², што је за 

површину целе парцеле укупан почетни износ од 404.032,00 динара, а на основу процене тржишне 
вредности непокретности Пореске управе. 
Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште. 
 

III 
Лице, које прибавља грађевинско земљиште у својину, дужно је да исплати уговорену цену 

грађевинског земљишта једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта или у највише 30 месечних рата, уз пружање прописаних средстава 
обезбеђења плаћања. 
 

IV 
Купац такође има обавезу да, на основу одредаба Закона о пољопривредном земљишту и 

члана 88 Закона о планирањи и изградњи, у својству инвеститора, плати накнаду за промену намене 
пољопривредног земљишта чија висина ће се утврдити посебним Решењем. 
 

V 
Купац се обавезује да купљено земљиште приведе намени изградњом објеката, у року од 3 

године, рачунајући рок од дана закључења уговора. Уколико купац у овом року  не приведе 
земљиште намени или користи купљено земљиште противно намени за коју му је продато, стичу се 
услови за раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта. У том случају купац нема право на 
повраћај уплаћених средстава на име гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског 
земљишта. 
 

VI 
Поступак отуђења грађевинског земљишта ће се спровести прикупљањем затворених 

писмених понуда јавним огласом, на начин и под условима прописаним Одлуком о отуђењу и давању 
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у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 
19/2017 и 3/2018). Јавни оглас је саставни део овог решења. 
Јавни оглас објављује Одељење за имовинско правне послове, која обавља све стручне и 
административне послове у поступку отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј. 
 

VII 
Поступак  отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј спроводи Комисија, 

коју је образовала Скупштина општине Бечеј. 
 

VIII 
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 члана 99 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, 83/18 
и 31/19), члана 9 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, које се налази у Бечеју у 
улици Шипош Јаноша бр. 89 и то: 
- парцеле број 7112/14 КО Бечеј градско грађевинско земљиште њива 1. класе површине  08а 00м2  
јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13754 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар 
непокретности  Бечеј. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка отуђења грађевинског 
земљишта, нацрт огласа о прикупљању понуда, подаци RGZ RS KnWebPublic и процена Пореске 
управе. 
Општинско веће општине Бечеј је на својој 166. седници одржаној дана 24.07.2019. године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, утврдило предлог Решења о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј и огласа за 
прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј и предлоге 
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 и текст огласа о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, 
осим у случајевима непосредне погодбе, доноси Скупштина општине Бечеј на предлог Општинског 
већа општине Бечеј. 
Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог решења и огласа 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 
Општина Бечеј                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                      
Број:I 464-661/2019       мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019.                 
Б  Е  Ч  Е  Ј 
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На основу члана 99 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, 83/18 и 31/19) , члана  9 и 21 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 XLIX седници одржаној дана 21.08.2019. године је расписала 
 

О Г Л А С 
за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта 

јавне својине општине Бечеј 
 
1.  Катастарске парцеле, која се налази у Бечеју у улици Шипош Јаноша бр. 89 и то: 
- парцеле број 7112/14 КО Бечеј градско грађевинско земљиште њива 1. класе површине  08а 00м2  
јавне својине Општине Бечеј, уписане у ЛН број 13754 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар 
непокретности  Бечеј. 
Парцела број 7112/14 КО Бечеј се налази у оквиру грађевинског реона, у зони породичног 
становања:  
- Породично становање подразумева изградњу једног објекта са једним станом на грађевинској 
парцели. Под породичним становањем сматра се и стамбени објекат са максимално три стана, а 
његова изградња је условљена величином парцеле и дозвољеним урбанистичким параметрима.  
- Породично становање пољопривредног типа дозвољава се тамо где величина парцеле може да се 
подели на стамбени (предњи део) и економски део парцеле (у дубини парцеле), и да се организује 
тако да се стамбени део парцеле пружа до 25 м удаљености од регулационе линије, а економски део 
обухвата простор изван ове зоне. 
2.  На парцели која је предмет овог Огласа, а у складу са одредбама Плана генералне регулације 
насеља Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 14/2015 и 20A/2017), у овој зони могу се градити и 
стамбено-пословни и пословни објекти из области трговине, услуга, занатства, угоститељства и 
туризма (изградња апартмана за издавање), здравства, образовања, социјалне заштите, спорта, 
културе у складу са важећим прописима и нормативима за грађење објеката ове намене, уколико не 
угрожавају објекте на суседним парцелама, односно услове живљења у непосредном окружењу.  
У овој зони није дозвољена изградња фарми и кланица. 
У зони нису дозвољене пословне и производне делатности које могу угрозити животну средину и 
услове становања разним штетним утицајима: буком, гасовима, отпаднима материјама или другим 
штетним дејствима.  
3. Парцела која је предмет отуђења је делимично уређена и постоји могућност прикључења на  
следећу комуналну инфраструктуру: електро мрежу, водовод, телефон и гасовод. Парцела има 
приступ на јавни пут. 
Сви трошкови око изградње објеката и прикључака на инфраструктуру падају на терет купца 
односно Инвеститора по условима за прикључење које даје надлежно предузеће према захтеву и 
исказаним потребама, којима ће му бити одређена евентуална изградња примарне инфраструктурне 
мреже и начин прикључења на исте. 
4. Купац такође има обавезу да, на основу одредаба Закона о пољопривредном земљишту и члана 
88 Закона о планирањи и изградњи, у својству инвеститора, плати накнаду за промену намене 
пољопривредног земљишта чија висина ће се утврдити посебним Решењем. 
5.  Купац се обавезује да купљено земљиште приведе намени изградњом објеката, у року од 3 
године, рачунајући рок од дана закључења уговора. Уколико купац у овом року  не приведе 
земљиште намени или користи купљено земљиште противно намени за коју му је продато, стичу се 
услови за раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта. У том случају купац нема право на 
повраћај уплаћених средстава на име гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског 
земљишта. 
6. Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 505,04 динара/м², што је за 
површину целе парцеле укупан почетни износ од 404.032,00 динара, а на основу процене тржишне 
вредности непокретности Пореске управе. 
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Понуђена цена грађевинског земљишта се исказује у динарском износу који је исти или већи од 
почетног износа утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда. 
Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште. 
Уколико два или више понуђача понуде исти износ цене односно закупнине, предност ће имати 
понуђач који понуди краћи рок исплате. 
7. Лице које прибавља грађевинско земљиште у својину, дужно је да исплати уговорену цену 
грађевинског земљишта једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта или у највише 30 месечних рата. 
У случају плаћања на рате висина сваке месечне рате се утврђује тако што се укупна уговорена 
цена, умањена за уплаћени гарантни износ, прерачуна и искаже у еврима (према динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора) и 
подели на уговорени број месечних рата, при чему утврђена висина месечне рате на дан закључења 
уговора не може бити мања од 30 евра у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије. Месечне рате утврђене у еврима се исплаћују до 15-тог у текућем месецу у 
динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате, при 
чему прва месечна рата доспева на наплату у месецу који следи после месеца у коме је закључен 
уговор. 
Купац грађевинског земљишта је дужан да, као средство обезбеђења плаћања на рате, у тренутку 
закључења уговора достави:  
1. правно лице - неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи 
на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана 
доспећа последње рате или доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање 30 % 
више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј 
2. физичко лице (предузетници и грађани) - доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди 
најмање 30 % више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј. 
Општина Бечеј, као продавац и Купац грађевинског земљишта могу, као средство обезбеђења 
плаћања на рате, да уговором о купопродаји непокретности уговоре успостављање терета хипотеке 
у висини уговорене цене грађевинског земљишта које је предмет уговора, ревалоризоване у складу 
са одредбама уговора и важећим прописима, до њене коначне исплате, а на непокретности која је 
предмет уговора и у корист Општине Бечеј. 
8. Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да на рачун буџета Општине Бечеј 
број: 840-1029804-69 код Управе за јавна плаћања уплате гарантни износ у износу од  10% од 
почетног износа цене за парцелу односно 40.403,20 динара. 
Понуђачу који не успе по овом Огласу гарантни износ ће бити враћен у року од 8 дана од дана 
достављања обавештења о закључењу Уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 
9. Најповољнији понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења решења  о отуђењу 
грађевинског земљишта закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, којим ће се Уговором 
регулисати сва међусобна права и обавезе. 
Понуђач који не поступи по претходној тачки или накнадно одустане нема право на повраћај 
гарантног износа. 
10.  Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да уз понуду  приложе: 
За физичка лица:    - име и презиме 
                                 - јединствени матични број грађана 
                                 - адресу становања 
                                 - фотокопију личне карте  
За предузетнике  
и правна лица:        - назив или пословно име 
                                 - седиште 
                                 - матични број и порески идентификациони број 
                                 - уредно овлашћење за заступање 
                                 - решење и упису у Регистар привредних субјеката 
                                   или други одговарајући регистар 



Страна 10.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 13. 

10. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         13. Szám 

                                                                                   21.08. 2019.       2019.08.21 

     

 

 

Обе категорије уз понуду достављају:    - писмо о намерама 
                                                                     - доказ о уплаћеном гарантном износу. 
11.  Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са 
назнаком “ПОНУДА ЗА ОГЛАС ЗА ПАРЦЕЛУ 7112/14 – НЕ ОТВАРАТИ” најкасније у року од 30 дана од 
дана јавног оглашавања до 14:00 часова, на адресу:     Општина Бечеј 21 220 Бечеј Трг ослобођења 
2. 
12. Отварање понуда ће се извршити у року од 3 дана од дана истека рока за прикупљање понуда у 
13:00 часова у просторијама Општинске управе Бечеј. Поступак отварања понуда спроводи 
Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј, јаван је и могу да присуствују сва 
заинтересована лица. 
13.  Поступак прикупљања понуда јавним огласом се сматра успешним ако је приспела најмање 
једна благовремена и уредна понуда. 
14.  Неблаговремене или неуредне предате понуде ће се одбацити. 
15. Порез на пренос апсолутних права ће платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у 
својину. 
16. Овај оглас се објављује у "Службеном листу општине Бечеј", на интернет страни Општине Бечеј 
и јавно у огласним терминима на програму "Радио актив" Бечеј на српском и мађарском језику. 
 
 
Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                      
Број:I 464-661/2019       мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019.                 
Б  Е  Ч  Е  Ј   
  

--- o --- 
 

A tervezésről és építkezésről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014., 83/2018. és 31/19. sz.) 99. 
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. szakasza, és Óbecse község 
Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza alapján, Óbecse község Községi 
Képviselő-testülete 2018.08.21. án/én megtartott XLIX ülésén meghozta a  

 
H A T Á R O Z A T O T 

ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBA TARTOZÓ ÉPÍTKEZÉSI FÖLDTERÜLET ELIDEGENÍTÉSI 
ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 

 
 

I. 
Megindítják az eljárást Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület eltulajdonításáról 

a Községi Tanács javaslatára, amely Óbecsén, a Sípos János utca 89-es hsz. alatt található, éspedig:  
-Az óbecsei KK-ban lévő 7112/14-es számú parcellán található városi építkezési földterület, 1. osztályú 
szántóföld, 08a 00m2 területű, amely Óbecse község köztulajdonát képezi, és amely az Ingatlanlapba 
13754-es számmal lett bejegyezve az Óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatnál. 
Az eltulajdonítás tárgyát képező parcella részben rendezett és lehetőség van rákapcsolódni a következő 
kommunális infrastruktúrákra: elektromos hálózatra, vízvezetékre, telefonra és gázvezetékre.  
A parcellának kijárata van az aszfaltozott közútra. 
A tárgyi parcellán engedélyezett az objektumok építése az Óbecse település átfogó szabályozási tervének 
rendeleteivel összhangban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 14/2015. és 20A/2017. szám). 
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II. 
Az építkezési födterület kezdő árát 505,04 dinár/m2 árban állapítják meg, ami a teljes parcella 

esetében összesen 404.032,00 dinárt tesz ki, az Adóigazgatóság Óbecsei Fiókja ingatlan forgalmi értékének 
megállapítása alapján. 
Az építkezési födterületet annak a személynek tulajdonítjuk el, aki a legnagyobb árat ajánlja érte. 
 

III. 
Az a személy, akinek a tulajdonába kerül az építkezési födterület, köteles kifizetni az építkezési 

födterület teljes árát az építkezési födterület elidegenítéséről szóló szerződés megkötésétől számított 30 
napon belül, vagy legfeljebb 30 havi részletre, az előírt fizetési eszközök biztosításával. 
 

IV. 
A vevő kötelezi magát, hogy A mezőgazdasági földterületről szóló törvény és A tervezésről és 

építésről szóló törvény 88. szakasza alapján, a beruházás tulajdonságától függően kifizesse a térítményt a 
mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért, amelynek magasságát külön Határozattal 
állapítják meg.  
 

V. 
A vevő kötelezi magát, hogy megvásárolt földterület objektumépítési célját megvalósítsa a 

szerződés megkötésétől számított 3 éven belül. Amennyiben a vevő ezen határidőn belül nem valósítja meg 
a földterület rendeltetési célját vagy az eladásakor meghatározott rendeltetésével ellentétben használják a 
megvásárolt földterületet, megteremtődik a feltétel az építkezési földterület elidegenítéséről szóló szerződés 
megszakítására. Ebben az esetben a vevőnek nincs joga a pályázaton való részvételhez befizetett 
garanciaösszeg visszafizetésére. 
 

VI. 
Az építkezési földterület elidegenítéséről szóló eljárás végrehajtása a nyilvános hirdetésre beérkező 

írásos zárt ajánlatok begyűjtése által történik az építkezési földterület eltulajdonításáról és bérbeadásáról 
szóló Határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018 
sz.) előírt módon és feltételek szerint. A nyilvános hirdetés ennek a határozatnak a részét képezi. 
A nyilvános hirdetést a Vagyonjogi Ügyosztály teszi közzé, amely elvégez minden szakmai és adminisztratív 
munkát Óbecse Község köztulajdonába tartozó ingatlan elidegenítési eljárásával kapcsolatban. 
 

VII. 
Óbecse Község köztulajdonába tartozó ingatlan elidegenítési eljárását az a Bizottság hajtja végre, 

amelyet Óbecse Község Képviselő-testülete nevezett ki. 
 

VIII. 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. 

 
I n d o k l á s 

 
A Vagyonjogi Osztály a tervezésről és építkezésről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014., 83/2018. és 
31/19. sz.) 99. szakasza, valamint 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. 
szakasza alapján átadta indítványát Óbecse község köztulajdonát képező építkezési földterület 
eltulajdonítási eljárásának elindítására, amely Óbecsén, a Sípos János utca 89-es hsz. alatt található, 
éspedig:  



Страна 12.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 13. 

12. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         13. Szám 

                                                                                   21.08. 2019.       2019.08.21 

     

 

 

-Az óbecsei KK-ban lévő 7112/14-es számú parcellán található városi építkezési földterület, 1. osztályú 
szántóföld, 08a 00m2 területű, amely Óbecse község köztulajdonát képezi, és amely az Ingatlanlapba 
13754-es számmal lett bejegyezve az Óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatnál. 
Az indítvány mellé mellékelték az eljárás elindításáról szóló határozat tervezetét, a hirdetés tervezetét az 
ajánlatok begyűjtésére, az RGZ RS KnWebPublic adatait és az Adóigazgatóság Óbecsei Fiókjának becslését. 
Óbecse község Községi Tanácsa, 166. ülésén, melyet 2019.07.24-én tartott meg, elfogadva a Vagyonjogi 
Osztály indítványát, megerősítette Óbecse Község köztulajdonába tartozó ingatlan elidegenítésének 
megindításáról szóló Határozat tervezetét és a hirdetést az írásbeli ajánlatok begyűjtésére Óbecse község 
köztulajdonába tartozó építkezési földterület elidegenítésére, és a javaslatot Óbecse Képviselő-testülete elé 
utalta megvitatás és elfogadás céljából. 
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 építkezési földterületek esetében, és a közvita vagy az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárása 
lebonyolítására vonatkozó hirdetés szövegét, kivétel közvetlen megegyezés esetében, Óbecse község 
Képviselő-testülete hozza meg a Községi Tanács javaslatára.  
Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a határozat javaslatát és a hirdetést, és a fentiek alapján, 
tekintettel arra, hogy a törvényes feltételek adottak, ezen Határozat kimondó részében leírtak alapján 
döntött. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET        
Ikt.szám: I 464-661/2018       mgr. Nenad Tomašević k.s. 
Kelt: 2018.08.21. 
ÓBECSE 
 

A tervezésről és építkezésről szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 
24/2011, 12/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018. és 31/2019. sz.) 99. 
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 21. szakasza, és Óbecse 
község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza alapján, Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2018.08.21. án/én megtartott XLIX ülésén kiírta a  
 

HIRDETÉST 
ajánlatok begyűjtésére Óbecse község köztulajdonában lévő építkezési földterület 

eltulajdonítására 
 
1.Parcella, amely Óbecsén, a Sípos János utca 89-es hsz. alatt található, éspedig:  
-Az óbecsei KK-ban lévő 7112/14-es számú parcellán található városi építkezési földterület, 1. osztályú 
szántóföld, 08a 00m2 területű, amely Óbecse község köztulajdonát képezi, és amely az Ingatlanlapba 
13754-es számmal lett bejegyezve az Óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatnál. 
Az óbecsei KK-ban levő 7112/14-es parcella építkezési területen helyezkedik el a családi lakóövezetben: 
-A családi lakás magába foglalja az építkezési parcellán egy objektum kiépítését egy lakással. A családi 
lakás alatt értendő lakóépület is maximum három lakással, és annak kiépítése a parcella nagyságától és az 
engedélyezett városrendezési paraméterektől függ. 
-Mezőgazdasági jellegű családi lakás csak ott engedélyezett, ahol a parcella nagysága lehetővé teszi, hogy 
a parcellát felosszák lakó (első rész) és gazdasági részre (a parcella hátsó része), és hogy úgy alakítsák ki, 
hogy a parcella lakórésze 25 m távolságra legyen a gazdasági résztől, míg a gazdasági rész magába 
foglalja ezen az övezeten kívüli területet. 
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2. A hirdetés tárgyát képező parcellán, Óbecse település átfogó szabályozási tervének rendeleteivel 
összhangban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 14/2015. és 20A/2017. szám) ebben a zónában 
engedélyezett lakó-üzleti és üzleti objektum kiépítése, kereskedelmi, szolgáltatói, kisipari, vendéglátó-ipari 
és idegenforgalmi (kiadható apartman építése), egészségügyi, oktatási, szociális védelemi, sport, kulturális 
jellegű épület, az ilyen rendeltetésű objektumok építésére vonatkozó érvényes előírásokkal és szabályokkal 
összhangban, amennyiben az objektumok nem veszélyeztetik a szomszédos parcellákat, vagyis az 
életkörülményeket a közvetlen környezetében. 
Ebben az övezetben nem engedélyezett a farm és a vágóhíd kiépítése. Az övezetben nem engedélyezettek 
a gazdasági és a termelő tevékenységek, amelyek veszélyeztetik a környezetet és a lakhatási feltételeket 
különböző káros hatásokkal: zajjal, gázokkal, hulladékanyagokkal vagy más káros hatással. 
3.A hirdetés tárgyát képező parcella részben rendezett, és lehetőség van rákapcsolódni a következő 
kommunális infrastruktúrákra: elektromos hálózatra, vízvezeték hálózatra, telefonra és gázvezetékre. A 
parcellának kijárata van az aszfaltozott közútra. 
Minden költséget, ami az objektumok kiépítésére és az infrastrukturális hálózatra való rákapcsolódásra 
vonatkozik, a vevőt, vagyis a befektetőt terheli, a rákapcsolódási feltételek alapján, amelyet az illetékes 
vállalat ad a kérelem és a kijelentett szükségletek szerint, amelyek alapján meg lesz neki határozva a fő 
infrastrukturális hálózat kiépítése és az arra való rácsatlakozás módja.  
4.A vevő kötelezi magát, hogy A mezőgazdasági földterületről szóló törvény és A tervezésről és építésről 
szóló törvény 88. szakasza alapján, a beruházás tulajdonságából kifolyólag kifizesse a térítményt a 
mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatásáért, amelynek magasságát külön Határozattal 
állapítják meg.  
5. A vevő kötelezi magát, hogy megvásárolt földterület objektumépítési célját megvalósítsa a szerződés 
megkötésétől számított 3 éven belül. Amennyiben a vevő ezen határidőn belül nem valósítja meg a 
földterület rendeltetési célját vagy az eladáskor meghatározott rendeltetésével ellentétben használják a 
megvásárolt földterületet, megteremtődik a feltétel az építkezési földterület elidegenítéséről szóló szerződés 
megszakítására. Ebben az esetben a vevőnek nincs joga az építkezési földterület eltulajdonítási eljárásában 
való részvételhez szükséges befizetett garanciaösszeg visszafizetésére. 
6. Az építkezési födterület kezdő árát 505,04 dinár/m2 árban állapították meg, ami a teljes parcella 
esetében összesen 404.032,00 dinárt tesz ki, az Adóigazgatóság Óbecsei Fiókja ingatlan forgalmi értékének 
megállapítása alapján. 
Az építkezési földterület ajánlott árát dinárban fejezik ki, amely ugyanakkora vagy nagyobb kell, hogy 
legyen a kezdőösszegnél, amelyet az ajánlatok begyűjtésére vonatkozó nyilvános hirdetés kiírásáról szóló 
határozattal határoztak meg. 
Az építkezési földterületet annak a személynek tulajdonítják el, aki a legmagasabb árat kínálja a 
földterületért. 
Amennyiben két vagy több ajánlattevő kínálja fel ugyanazt az összeget, vagyis vételárat, annak az 
ajánlattevőnek lesz elsőbbsége, aki rövidebb fizetési határidőt kínál. 
7.Az a személy, aki eltulajdonítja az ingatlant, köteles kifizetni az ingatlan szerződéses árát, egyszerre 
egészben az ingatlan eltulajdonításáról kötött szerződéskötéstől számított 30 napos határidőn belül, vagy 
legfeljebb 30 havi részletben. 
A részletekben való fizetés esetén minden havi részlet magasságát úgy állapítják meg, hogy a teljes 
szerződéses árat, csökkentve a befizetett garanciaösszeggel, átszámolják és kimutatják euróban (a Szerb 
Nemzeti Bank középárfolyamának dinár ellenértékében a szerződéskötés napján) és elosztják a 
meghatározott számú havi részletekre, mely magassága a szerződéskötés napján nem lehet alacsonyabb 
30 euró dinár ellenértékénél a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint. Az euróban megállapított havi 
részleteket kifizetik folyó hó 15-ig dinár ellenértékben, a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerint a 
befizetés napján, mely szerint az első havi részlet befizetése kifizetésre kerül a szerződéskötést követő 
hónapban. 
Az építkezési földterület vásárlója köteles, a részletekben történő fizetés eszközének biztosításaként, a 
szerződéskötés pillanatában kézbesíteni a következőket:  
1.jogi személy: visszavonhatatlan banki garancia, megfizettetés első hívásra, ellenvetés nélkül, mely a 
határidő előtti részletre vonatkozik, és amely három hónapnál hosszabb határidőre kell, hogy szóljon az 
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utolsó részlet megfizettetésének napjától vagy bizonyítékot a jelzálogról azon az objektumon, amely 
legalább 30%-kal többet ér, mint a határidő előtti részlet teljes összege, Óbecse község javára.  
2. természetes személy (vállalkozók és polgárok) - bizonyítékot a jelzálogról azon az objektumon, amely 
legalább 30%-kal többet ér, mint a határidő előtti részlet teljes összege, Óbecse község javára.  
Óbecse község, mint eladó és az építkezési földterület Vásárlója, a földterület eladásáról szóló 
szerződésben olyan fizetési biztosítékot is szerződhetnek, mely az építkezési földterület eladási árának 
magassága, az érvényes előírások és a szerződés alapján revalorizálva, végső kifizetésig, a szerződés 
tárgyát képező ingatlanon, mindezt Óbecse község javára.  
8.Azok a személyek, akik a jelen Hirdetés alapján ajánlatot szeretnének tenni, kötelesek Óbecse község 
költségvetésének 840-1029804-69–es számlájára befizetni a garanciaösszeget a parcella kezdőárának 
10%-os értékében, illetve 40.403,20 dináros összeget. 
Az ajánlattevőnek, aki nem szerzi meg a Hirdetés tárgyát képező földterületet, a garanciaösszeget az 
építkezési földterület átruházásáról szóló szerződés megkötéséről szóló értesítés kézbesítésétől számított 8 
napon belül visszatérítik. 
9.A legkedvezőbb ajánlattevő köteles az építkezési földterület elidegenítéséről szóló határozat meghozatala 
napjától számított 30 napos határidőn belül megkötni az építkezési földterület elidegenítéséről szóló 
szerződést, amely szerződéssel szabályozzák az egymás közti jogokat és kötelezettségeket. 
Amennyiben a legkedvezőbb ajánlattevő nem köt szerződést vagy időközben eláll, nincs joga a letét 
visszafizetésére.  
10. Az a személy, aki szeretné átadni ajánlatát e hirdetés alapján, köteles az ajánlat mellé mellékelni: 
Természetes személyek  
esetében:   - a vezeték- és keresztnevet 

- személyi azonosító számot (JMBG) 
- lakcímet 
- a személyi igazolvány fénymásolatát  
 

Vállalkozók és jogi  
személyek esetében :  - elnevezés vagy üzleti név 

- székhely 
- anyakönyvi szám és adóazonosító szám 
- szabályos meghatalmazás a képviseletre 
- határozat és beírás a gazdasági alanyok nyilvántartásába vagy más 

megfelelő nyilvántartásba 
Mindkét kategóriának az ajánlathoz  
el kell küldeni:     - szándéknyilatkozat 

- bizonyíték a befizetett garanciaösszegről 
11. Az érdekeltek eljutatthatják ajánlataikat személyesen vagy postán zárt borítékban „PONUDA ZA OGLAS 
ZA PARCELU 7112/14 - NE OTVARATI“ megjelöléssel, legkésőbb a hirdetés megjelenésétől számított 30 
napos határidőn belül 14.00 óráig a következő címre: Óbecse község, 21 220 Óbecse, Felszabadulás tér 2.  
12. Az ajánlatok felbontását elvégzik az ajánlatok begyűjtése határidejének lejártát követő 3 napon belül, 
13.00 órakor Óbecse község Közigazgatási Hivatala helyiségeiben. Az ajánlatok felnyitását az a Bizottság 
végzi, melyet Óbecse község képviselő-testülete alakított, a felbontás nyilvános és minden érdeklődő részt 
vehet rajta.  
13. Az írásbeli ajánlatok begyűjtésének eljárását sikeresnek tekintik, amennyiben a hirdetésre legalább egy 
határidőn belüli, teljes ajánlat érkezik.  
14. A nem határidőn belüli vagy nem teljes ajánlatokat elvetik. 
15. A teljes jog átruházására vonatkozó adót az a személy fogja fizetni, akinek az építkezési földterület a 
tulajdonába került. 
16. Jelen hirdetés megjelentetik Óbecse Község Hivatalos Lapjában, Óbecse község hivatalos weboldalán 
és a Radio aktiv Óbecse műsorának hirdetési idejében, szerb és magyar nyelven. 
 
Szerb Köztársaság 
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Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Községi Képviselő-testület        
Ikt.szám: I 464-661/2018.       mgr. Nenad Tomašević k.s. 
Kelt: 2018.08.21. 
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, 83/18 и 31/19), 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 XLIX седници одржаној дана 21.08.2019 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 1595 КО Бечеј и то следеће: 
- дела парцеле број 1576/1 КО Бечеј у површини од 20,00 м2, градско грађевинско земљиште, која 
се налази у Бечеју у улици Севера Ђуркића, укупне површине парцеле 02ха 34а 97м2, јавне својине 
Општине Бечеј, уписане у ЛН број 6356 КО Бечеј, све у сврху oзакоњења дограђеног дела стамбеног 
објекта (уз стан кућни бр. 22 у стамбеној згради за колективно становање у Бечеју у улици Севера 
Ђуркића бр. 22-24 саграђеној на парцели број 1595 КО Бечеј у приватној својини Берак Дејана у 1/2 
дела - стан бр. 22 и Сел Золтана у 1/2 дела - стан бр. 24), а уписаног као помоћна зграда површине 
20,00 м2 на парцели број 1576/1 КО Бечеј,. 
Општински правобранилац је дао своју сагласност под бројем Јп 87/2019 од 22.03.2019.године. 
 

II 
Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 2.636,68 динара/м², што је за 

површину дела парцеле укупан почетни износ од 52.733,60 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. 
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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, 83/18 и 31/19) 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 
1595 КО Бечеј и то следеће: 
- дела парцеле број 1576/1 КО Бечеј у површини од 20,00 м2, градско грађевинско земљиште, која 
се налази у Бечеју у улици Севера Ђуркића, укупне површине парцеле 02ха 34а 97м2, јавне својине 
Општине Бечеј, уписане у ЛН број 6356 КО Бечеј, све у сврху oзакоњења дограђеног дела стамбеног 
објекта (уз стан кућни бр. 22 у стамбеној згради за колективно становање у Бечеју у улици Севера 
Ђуркића бр. 22-24 саграђеној на парцели број 1595 КО Бечеј у приватној својини Берак Дејана у 1/2 
дела - стан бр. 22 и Сел Золтана у 1/2 дела - стан бр. 24), а уписаног као помоћна зграда површине 
20,00 м2 на парцели број 1576/1 КО Бечеј,. 
Иницијатива је поднета на основу захтева Берак Дејана из Бечеја ул. Севера Ђуркића бр. 22 за 
спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј ради исправке 
граница суседних парцела број 1576/1 КО Бечеј и број 1595 КО Бечеј и решавања имовинско 
правних односа у поступку озакоњења дограђеног дела стамбеног објекта. Уз поднету Иницијативу 
приложен је нацрт решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта, Подаци о 
парцелама RGZ RS KnWebPublic,                                                                                Скица суседних 
парцела бр. 1576/1 КО Бечеј и број 1595 КО Бечеј, 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, 83/18 и 31/1972/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) 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.   
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 166. седници одржаној дана 24.07.2019. 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. 
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 Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                      
Број:I 464-662/2019       мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019.                 
Б  Е  Ч  Е  Ј  

 
--- 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. és 83/2018. és 31/19. 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 Községi Képviselő-testülete a 2018.08.21. -én megtartott XLIX. 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 1595-ös hrsz. alatti parcellák telekkiigazításának jogcímén, 
éspedig:  
- az óbecsei KK-ban lévő 1576/1-es számú parcella része, 20,00 m2 területtel, városi építkezési földterület, 
amely Óbecsén, a Sever Đukić utcában található, a parcella össz területe 02ha 34a 97m2, amely Óbecse 
község tulajdonát képezi, és amely az Ingatlanlapba 6356-os számmal lett bejegyezve, mindezt a 
lakóobjektum kiépített részének törvényesítése céljából (a közösségi lakóépületben levő 22-es számú lakás 
Óbecsén, a Sever  Đukić utca 22-24-es hsz. alatt az óbecsei KK-ban lévő 1595-ös parcellán kiépítve, Berak 
Dejan magántulajdonát képezve ½ arányban – 22-es számú lakás, valamint Szél Zoltán magántulajdonát 
képezve szintén ½ arányban – 24-es számú lakás), és bejegyezve mint segédépület 20,00 m2 területtel az 
óbecsei KK-ban lévő 1576/1-es számú parcellán. 
A községi ügyész jóváhagyását adta Jp 87/2019-es szám alatt 2019. 03. 22-én.  
 

II. 
Az építkezési földterület kezdő árát 2.636,68 dinár/m2 árban állapítják meg, míg a teljes kezdőérték 

összesen 52.733,60 dinárt tesz ki, 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. 
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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 
31/19. 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 1595-ös hrsz. alatti parcellák telekkiigazításának jogcímén, éspedig:  
- az óbecsei KK-ban lévő 1576/1-es számú parcella része, 20,00 m2 területtel, városi építkezési földterület, 
amely Óbecsén, a Sever Đukić utcában található, a parcella össz területe 02ha 34a 97m2, amely Óbecse 
község tulajdonát képezi, és amely az Ingatlanlapba 6356-os számmal lett bejegyezve, mindezt a 
lakóobjektum kiépített részének törvényesítése céljából (a közösségi lakóépületben levő 22-es számú lakás 
Óbecsén, a Sever  Đukić utca 22-24-es hsz. alatt az óbecsei KK-ban lévő 1595-ös parcellán kiépítve, Berak 
Dejan magántulajdonát képezve ½ arányban – 22-es számú lakás, valamint Szél Zoltán magántulajdonát 
képezve szintén ½ arányban – 24-es számú lakás), és bejegyezve mint segédépület 20,00 m2 területtel az 
óbecsei KK-ban lévő 1576/1-es számú parcellán. 
Az indítványt Berak Dejan, Óbecse, Sever Đukić u. 22. hsz. alatti lakos kérelmére adjuk át Óbecse község 
tulajdonában lévő építkezési földterület elidegenítési eljárásának lefolytatására a szomszédos parcellák 
telekkiigazítása jogcímén, az óbecsei KK-ban lévő 1576/1-es és 1595-ös hrsz. parcellára vonatkozóan, a 
vagyonjogi viszonyok rendezése céljából a kiépített lakóépületrész törvényesítése céljából. 
A feltüntetett indítványhoz mellékelve van az építkezési földterület elidegenítési eljárása megindításának 
határozattervezete, az RGZ RS KnWebPublic adatai a parcelláról, a szomszédos parcella rajza, az óbecsei 
KK-ban lévő 1576/1-es és 1595-ös hrsz.parcella, 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 31/19. sz.) 68. szakasza szerint a szomszédos parcellák 
kiigazítása földmérési tanulmány alapján történik. Ezen tanulmány az állami földmérési és kataszteri 
előírások alapján 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.  
A megnevezett Törvény 99. szakasza előírja az illetékes szervnek a köztulajdonban lévő építkezési 
földterület elidegenítésére vonatkozó módot, eljárást és feltételeket. 
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 2019. 07. 24-én megtartott 166. 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. 
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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 464-662/2019        
Kelt: 2019.08.21. 
ÓBECSE 

 
--- o --- 

 
 На основу члана 17. став 3, као и члана 23. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 15/2016), члана 25. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за 
комуналне услуге ("Службени лист општине Бечеј", брoj 2/2013)  и члана 34. став 1. тачка 12. 
Статута општине Бечеј ("Службени лист општине Бечеј", број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је 
на XLIX седници одржаној дана 21.08.2019. године донела 
 

РЕШЕЊЕ  
о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП Комуналац Бечеј 

 
I 

          Именују се у надзорни одбор ЈП Комуналац Бечеј следећа лица:  
 

1. ЉИЉАНА АНДРИЋ, дипломирана правница-мастер - за председника 
2. РАДЕ ШИБАЛИЋ, дипломирани економиста -  за члана и 
3. БИЉАНА МИШКОВИЋ, дипломирани економиста - за члана из реда запослених. 

 
II 

      Председник и чланови надзорног одбора именују се на период од четири године. 
 

III 

 Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад  
у надзорном одбору, месечно, у следећем нето износу: 
 

1. председник 35.000,00 динара 

2. чланови 25.000,00 динара. 
 

IV 
            Утврђује се да је истекао мандат следећим лицима из надзорног одбора ЈП Комуналац Бечеј: 

 
1. ПИРОШКА ПЕТЕР-ЈОЖА, дипломирани економиста -  председник 
2. ГАБРИЕЛА САБО БАЛЗАМ, дипломирани правник -   члан и 
3. АНДОР БОЖИК, дипломирани инжењер производног менаџмента -  члан из реда запослених, 

даном доношења овог решења. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Чланом 17.став 3. Закона о јавним предузећима, прописано је да председника и чланове 
надзорног  одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан 
надзорног одбора из реда запослених. 
С обзиром да је истекао мандат председнику и члановима надзорног одбора ЈП Комуналац који су 
именовани решењем Скупштине општине Бечеј број: I 023-144/2013 дана 27.06.2013.године, 
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе предложила је Скупштини општине 
Бечеј да у надзорни одбор ЈП Комуналац Бечеј именујe Љиљану Андрић, дипл. правницу-мастер за 
председника и Радета Шибалића, дипл. економисту за члана, а директор јавног предузећа је 
предложио да  Биљана Мишковић, дипл. економиста буде члан из реда запослених.  
 
 Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе и предлог директора јавног преузећа, те је на основу биографије кандидата 
и приложене документације (оверених фотокопија радних књижица, личних карата, диплома о 
стеченом образовању, цертификата, затим уверења Центра за социјални рад да се кандидати не 
налазе у евиденцији лица под старатељством, уверења Полицијске станице да нису осуђивани, 
потврде послодаваца о постављењу на руководећи положај и изјаве о поседовању стручности) 
утврдила да кандидати  испуњавају услове прописане чланом 18. Закона о јавним предузећима, 
односно да су пунолетни и пословно способни, да имају стечено високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама, да имају 
најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање малопре 
наведено, да имају најмање три године искуства на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа, да познају област корпоративног управљања или област финансија,  да нису осуђивани 
на казну затвора од најмање шест месеци и да им нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у 
здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, 
обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 
 Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Бечеј је именовала предложена лица за 
председника и чланове надзорног одбора ЈП Комуналац Бечеј.  
 
 Скупштина општине Бечеј је, сходно одредбама члана 23. Закона о јавним предузећима, 
одредила да председник и чланови надзорног одбора имају право на накнаду за рад у надзорном 
одбору у месечном нето износу од 35.000,00 динара за председника и по 25.000,00 динара за 
чланове. 
 
 На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                      
Број: I 02-85/2019        мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019.                 
Б  Е  Ч  Е  Ј 
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A közvállalatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Lapja, 15/2016. szám) 17. szakasz 3. bekezdés, 

valamint a 23. szakasza, a Határozat a kommunális szolgáltató közvállalat alapításáról szóló Határozat 
összehangolásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2013. szám) 25. szakasz 2. bekezdése és Óbecse 
Község Alapszabályzata (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasz 1. bekezdés 12. pontja 
alapján, Óbecse község képviselő-testülete a 2019.08.21. tartott XLIX. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei Komunalac KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak kinevezéséről  

 
I. 

          Az óbecsei Komunalac KV felügyelő bizottságába a következő tagokat nevezik ki: 
  

1. LJIILJANA ANDRIĆ, okleveles jogász-mester - elnöknek  
2. RADE ŠIBALIĆ, okleveles közgazdász – tagnak és 
3. BILJANA MIŠKOVIĆ, okleveles közgazdász – tagnak a foglalkoztatottak sorából. 

 
                                                                          II. 
 A felügyelőbizottság elnökét és tagjait négyéves időszakra nevezik ki. 
 

III. 
 A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak joguk van meghatározott havi munkatérítményre a 
felügyelőbizottságban, az alábbi nettó összegben: 

 

 elnök 35.000,00 dinár 
 tagok 25.000,00 dinár 

 
IV. 

 Megállapítják, hogy az óbecsei Komunalc KV felügyelőbizottsága következő tagjainak lejárt a 
mandátuma: 
 

1. PÉTER-JÓZSA PIROSKA, okleveles közgazdász - elnök 
2. SZABÓ BALZSAM GABRIELLA, okleveles jogász – tag és 
3. BOZSIK ANDOR, okleveles termelésmenedzsment mérnök – tag a foglalkoztatottak sorából, 

jelen határozat meghozatala napján. 
 

V. 
Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 

 
I n d o k l á s 

 
A közvállalatokról szóló Törvény 17. szakasza 3. bekezdése előírja, hogy azoknak a közvállalatoknak 

a felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, amelyeknek az alapítója a helyi önkormányzat, a helyi 
önkormányzati egység alapszabályzatával meghatározott szerv nevezi ki négyéves időszakra, amelyek közül 
a felügyelő bizottság egy tagja a foglalkoztatottak sorából kerül ki. 

Tekintettel arra, hogy a Komunalac KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak lejárt a 
mandátuma, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete 2013. 06. 27-i I 023-144/2013-as számú 
határozatával lettek kinevezve, A káderügyi, adminisztratív kérdésekkel foglalkozó és munkaviszony-ügyi 
Bizottság javasolta Óbecse község Képviselő-testületének, hogy az óbecsei Komunalac KV felügyelő 
bizottságába nevezzék ki Ljiljana Andrićet, okl. jogászt-mestert elnöknek, és Rade Šibalićet, okl. 
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közgazdászt tagnak, valamint a közvállalat igazgatója javasolta, hogy Biljana Mišković, okl. közgazdász 
legyen tag a foglalkoztatottak sorából. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó 
és Munkaviszony-ügyi Bizottság és a közvállalat igazgatójának javaslatát, így a jelöltek életrajza és a 
mellékelt dokumentumok alapján (a munkakönyv hitelesített fénymásolata, személyi igazolvány, az iskolai 
végzettségről szóló oklevél, tanúsítvány, valamint a Szociális Védelmi Központ bizonylata arra vonatkozóan, 
hogy a jelöltek nem állnak cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, a büntetlen 
előéletről szóló bizonylat, a munkaadó bizonylata a vezető pozícióba való helyezésről és kijelentés a 
megszerzett szakmai tapasztalatról) megállapította, hogy a jelöltek eleget tesznek a Közvállalatokról szóló 
Törvényvény 18. szakaszában előírt feltételeknek, vagyis, hogy nagykorúak és munkaképesek, hogy 
legalább négyéves felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagyis az egyetemi alapképzésen megszerzett 
legalább 240 kreditponttal, rendelkeznek mesterképzéssel, mester szakképzéssel, szakosított egyetemi 
képzéssel vagy szakosított egyetemi szakképzéssel, hogy legalább ötéves munkatapasztalattal rendelkeznek 
azon a munkaterületen, amelyhez szükséges az előbbiekben megnevezett felsőfokú végzettség, hogy 
legalább hároméves tapasztalattal rendelkeznek azon a munkaterületen, amely a közvállalat munkáival 
kapcsolatos, hogy ismerik a vállalatirányítási vagy pénzügyi területet, hogy nincsenek legalább hat hónapos 
börtönbüntetésre ítélve és hogy nincs ellenük kiszabott biztonsági intézkedés a törvénnyel összhangban, 
amellyel meghatározzák a bűncselekményt, mégpedig: egészségügyi intézményben történő kötelező 
pszichiátriai kezelés és őrzés, kötelező általános pszichiátriai kezelés, kötelező drogkezelés, kötelező 
alkoholizmus-kezelés, valamint hivatás-, tevékenység- és kötelességvégzési tilalom.  

A fent említetteket figyelembe véve, Óbecse Község Képviselő-testülete kinevezte a javasolt 
személyeket az óbecsei Komunalac KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak.  

 
Óbecse Község Képviselő-testülete, A közvállalatokról szóló Törvény 23. szakaszának rendeletével 

összhangban elrendelte, hogy a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak joguk van a munkajárulékra a 
felügyelő bizottságban, az elnöknek havi 35.000,00 dinár összegben, a tagoknak pedig havi 25.000,00 
dinár összegben.  

 
A fent említettek alapján határozatot hoztak, 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 02-85/2019                                                               

Kelt: 2019.08.21. 
ÓBECSE 

--- o --- 
 

 На основу члана 17. став 3, као и члана 23. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 15/2016), члана 25. став 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈП Водоканал Бечеј 
("Службени лист општине Бечеј", брoj 20/2016)  и члана 34. став 1. тачка 12. Статута општине Бечеј 
("Службени лист општине Бечеј", број 5/2019 ), Скупштина општине Бечеј је на XLIX седници 
одржаној дана 21.08.2019. године донела 
 

 
РЕШЕЊЕ  

о именовању председника и члана надзорног одбора ЈП Водоканал Бечеј 
 

I 
 Именују се у надзорни одбор ЈП Водоканал Бечеј следећа лица:  
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1. БОЈАН ЂУРОВИЋ, мастер инжењер саобраћаја – за председника 
2. ГОРАН МАТИЋ, дипломирани економиста - за члана  

 
II 

Председник и чланови надзорног одбора именују се на период од четири године. 
 

III 

 Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
надзорном одбору, месечно, у следећем нето износу:  
 

1. председник 35.000,00 динара 
2. чланови 25.000,00 динара.  

 
IV 

 
Утврђује се да је истекао мандат следећим лицима из надзорног одбора ЈП ВОДОКАНАЛ 

Бечеј: 
 

1. БОЈАН ЂУРОВИЋ, мастер инжењер саобраћаја –  председник 
2. МАРИЈА БРКОВИЋ, дипломирани инжењер машинства -   члан, 

даном доношења овог решења. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 17.став 3. Закона о јавним предузећима, прописано је да председника и чланове 
надзорног  одбора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, од којих је један члан 
надзорног одбора из реда запослених. 
 
  С обзиром да је истекао мандат председнику и члану надзорног одбора ЈП Водоканал који су 
именовани, односно председник, Бојан Ђуровић, решењем Скупштине општине Бечеј број: I 023-
97/2014 дана 14.05.2014.године, а члан, Марија Брковић, решењем Скупштине општине Бечеј број: I 
023-146/2013 дана 27.06.2013.године, Комисија за кадровска, административна питања и радне 
односе предложила је Скупштини општине Бечеј да у надзорни одбор ЈП Комуналац Бечеј именујe 
Бојана Ђуровића, мастер инжењера саобраћаја за председника и Горана Матића, дипл. економисту 
за члана. 
 
 Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе, те је на основу биографије кандидата и приложене документације (оверених 
фотокопија радних књижица, личних карата, диплома о стеченом образовању, цертификата, затим 
уверења Центра за социјални рад да се кандидати не налазе у евиденцији лица под старатељством, 
уверења Полицијске станице да нису осуђивани, потврде послодаваца о постављењу на руководећи 
положај и изјаве о поседовању стручности) утврдила да кандидати  испуњавају услове прописане 
чланом 18. Закона о јавним предузећима, односно да су пунолетни и пословно способни, да имају 
стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким 
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струковним студијама, да имају најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева 
високо образовање малопре наведено, да имају најмање три године искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа, да познају област корпоративног управљања или област 
финансија,  да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци и да им нису изречене 
мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: обавезно психијатријско 
лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно 
лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и 
дужности. 
 
 Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Бечеј је именовала предложена лица за 
председника и члана надзорног одбора ЈП Водоканал Бечеј.  
 
 Скупштина општине Бечеј је, сходно одредбама члана 23. Закона о јавним предузећима, 
одредила да председник и чланови надзорног одбора имају право на накнаду за рад у надзорном 
одбору у месечном нето износу од 35.000,00 динара за председника и по 25.000,00 динара за 
чланове. 
 
  
  На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                      
Број: I 02-86/2019        мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019.                 
Б  Е  Ч  Е  Ј 
 

--- o --- 
 

A közvállalatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Lapja, 15/2016. szám) 17. szakasz 3. bekezdés, 
valamint a 23. szakasza, a Határozat a Vodokanal KV Óbecse alapításáról szóló Határozat 
összehangolásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 20/2016. szám) 25. szakasz 2. bekezdése és Óbecse 
Község Alapszabályzata (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasz 1. bekezdés 12. pontja 
alapján, Óbecse község képviselő-testülete a 2019.08.21. tartott XLIX. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
a Vodokanal KV Óbecse felügyelő bizottsága elnökének és tagjának kinevezéséről  

 
I. 

          A Vodokanal KV Óbecse felügyelő bizottságába a következő tagokat nevezik ki: 
  

1. BOJAN ĐUROVIĆ, mester közlekedési mérnököt - elnöknek  
2. GORAN MATIĆ, okleveles közgazdászt – tagnak 

 
 

II. 
 A felügyelőbizottság elnökét és tagját négyéves időszakra nevezik ki. 
 

III. 
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 A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak joguk van meghatározott havi munkatérítményre a 
felügyelőbizottságban, az alábbi nettó összegben: 

 
 elnök 35.000,00 dinár 
 tagok 25.000,00 dinár 

 
IV. 

 Megállapítják, hogy a Vodokanal KV Óbecse felügyelőbizottsága következő tagjainak járt le a 
mandátuma: 
 

1. BOJAN ĐUROVIĆ, mester közlekedési mérnök - elnök  
2. MARIJA BRKOVIĆ, okleveles gépészmérnök – tag, 

jelen határozat meghozatala napján. 
 

V. 
Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 

 
I n d o k l á s 

 
A közvállalatokról szóló Törvény 17. szakasza 3. bekezdése előírja, hogy azoknak a közvállalatoknak 

a felügyelő bizottsága elnökét és tagjait, amelyeknek az alapítója a helyi önkormányzat, a helyi 
önkormányzati egység alapszabályzatával meghatározott szerv nevezi ki négyéves időszakra, amelyek közül 
a felügyelő bizottság egy tagja a foglalkoztatottak sorából kerül ki. 

Tekintettel arra, hogy a Vodokanal KV felügyelő bizottsága elnökének és tagjainak lejárt a 
mandátuma, amelyre kinevezték őket, vagyis Bojan Đurović elnöknek, Óbecse Község Képviselő-testülete 
2014. 05. 14-i I 023-97/2014-es számú határozatával, valamint Marija Brković tagnak, Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2013. 06. 27-i I 023-146/2013-as számú határozatával, A káderügyi, adminisztratív 
kérdésekkel foglalkozó és munkaviszony-ügyi Bizottság javasolta Óbecse község Képviselő-testületének, 

hogy a Vodokanal KV Óbecse felügyelő bizottságába nevezzék ki Bojan Đurovićot, mester közlekedési 

mérnököt elnöknek, és Goran Matićot, okl. közgazdászt tagnak.  
Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó 

és Munkaviszony-ügyi Bizottság javaslatát, és a jelöltek életrajza és a mellékelt dokumentumok alapján (a 
munkakönyv hitelesített fénymásolata, személyi igazolvány, az iskolai végzettségről szóló oklevél, 
tanúsítvány, valamint a Szociális Védelmi Központ bizonylata arra vonatkozóan, hogy a jelöltek nem állnak 
cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt, a büntetlen előéletről szóló bizonylat, a 
munkaadó elismervénye a megfelelő szakértelemről és kijelentés a megszerzett szakmai tapasztalatról) 
megállapította, hogy a jelöltek eleget tesznek a Közvállalatokról szóló Törvényvény 18. szakaszában előírt 
feltételeknek, vagyis, hogy nagykorúak és munkaképesek, hogy legalább négyéves felsőfokú végzettséggel 
rendelkeznek, vagyis az egyetemi alapképzésen megszerzett legalább 240 kreditponttal, rendelkeznek 
mesterképzéssel, mester szakképzéssel, szakosított egyetemi képzéssel vagy szakosított egyetemi 
szakképzéssel, hogy legalább ötéves munkatapasztalattal rendelkeznek azon a munkaterületen, amelyhez 
szükséges az előbbiekben megnevezett felsőfokú végzettség, hogy legalább hároméves tapasztalattal 
rendelkeznek azon a munkaterületen, amely a közvállalat munkáival kapcsolatos, hogy ismerik a 
vállalatirányítási vagy pénzügyi területet, hogy nincsenek legalább hat hónapos börtönbüntetésre ítélve és 
hogy nincs ellenük kiszabott biztonsági intézkedés a törvénnyel összhangban, amellyel meghatározzák a 
bűncselekményt, mégpedig: egészségügyi intézményben történő kötelező pszichiátriai kezelés és őrzés, 
kötelező általános pszichiátriai kezelés, kötelező drogkezelés, kötelező alkoholizmus-kezelés, valamint 
hivatás-, tevékenység- és kötelességvégzési tilalom.  

A fent említetteket figyelembe véve, Óbecse Község Képviselő-testülete kinevezte a javasolt 
személyeket a Vodokanal KV Óbecse felügyelő bizottsága elnökének és tagjának.  
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Óbecse Község Képviselő-testülete, A közvállalatokról szóló Törvény 23. szakaszának rendeletével 
összhangban elrendelte, hogy a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak joguk van a munkajárulékra a 
felügyelő bizottságban, az elnöknek havi 35.000,00 dinár összegben, a tagoknak pedig havi 25.000,00 
dinár összegben.  

 
A fent említettek alapján határozatot hoztak, 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 02-86/ 2019                                                               

Kelt: 2019.08.21. 
ÓBECSE 
 

--- o --- 
 

На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на XLIX 
седници одржаној дана 21.08 2019. године донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка дужности члана  Комисије за спровођење поступака 

прибављања и располагања стварима у јавној својини Општине 
Бечеј 

 
I 

Констатује се да је ЉИЉАНИ АНДРИЋ даном доношења овог решења престала дужност члана 
Комисије за спровођење поступака прибављања и располагања стварима у јавној својини а на коју 
је именована  Решењем о образовању Комисије за спровођење поступака прибављања и 
располагања стварима у јавној својини број I 011-69/2015 од 22.07.2015.године, због подношења 
писане оставке,даном доношења овог решења. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
  

Љиљана Андрић, која је Решењем о образовању Комисије за спровођење поступака 
прибављања и располагања стварима у јавној својини број I 011-69/2015 од 22.07.2015.године 
именована за члана Комисије за спровођење поступака прибављања и располагања стварима у 
јавној својини поднела је дана 05.04.2019. године писану оставку на своју дужност, из личних 
разлога.  

 
Скупштина Општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 3. Пословника Скупштине 

Општине Бечеј констатовала да је Љиљани Андрић престала дужност члана Комисије за спровођење 
поступака  прибављања и располагања стварима у јавној својини , на основу поднете писане 
оставке. 
 
 На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву. 
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Република Србија        
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНА БЕЧЕЈ                      
Број: I 02-87/2019        мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019.                 
Б  Е  Ч  Е  Ј 

--- o --- 
 

Óbecse Község Képviselő-testületének ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja 6/2013-egys. 
szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 115. szakasza 3. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-
testülete a 2019. 08.21.-án/én megtartott XLIX. ülésen meghozta a következő 
 
 

HATÁROZATOT 
a dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek 

az eljárását végrehajtó Bizottság tagsági tisztsége megszűnésének megállapításáról 
 
I 

Megállapítják, hogy LJILJANA ANDRIĐNAK, e Határozat meghozatalának napjával megszűnt a 
dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását 
végrehajtó Bizottság tagsági tisztsége, amelyre a dolgok Óbecse község köztulajdonába való 
megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását végrehajtó Bizottság megalakításáról szóló I 
011-69/2015-ös számú határozatával neveztek ki 2015. 07. 22-én, az írásban benyújtott lemondása miatt. 

 
II 

Ezt a határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
 

 Ljiljana Andrić, akit a dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való 
rendelkezésnek az eljárását végrehajtó Bizottság megalakításáról szóló I 011-69/2015-ös számú 
határozatával neveztek ki 2015. 07. 22-én ugyanezen Bizottság tagjának, 2019. 04. 05-én beadta írásos 
lemondását a tisztségéről, személyes okok miatt. 
 

Óbecse Község Képviselő-testületének ügyrendje 115. szakasza 3. bekezdésének rendelete 
alkalmazásával Óbecse Község Képviselő-testülete megállapította, hogy Ljiljana Andrićnak megszűnt a 
dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását 
végrehajtó Bizottság tagsági kötelezettsége, a benyújtott írásos lemondása alapján. 
 

A fentiek alapján Határozatot hoztak, 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 02-87/2019  
Kelt: 2019.08.21. 
ÓBECSE 

--- o --- 
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На основу члана 34. став 1. тачка 29. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ 
број 5/2019),  и мере 17.1.3 Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј  
(„Службени лист општине Бечеј“ број 10/2019 и 10б/2019), Скупштина општине Бечеј, је на XLIX 
седници, одржаној дана 21.08.2019. године донела 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о образовању Радног тела за праћење примене 
Локалног акционог плана за борбу  
против корупције општине Бечеј 

 
Члан 1. 

 
 Образује се Радно тело за праћење примене Локалног акционог плана за борбу  против 
корупције општине Бечеј ( у даљем тексту: Радно тело ) у следећем саставу: 
 
1.Јована Илић, члан 
2. Бранка Цвејанов, члан 
3. Рожа Фехер, члан 
4. Сретко Стевановић, члан 
5. Горан Страјнић, члан 
 

Члан 2. 
 

 Задатак Радног тела је: 
1.) усвајање Пословника о раду радног тела за примену Локалног акционог плана за борбу против 
корупције општине Бечеј; 
2.) усвајање акта којим се прописује начин праћења Локалног акционог плана за борбу против 
корупције општине Бечеј 
3.) спровођење или учешће у активностима и пројектима који се односе на борбу против корупције 
на локалном нивоу; 
4.) организовање координационих састанака са представницима других органа који функционишу у 
локалној заједници; 
5.) покретање сопствених иницијатива, давање савета и мишљења у вези са применом  Локалног 
акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј 
6.)реаговања на представке поднете због сумње у непоштовање или непримењивање Локалног 
акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј, 
7.) препоручивање мера у случају нереализовања мера корупције на локалном нивоу и 
8.) препоручивање мера у случају нереализовања мера или кршења Локалног акционог плана за 
борбу против корупције општине Бечеј, као и на предлагање грађанског посматрача за оне мере из 
Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј за које је тај институт предвиђен 

 
Члан 3. 

 
 Мандат Радног тела траје најкасније до 31.12.2023. године. 
 Радно тело нема право на накнаду. 
 
 

Члан 4. 
 

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

 
Дана 26.06.2019. године усвојен је Локални акциони план за борбу против корупције општине 

Бечеј. 
 У мери 17.1.3  Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј одређено 
је да Скупштина општине Бечеј, у складу са резултатима јавног конкурса усваја Одлуку о избору 
чланова тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције општине 
Бечеј. Комисија за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за 
борбу против корупције општине Бечеј је дана 05.07.2019. године расписала јавни конкурс за избор 
чланова Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против корупције 
општине Бечеј, који је био отворен 21 дан и објављен на интернет страници општине Бечеј. 

 Дана 29.07.2019. године Комисија за избор чланова Радног тела за праћење примене 
Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј је утврдила да је на  јавни 
конкурс за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу 
против корупције општине Бечеј пристигло  пет благовремених и потпуних пријава. Пријаве су 
поднели Јована Илић, Бранка Цвејанов, Рожа Фехер, Сретко Стевановић и Горан Страјнић.   

Дана 29.07.2019. године Комисија за избор чланова Радног тела за праћење примене 
Локалног акционог плана за борбу против корупције општине Бечеј је извршила избор лица и то 
свих подносиоца пријаве, с обзиром да исти у потпуности испуњавају све услове прописане јавним 
конкурсом.  
 На основу члана  34. став 1. тачка 29. Статута општине Бечеј Скупштина општине Бечеј 
доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно 
тело за праћење спровођења локалног акционог плана. 
 Скупштина општине Бечеј, је на XLIX седници, одржаној дана 21.08.2019. године, донела 
решење о образовању Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за борбу против 
корупције општине Бечеј како је наведено у изреци решења. 
 У складу са наведеним, донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 
 
Република Србија                                 
Аутономна Покрајина Војводина                     
Општина Бечеј                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                               
Број: I 02-89/2019       мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019. године 
Б  Е  Ч  Е  J 
 
 

--- o --- 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám)  34. szakasz 1. bekezdés 29. 
pontja, Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2019. és 
10.b/2019. számok) 17.1.3-as intézkedése alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.08.21.-án/én 
megtartott XLIX ülésén meghozta a 

 
HATÁROZATOT 

Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését végző 
munkacsoport megalakításáról 

 
1. szakasz 
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Megalakítják Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését végző 
munkacsoportot (a továbbiakban: Munkacsoport) az alábbi összetételben: 

 
1. Jovana Ilić, tag 
2. Branka Cvejanov, tag 
3. Fehér Rózsa, tag 
4. Sretko Stevanović, tag 
5. Goran Strajnić, tag 
 

2. szakasz 

A Munkacsoport feladata: 
 
1.) Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését végző munkacsoport 

Munkaügyrendjének elfogadása, 

2.) Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve követési módját előíró ügyirat elfogadása, 

3.) A helyi szintű korrupcióelleni harccal kapcsolatos aktivitások és projektumok lefolytatása vagy 

azokban való részvétel,  

4.) Egyeztető találkozók szervezése a helyi közösségben működő más szervek képviselőivel, 

5.) Saját javaslatok, tanácsadás és véleménnyújtás elindítása Óbecse község helyi korrupcióellenes 

akcióterve alkalmazására vonatkozóan, 

6.) A benyújtott beadványokra való reagálás amiatt, ha fennáll a gyanúja annak, hogy nem tisztelik 

vagy nem alkalmazzák Óbecse község helyi korrupcióellenes akciótervét, 

7.) Intézkedések javaslata abban az esetben, amennyiben nem valósulnak meg a helyi szintű 

korrupcióellenes intézkedések, valamint  

8.) Intézkedések javaslata abban az esetben, amennyiben nem kerül megvalósításra vagy megsértik 

Óbecse község helyi korrupcióellenes akciótervét, valamint a lakosok észrevételeinek áttekintése 

azokra az intézkedésekre vonatkozóan, amelyek Óbecse község helyi korrupcióellenes akciótervében 

elő vannak látva az adott intézményre. 

 
3. szakasz 

A Munkacsoport mandátuma legfeljebb 2023. 12. 31-ig tart. 
A Munkacsoportnak nincs joga térítményre. 

 
4. szakasz 

Jelen határozatot megjelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás: 
 

 2019. 06. 26-án elfogadásra került Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve.  
Óbecse község helyi korrupcióellenes akciótervének 17.1.3-as intézkedésében meg van határozva, 

hogy Óbecse község képviselő-testülete, a nyilvános pályázat eredményeivel összhangban hagyja jóvá 
Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését végző csoport tagjai 
kiválasztásáról szóló Határozatot. Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának 
követését végző munkacsoport tagjait kiválasztó Bizottság 2019. 07. 05-én nyilvános pályázatot írt ki 
Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését végző munkacsoport tagjainak 
kiválasztására, amely pályázat 21 napig volt nyitott, és Óbecse község internetes weboldalán jelent meg. 
 Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését végző munkacsoport 
tagjait kiválasztó Bizottság 2019. 07. 29-én megállapította, hogy Óbecse község helyi korrupcióellenes 
akcióterve alkalmazásának követését végző munkacsoport tagjainak kiválasztására vonatkozó pályázatra öt 
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határidőn belüli és teljes jelentkezés érkezett. Jelentkezését beadta Jovana Ilić, Branka Cvejanov, Fehér 
Rózsa, Sretko Stevanović és Goran Strajnić. 
 Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését végző munkacsoport 
tagjait kiválasztó Bizottság 2019. 07. 29-én elvégezte a személyek kiválasztását, éspedig minden 
jelentkezés benyújtóját, tekintettel arra, hogy azok teljes egészében kielégítik a nyilvános pályázatban előírt 
minden feltételt. 
 Óbecse Község Alapszabálya 34. szakasz 1. bekezdés 29. pontja alapján, Óbecse község képviselő 
testülete hozza meg a helyi korrupcióellenes akciótervet községi szinten és alakítja meg a helyi akcióterv 
alkalmazásának követését végző állandó munkacsoportot.  
 Óbecse Község Képviselő-testülete a XLIX megtartott 2019.08.21. ülésén meghozta a Határozatot 
Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését végző munkacsoport 
megalakításáról, mint ahogyan a Határozat kimondó részében fel van tüntetve. 

 A megnevezettekkel összhangban határozatot hoztak, 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 02-89/2019  
Kelt: 2019.08.21. 
ÓBECSE 
 

--- o --- 
 

На основу члана 34. став 1. тачка 63. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ 
број 5/2019 ) Скупштина општине Бечеј је на XLIX седници одржаној дана 21.08.2019. године донела  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Извештаја о раду „ЛИНК ФТО“ доо Бечеј 
за период од 01.01.2018. - 31.12.2018. године 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду „ЛИНК ФТО“ доо Бечеј за период од 01.01.2018. - 31.12.2018. године, 
који је усвојила Скупштина друштва на 39. седници, одржаној дана 23.04.2019. године.  

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Директор друштва је дана 10.06.2019. године доставио оснивачу Извештај о раду „ЛИНК ФТО“ доо 
Бечеј за период од 01.01.2018. - 31.12.2018. године, заједно са одлуком Скупштине друштва са 39. 
седнице, одржане дана 23.04.2019. године.  
Члан 34. став 1. тачка 63. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине да 
разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавних служби 
чији је оснивач или већински власник Општина.  
Општинско веће општине Бечеј је на 167. седници одржаној телефонским путем дана 16.08.2019. 
године размотрило Извештај о раду „ЛИНК ФТО“ доо Бечеј за период од 01.01.2018. - 31.12.2018. 
године и утврдило предлог решења о усвајања истог.  
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На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила Извештај 
о раду „ЛИНК ФТО“ доо Бечеј за период од 01.01.2018. - 31.12.2018. године и донела решење као у 
диспозитиву.  
 
 
 
 
Република Србија                                 
Аутономна Покрајина Војводина                     
Општина Бечеј                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                               
Број: I 02-90/2019       мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана: 21.08.2019. године 
Б  Е  Ч  Е  J 
 

--- o --- 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdésének 63. pontja alapján Óbecse község Képviselő-testülete a 2019.08.21.-án/én megtartott XLIX. 
ülésén meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei LINK FTO  kft. munkajelentésének elfogadásáról 

a 2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időszakra 
 
 
 

I. 
ELFOGADJÁK az óbecsei LINK FTO  kft. munkajelentését a 2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig 

terjedő időszakra, melyet elfogadott a társaság közgyűlése a 2019. 04. 23-án tartott 39. ülésén. 
 

II 
Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Indoklás 
 

A vállalat igazgatója 2019. 06. 10-én eljuttatta az alapítónak az óbecsei LINK FTO  kft. 
munkajelentését a 2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időszakra, a társaság közgyűlése 2019. 04. 23-
án tartott 39. ülésének határozatával együtt. 

Óbecse Község Alapszbálya 34. szakasza 1. bekezdése 63. pontja szabályozza, hogy a községi 
képviselő-testület megvitatja és elfogadja a közvállalatok, intézmények és egyéb közszolgálatok évi 
munkabeszámolóját, melyeknek alapítója, vagy többségi tulajdonosa. 

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2019. 08. 16-án, telefonon megtartott 167. ülésén megvitatta az 
óbecsei LINK FTO  kft. munkajelentését a 2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időszakra, és 
megállapította a határozatjavaslatot ugyanannak a jóváhagyásáról. 

Az idézettek alapján Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta az óbecsei LINK FTO  kft. 
munkajelentését a 2018. 01. 01-től 2018. 12. 31-ig terjedő időszakra, és határozatot hozott, mint ahogyan 
az a rendelkező részben is áll. 

 
 

Szerb Köztársaság 
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Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község       A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET        
Ikt.szám: I 02-90/2019     mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Kelt: 2019.08.21. 
ÓBECSE 
 

--- o --- 
 

На основу члана 32. став 1.тачка 6.  Закона о локалној самоуправи („Службени лист РС“ број 
129/2007, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 47/2018) и члана 34. став 1. тачка 6. Статут 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на XLIX 
седници одржаној дана 21.08.2019. године, донела 

 
 

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ЛИКВИДАЦИЈИ ЛИНК ФТО ДОО 
ЗА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

Приступа се ликвидацији правног лица ЛИНК ФТО друштва са ограниченом одговорношћу за 
физичко-техничко обезбеђење Бечеј,матични број 20681748,седиште: Бечеј, Тополски пут број 65. 
 

Члан 2. 
Скупштина друштва  ЛИНК ФТО доо за физичко- техничко обезбеђење Бечеј донеће одлуку о 

покретању поступка ликвидације, којом ће и именовати ликвидационог управника, у складу са 
Законом о привредним друштвима. 
 

Члан 3. 
 ЛИНК ФТО доо за физичко- техничко обезбеђење Бечеј основали су Општина Бечеј, Трг 

ослобођења број 2, са 70% уписаног и уплаћеног оснивачког капшитала и „ПИК БЕЧЕЈ“АД БЕЧЕЈ, 
Новосадска улица бр.2, са 30% уписаног и уплаћеног оснивачког капитала. 

 
Констатује се да дана 02.04.2019. године Привредно друштво „ПИК-БЕЧЕЈ-АГРОБЕЧЕЈ“ДОО 

БЕЧЕЈ доставило изјаву да иступа из друштва ЛИНК ФТО доо за физичко- техничко обезбеђење 
Бечеј, без потраживања накнаде за свој удео у оснивачком капиталу тог друштва и да исти постаје 
сопствени удео друштва ЛИНК ФТО доо за физичко- техничко обезбеђење Бечеј. 

 
Промена из става 2. овог члана је регистрована код Агенције за привредне регистре Решењем 

број БД 52013/2019 од 04.06.2019. године. 
 

Члан 4. 
 Послови обезбеђења организоване заштите од пољске штете и од спаљивања органских 
остатака на пољопривредном земљишту на територији општине Бечеј, вршиће се у складу са 
Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на 
подручју општине Бечеј. 
 

Члан 5. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престају да важе Одлука о приступању оснивања 

правног лица за физичко –техничко обезбеђење Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 1/2010), 
Одлука о закључивању и спровођењу Уговора о оснивању „ЛИНК ФТО“доо Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“ број 7/2010), Одлука о измени Одлуке о закључивању и спровођењу Уговора о 
оснивању „ЛИНК ФТО“доо Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 1/2013 и 5/2013). 
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Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине 
Бечеј. 
 
Република Србија                                 
Аутономна Покрајина Војводина                     
Општина Бечеј                                                      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                               
Број: I 011-64/2019       мр Ненад Томашевић с.р. 
Дана 21.08.2019. године 
Б  Е  Ч  Е  J 
 

 
--- o --- 

 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014 – másik törv., 

101/2016-másik törv. és 47/2018. számok) 32. szakasz 1. bekezdés 6. pontja, és Óbecse Község 
Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 34. szakasza 1. bekezdése 6. pontja alapján, 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2019.08.21.-án/én megtartott XLIX ülésén meghozta a 

  
HATÁROZATOT  

AZ ÓBECSEI LINK FTO FIZIKAI-TECHNIKAI BIZTOSÍTÓ KFT.  
FELSZÁMOLÁSÁNAK ELKEZDÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

Elkezdik a felszámolását az óbecsei LINK FTO Fizikai-Technikai Biztosító Korlátolt Felelősségű Társaság jogi 
személynek, anyakönyvi szám 20681748, székhely: Óbecse, Topolyai út 65. szám.  
 

2. szakasz 

Az óbecsei LINK FTO fizikai-technikai biztosító kft. társasági közgyűlése  meghozta a határozatot a 
felszámolási eljárás megindításáról, amellyel a felszámolási igazgatót is kinevezik, a gazdasági 
társaságokról szóló Törvénnyel összhangban. 
 

3. szakasz 

Az óbecsei LINK FTO fizikai-technikai biztosító kft.-t Óbecse Község, Felszabadulás tér 2., 70%-os 
bejegyzett és befizetett alapító tőkével, valamint a PIK BEČEJ RT. ÓBECSE, Újvidéki utca 2. szám, 30%-os 
bejegyzett és befizetett alapító tőkével alapította. 
 
Megállapítják, hogy 2019. 04. 02-án a PIK BEČEJ-AGROBEČEJ KFT. ÓBECSE elküldte a nyilatkozatot, hogy 
kilép az óbecsei LINK FTO fizikai-technikai biztosító kft.-ből, a vállalat alapító tőkéjének ráeső részére 
vonatkozó követelés nélkül, és hogy ez a rész az óbecsei LINK FTO fizikai-technikai biztosító kft. saját része 
marad. 
 
A 2. bekezdésben szereplő változás bejegyzésre került a Gazdasági Nyilvántartások Ügynökségénél a 2019. 
06. 04-i BD 52013/2019-es számú Határozattal. 
 

4. szakasz 

Az Óbecse község területén lévő mezőgazdasági földterületek mezei károktól és a szervesanyag-
maradványok égetésétől való védelme szervezésének biztosítási munkáit, Óbecse község területén lévő 



Страна 35.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 13. 

35. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         13. Szám 

                                                                                   21.08. 2019.       2019.08.21 

     

 

 

mezőgazdasági földterület védelméről és a mezőőri szolgálat megszervezéséről szóló Határozattal 
összhangban fogják végezni. 
 

5. szakasz 

Jelen Határozat hatályba lépése napján megszűnik a Határozat az emberi és tárgyi értékek védelmével 
foglalkozó jogi személy megalakításának megkezdéséről Óbecsén (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 1/2010. 
szám), Az óbecsei LINK FTO KFT. megalapításáról szóló szerződés megkötéséről és végrehajtásáról szóló 
Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 7/2010), Az óbecsei LINK FTO KFT. megalapításáról szóló 
szerződés megkötéséről és végrehajtásáról szóló Határozat módosításáról szóló Határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 1/2013. és 5/2013. szám) érvényessége. 
 

6. szakasz 

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET        
Ikt.szám: I 011-64/2019      mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Kelt: 2019. 08.21. 
ÓBECSE 
 

--- o --- 
 

Нa oснoву члана 20. став 2. и 3. Зaкoнa o jaвнoj свojини ("Службeни глaсник Рeпубликe 
Србиje" брoj 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 10 и 12 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник Републике 
Србије” број 16/2018), чланова 6 и 20 Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) и члана 9 Одлуке о утврђивању цена закупа 
површина јавне намене за постављање монтажних објеката привременог карактера и цена закупа 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј на територији општине Бечеј („Сл. лист општине 
Бечеј“ бр. 8/2017), Председник општине Бечеј је, на основу мишљења Општинског већа општине 
Бечеј са 165. седнице одржане телефонским путем, дана 16.07.2019.год., донео 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
I 

Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном 
погодбом, а који се налази у Бечеју и то:  
у улици Главна бр. 66 – локал А, у приземљу, површине 51,33 м2. 

II 
    Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј се спроводи по 
захтеву заинтересованог лица Радулашки Драган ПР СЗТР РАДУЛАШКИ Бечеј ул. Главна бр. 76 – 
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досадашњег закупца предметног пословног простора, по уговору о закупу закљученом на одређено 
време, чији уговорени рок истиче дана 31.07.2019.године, који уредно измирује обавезу плаћања 
закупнине, а ради продужења закупа истог пословног простора. 

III 
   Почетна месечна закупнина пословног простора у III зони Бечеја без урачунатог пореза на 
додату вредност је:  -   200,00 динара/м2. 

IV 
Поступак давању у закуп пословног простора ће се спровести ван поступка јавног надметања 

односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном погодбом, на начин и под 
условима прописаним Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј 
(„Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017). 

V 
   Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј   непосредном 
погодбом, спроводи Комисија, коју је образовао Председник општине Бечеј. 
Одељење за имовинско правне послове обавља све стручне и административне послове у поступку 
давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј. 

VI 
     Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању и на период до 5 година. 

VII 
Пoступaк давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј   непосредном 

погодбом ће бити успешно спрoвeден, ако заинтересовано лице прихвати најмање пoчeтну висину 
зaкупнинe. 

                                                               VIII 
  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 члана 6 Одлуке о давању у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017), поднелo Иницијативу 
за покретање поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном 
погодбом, а који се налази у Бечеју у улици Главна бр. 66 – локал А, у приземљу, површине 51,33 
м2, са предложеном почетном висином месечне закупнине у III зони Бечеја, без урачунатог пореза 
на додату вредност - 200,00 динара/м2, утврђеном према члану 9 Одлуке о утврђивању цена закупа 
површина јавне намене за постављање монтажних објеката привременог карактера и цена закупа 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј на територији општине Бечеј („Сл. лист општине 
Бечеј“ бр. 8/2017). 
Спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом је предложено на основу поднетог захтева заинтересованог лица Радулашки 
Драган ПР СЗТР РАДУЛАШКИ Бечеј ул. Главна бр. 76 – досадашњег закупца предметног пословног 
простора, по уговору о закупу закљученом на одређено време, чији уговорени рок истиче дана 
31.07.2019.године, који уредно измирује обавезу плаћања закупнине, а ради продужења закупа 
истог пословног простора, а све применом члана 19 став 1 алинеја 5 Одлуке о давању у закуп 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) који 
предвиђа овакву могућност. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка давања у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Бечеј. 
Општинско вече општине Бечеј је на својој 165. седници одржаној дана 16.07.2019.године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, дало позитивно мишљење о 
покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеj непосредном 
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погодбом, а на основу кога би Председник општине донео Решење о покретању поступка давања у 
закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј. 
Према одредбама чланова 6  и 20 Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) решење о покретању поступка давања у закуп 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј непосредном погодбом доноси Председник 
општине Бечеј на захтев заинтересованог лица и по претходно прибављеном мишљењу Општинског 
већа општине Бечеј. 
Председник општине Бечеј је размотрио предлог решења и на основу прибављеног мишљења 
Општинског већа и свега горе изнетог, а имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донео 
решење као у диспозитиву. 
 
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                     Председник општине Бечеј 
Председник општине Бечеј                                                          Драган Тошић с.р. 
Број: III 30-178/2019 
Дана: 17.07.2019. године                           
Б Е Ч Е Ј 
 

--- o --- 
 

A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/2011., 88/2013., 105/2014., 
104/2016.,108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 20. szakasza 2. és 3. bekezdése, Rendeletek az 
ingatlan megszerzése és eltulajdonítási feltételeiről közvetlen megállapodással és a köztulajdonban lévő 
dolgok bérbeadása, illetve más vagyonjogok használatának átruházása és megszerzése, mint ahogyan az 
eljárás a nyilvános árverésről és az írásos ajánlatok összegyűjtéséről (SZK Hivatalos Közlönye 16/2018. 
szám) 10. és 12. szakasza, Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. és 20. szakasza és Határozat az idényjellegű 
montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a köztulajdonban 
lévő üzletFhelyiségek bérbeadásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 9. szakasza alapján 
Óbecse község elnöke, Óbecse Község Községi Tanácsának 165., telefonon megtartott üléséről származó 
véleménye alapján, 2019. 07. 16-án meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ ÜZLETHELYISÉGEK 

 BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 
KÖZVETLEN MEGÁLLAPODÁSSAL 

I. 
Eljárást indítanak Óbecse község üzlethelyiségeinek bérbeadásáról nyilvános árverésen kívül, illetve 

a nyilvános hirdetésre érkező írásos ajánlatok begyűjtése nélkül-közvetlen megállapodással, mely Óbecsén 
található, éspedig: 
a Fő utca 66-os szám alatt – A helyiség, a földszinten, 51,33 m2 területű. 

II. 
Óbecse község köztulajdonát képező üzlethelyiség bérbeadási eljárását az érdeklődő személy, 

Radulaški Dragan PR, SZTR RADULAŠKI, Óbecse, Fő utca 76. – a tárgyi üzlethelyiség eddigi bérlője 
kérelme alapján hajtják végre, a meghatározott időre megkötött bérleti szerződés alapján, amely szerződési 
határideje 2019. 07. 31-én lejár, aki rendszeresen törlesztette a bérleti díj kifizetésére vonatkozó 
kötelezettségét, ugyanezen üzlethelyiség bérletének meghosszabbítása céljából. 

III. 
Az üzlethelyiség, amely Óbecse község III. zónájában található, kezdő havi bérleti díja hozzáadott 

adó nélkül: - 200,00 dinár/m2. 
IV. 
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Az üzlethelyiség bérbeadási eljárását nyilvános árverés, illetve a nyilvános hirdetésre érkező 
ajánlatok begyűjtése nélkül hajtják végre - közvetlen megállapodással, Óbecse község köztulajdonában 
lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) módja 
és előírt feltétele szerint. 

V. 
Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárását közvetlen megállapodással 

az a Bizottság hajtja végre, melyet Óbecse község elnöke alakított. 
A Vagyonjogi ügyosztály elvégez minden szakmai és adminisztratív munkát Óbecse község köztulajdonába 
tartozó üzlethelyiség bérbeadási eljárása során. 

VI. 
Az üzlethelyiséget a megtekintett állapotban adják bérbe 5 éves időszakra. 

VII. 
Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárását közvetlen megállapodással 

sikeresnek tekintik, ha az érdekelt személy elfogadja a bérleti díj legkevesebb kezdőárát. 
VIII. 

Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

 
Indoklás 

 
A Vagyonjogi ügyosztály Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. szakasza alapján kezdeményezést indított 
Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásáról a nyilvános árverésen kívül, illetve 
a nyilvános hirdetésre érkező írásos ajánlatok begyűjtése nélkül-közvetlen megállapodással, mely Óbecsén 
található a Fő utca 66-os szám alatt – A helyiség, a földszinten, 51,33 m2 területen, a javasolt havi bérlet 
magasságával Óbecse község III. zónájában, hozzáadott adó nélkül – 200,00 dinár/m2, megállapítva az 
idényjellegű montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a 
köztulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. 
szám) 9. szakaszával. 
Óbecse község köztulajdonát képező üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtása az érdeklődő 
személy, Radulaški Dragan PR, SZTR RADULAŠKI, Óbecse, Fő utca 76. – a tárgyi üzlethelyiség eddigi 
bérlője kérelme alapján javasolt, a meghatározott időre megkötött bérleti szerződés alapján, amely 
szerződési határideje 2019. 07. 31-én lejár, aki rendszeresen törlesztette a bérleti díj kifizetésére vonatkozó 
kötelezettségét, ugyanezen üzlethelyiség bérletének meghosszabbítása céljából, mindezt Óbecse község 
köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 
8/2017. szám) 19. szakasz 1. bekezdés 5. albekezdését alkalmazva, amely előlátja ezt a lehetőséget. 
A benyújtott kezdeményezéshez csatolt a határozattervezet Óbecse község köztulajdonában lévő 
üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtásáról. 
Óbecse község Községi Tanácsa a 2019. 07. 16-án tartott 165. ülésén elfogadva a Vagyonjogi ügyosztály 
indítványát, pozitív véleményt adott Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási 
eljárásának megindításáról közvetlen megegyezés útján, mely alapján Óbecse község elnöke meghozta a 
Határozatot Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásának megindításáról. 
Az Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. és 20. szakasza rendeletei alapján a határozatot Óbecse község 
köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtásáról közvetlen megállapodással 
Óbecse község elnöke hozza meg az érdekelt személy kérelmére és Óbecse község Községi Tanácsának 
előzetes véleménye alapján. 
Óbecse község elnöke megvitatta a határozatjavaslatot és Óbecse község Községi Tanácsának előzetes 
véleménye, valamint a fent említettek alapján, szem előtt tartva, hogy minden törvényes feltételnek eleget 
tesz, meghozta a határozatot, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll. 

 
Szerb Köztársaság 
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Vajdaság Autonóm Tartomány                         Óbecse község elnöke 
Óbecse község       Dragan Tošić s.k. 
KÖZSÉGI ELNÖK                                                    
Ikt.szám: III 30-178/2019 
Kelt: 2019. 07. 17. 
ÓBECSE 
 

--- o --- 
 

Нa oснoву члана 20. став 2. и 3. Зaкoнa o jaвнoj свojини ("Службeни глaсник Рeпубликe Србиje" брoj 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), чланова 10 и 12 Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник Републике 
Србије” број 16/2018), чланова 6 и 20 Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) и члана 9 Одлуке о утврђивању цена закупа 
површина јавне намене за постављање монтажних објеката привременог карактера и цена закупа 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј на територији општине Бечеј („Сл. лист општине 
Бечеј“ бр. 8/2017), Председник општине Бечеј је, на основу мишљења Општинског већа општине 
Бечеј са 165. седнице одржане телефомским путем, дана 16.07.2019.год., донео 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

I 
     Покреће се поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном 
погодбом, а који се налази у Бечеју и то:  
у улици Главна бр. 66 – локал Б, у приземљу, површине 37,35 м2. 

II 
    Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј се спроводи по 
захтеву заинтересованог лица Радулашки Драган ПР СЗТР РАДУЛАШКИ Бечеј ул. Главна бр. 76 – 
досадашњег закупца предметног пословног простора, по уговору о закупу закљученом на одређено 
време, чији уговорени рок истиче дана 31.07.2019.године, који уредно измирује обавезу плаћања 
закупнине, а ради продужења закупа истог пословног простора. 

III 
   Почетна месечна закупнина пословног простора у III зони Бечеја без урачунатог пореза на 
додату вредност је:  -   200,00 динара/м2. 

IV 
Поступак давању у закуп пословног простора ће се спровести ван поступка јавног надметања 

односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном погодбом, на начин и под 
условима прописаним Одлуком о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј 
(„Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017). 

V 
   Поступак давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј   непосредном 
погодбом, спроводи Комисија, коју је образовао Председник општине Бечеј. 
Одељење за имовинско правне послове обавља све стручне и административне послове у поступку 
давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј.  
VI    Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању и на период до 5 година. 
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VII 
Пoступaк давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј   непосредном 

погодбом ће бити успешно спрoвeден, ако заинтересовано лице прихвати најмање пoчeтну висину 
зaкупнинe. 

VIII 
   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 члана 6 Одлуке о давању у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017), поднелo Иницијативу 
за покретање поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј ван 
поступка јавног надметања односно прикупљања писмених понуда јавним огласом – непосредном 
погодбом, а који се налази у Бечеју у улици Главна бр. 66 – локал Б, у приземљу, површине 37,35 
м2, са предложеном почетном висином месечне закупнине у III зони Бечеја, без урачунатог пореза 
на додату вредност - 200,00 динара/м2, утврђеном према члану 9 Одлуке о утврђивању цена закупа 
површина јавне намене за постављање монтажних објеката привременог карактера и цена закупа 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј на територији општине Бечеј („Сл. лист општине 
Бечеј“ бр. 8/2017). 
Спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом је предложено на основу поднетог захтева заинтересованог лица Радулашки 
Драган ПР СЗТР РАДУЛАШКИ Бечеј ул. Главна бр. 76 – досадашњег закупца предметног пословног 
простора, по уговору о закупу закљученом на одређено време, чији уговорени рок истиче дана 
31.07.2019.године, који уредно измирује обавезу плаћања закупнине, а ради продужења закупа 
истог пословног простора, а све применом члана 19 став 1 алинеја 5 Одлуке о давању у закуп 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) који 
предвиђа овакву могућност. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка давања у закуп пословног 
простора у јавној својини општине Бечеј. 
Општинско вече општине Бечеј је на својој 165. седници одржаној телефонским путем дана 
16.07.2019. године, прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, дало 
позитивно мишљење о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеj непосредном погодбом, а на основу кога би Председник општине донео Решење о 
покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј. 
Према одредбама чланова 6  и 20 Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2017) решење о покретању поступка давања у закуп 
пословног простора у јавној својини општине Бечеј непосредном погодбом доноси Председник 
општине Бечеј на захтев заинтересованог лица и по претходно прибављеном мишљењу Општинског 
већа општине Бечеј. 
Председник општине Бечеј је размотрио предлог решења и на основу прибављеног мишљења 
Општинског већа и свега горе изнетог, а имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донео 
решење као у диспозитиву. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                  Председник општине Бечеј 
Председник општине Бечеј                                                 Драган Тошић с.р. 
Број: III 30-177/2019 
Дана: 17.07.2019. године                            
Б Е Ч Е Ј 
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A köztulajdonról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 72/2011., 88/2013., 105/2014., 
104/2016.,108/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 20. szakasza 2. és 3. bekezdése, Rendeletek az 
ingatlan megszerzése és eltulajdonítási feltételeiről közvetlen megállapodással és a köztulajdonban lévő 
dolgok bérbeadása, illetve más vagyonjogok használatának átruházása és megszerzése, mint ahogyan az 
eljárás a nyilvános árverésről és az írásos ajánlatok összegyűjtéséről (SZK Hivatalos Közlönye 16/2018. 
szám) 10. és 12. szakasza, Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. és 20. szakasza és Határozat az idényjellegű 
montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a köztulajdonban 
lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 9. szakasza alapján 
Óbecse község elnöke, Óbecse Község Községi Tanácsának 165., telefonon megtartott üléséről származó 
véleménye alapján, 2019. 07. 16-án meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ ÜZLETHELYISÉGEK 

 BÉRBEADÁSI ELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL 
KÖZVETLEN MEGÁLLAPODÁSSAL 

I. 
 

 Eljárást indítanak Óbecse község üzlethelyiségeinek bérbeadásáról nyilvános árverésen kívül, illetve 
a nyilvános hirdetésre érkező írásos ajánlatok begyűjtése nélkül-közvetlen megállapodással, mely Óbecsén 
található, éspedig: 
a Fő utca 66-os szám alatt – B helyiség, a földszinten, 37,35 m2 területű. 

II. 
 Óbecse község köztulajdonát képező üzlethelyiség bérbeadási eljárását az érdeklődő személy, 
Radulaški Dragan PR, SZTR RADULAŠKI, Óbecse, Fő utca 76. – a tárgyi üzlethelyiség eddigi bérlője 
kérelme alapján hajtják végre, a meghatározott időre megkötött bérleti szerződés alapján, amely szerződési 
határideje 2019. 07. 31-én lejár, aki rendszeresen törlesztette a bérleti díj kifizetésére vonatkozó 
kötelezettségét, ugyanezen üzlethelyiség bérletének meghosszabbítása céljából. 

III. 
Az üzlethelyiség, amely Óbecse község III. zónájában található, kezdő havi bérleti díja hozzáadott 

adó nélkül: - 200,00 dinár/m2. 
                                                                IV. 
Az üzlethelyiség bérbeadási eljárását nyilvános árverés, illetve a nyilvános hirdetésre érkező 

ajánlatok begyűjtése nélkül hajtják végre - közvetlen megállapodással, Óbecse község köztulajdonában 
lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) módja 
és előírt feltétele szerint. 

V. 
Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárását közvetlen megállapodással 

az a Bizottság hajtja végre, melyet Óbecse község elnöke alakított. 
A Vagyonjogi ügyosztály elvégez minden szakmai és adminisztratív munkát Óbecse község köztulajdonába 
tartozó üzlethelyiség bérbeadási eljárása során. 

VI. 
Az üzlethelyiséget a megtekintett állapotban adják bérbe 5 éves időszakra. 

VII. 

Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárását közvetlen megállapodással 
sikeresnek tekintik, ha az érdekelt személy elfogadja a bérleti díj legkevesebb kezdőárát. 

VIII. 
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Jelen Határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 

 
Indoklás 

 
A Vagyonjogi ügyosztály Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. szakasza alapján kezdeményezést indított 
Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásáról nyilvános árverésen kívül, illetve a 
nyilvános hirdetésre érkező írásos ajánlatok begyűjtése nélkül-közvetlen megállapodással, mely Óbecsén 
található a Fő utca 66-os szám alatt – B helyiség, a földszinten, 37,35 m2 területen, a javasolt havi bérlet 
magasságával Óbecse község III. zónájában, hozzáadott adó nélkül – 200,00 dinár/m2, megállapítva az 
idényjellegű montázsobjektumok felszerelésére szolgáló közrendeltetésű területek bérleti díjáról és a 
köztulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2017. 
szám) 9. szakaszával. 
Óbecse község köztulajdonát képező üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtása az érdeklődő 
személy, Radulaški Dragan PR, SZTR RADULAŠKI, Óbecse, Fő utca 76. – a tárgyi üzlethelyiség eddigi 
bérlője kérelme alapján javasolt, a meghatározott időre megkötött bérleti szerződés alapján, amely 
szerződési határideje 2019. 07. 31-én lejár, aki rendszeresen törlesztette a bérleti díj kifizetésére vonatkozó 
kötelezettségét, ugyanezen üzlethelyiség bérletének meghosszabbítása céljából, mindezt Óbecse község 
köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 
8/2017. szám) 19. szakasz 1. bekezdés 5. albekezdését alkalmazva, amely előlátja ezt a lehetőséget. 
A benyújtott kezdeményezéshez csatolt a határozattervezet Óbecse község köztulajdonában lévő 
üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtásáról. 
Óbecse község Községi Tanácsa a 2019. 07. 16-án tartott 165. ülésén elfogadva a Vagyonjogi ügyosztály 
indítványát, pozitív véleményt adott Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási 
eljárásának megindításáról közvetlen megegyezés útján, mely alapján Óbecse község elnöke meghozta a 
Határozatot Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásának megindításáról. 
Az Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról szóló Határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 8/2017. szám) 6. és 20. szakasza rendeletei alapján a határozatot Óbecse község 
köztulajdonában lévő üzlethelyiség bérbeadási eljárásának végrehajtásáról közvetlen megállapodással 
Óbecse község elnöke hozza meg az érdekelt személy kérelmére és Óbecse község Községi Tanácsának 
előzetes véleménye alapján. 
Óbecse község elnöke megvitatta a határozatjavaslatot és Óbecse község Községi Tanácsának előzetes 
véleménye, valamint a fent említettek alapján, szem előtt tartva, hogy minden törvényes feltételnek eleget 
tesz, meghozta a határozatot, mint ahogyan az a rendelkező részben is áll. 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                         Óbecse község elnöke 
Óbecse község       Dragan Tošić s.k. 
KÖZSÉGI ELNÖK                                                    
Ikt.szám: III 30-177/2019 
Kelt: 2019. 07. 17. 
ÓBECSE 
 

 
--- o --- 

 
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  члана 47. став 1. 
тачка 8.  Статута општине Бечеј (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) члана 16. Одлуке о 
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буџету општине Бечеј за 2019.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 16/2018, 8/2019 и 
11/2019), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 31.07.2019. године 
донео је следеће  
 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве  
 

Члан 1. 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019. годину (˶Сл.лист општине 
Бечеј” број 16/2018, 8/2019 и 11/2019) раздео 4, глава 1, програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 38, економска класификација 
499 –текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 350.000,00 динара и распоређују 
се на: 

 
 

1. Раздео 4, глава 1, програм 4 – Развој туризма, Пројекат П6-150208 – Пројекат Мала марина у 
Бечеју, функција 473, позиција 281, економска класификација 423-Услуге по уговору у износу од 
350.000,00 динара (конто 4234-Услуге информисања). 

 
Члан 2. 

 
   О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 3. 
 

Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II-400-1921/2019                                                                    Драган Тошић с.р.  
Дана: 31.07.2019. године 
Бечеј 
 

--- o --- 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2012., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. számok) 69. szakasza 4. bekezdése, A helyi önkormányzatokról 
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 44. szakasza, 
1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 47. 
szakasza 1. bekezdése 8. pontja, Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 16/2018., 8/2019. és 11/2019. számok) 16. szakasza alapján Óbecse község elnöke a 
Pénzügyi osztály javaslatára 2019. 07. 31-én meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 
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1. szakasz 

 

1. Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja 

16/2018., 8/2019. és 11/2019. számok) megállapított eszközökből, 4.rész, 1. fejezet, 15. Program – 

A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, 0602-0001-programaktivitás, 160. funkció, 38. 

helyrend, gazdasági besorolás 499-folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 350.000,00 dináros 

összegben és elosztják: 

 
1. 4. rész, 1. fejezet, 4. Program –Idegenforgalom fejlesztése, P6-150208 – Az óbecsei Kis kikötő   

projektuma, 473. funkció, 281. helyrend, gazdasági besorolás 423 – Szerződéses szolgáltatások 

350.000,00 dináros összegben (kontó 4234-Tájékoztatási szolgáltatások). 

 
2. szakasz 

 
E határozat megvalósításáról a Pénzügyi osztály gondoskodik. 
 

3. szakasz 

 

Ezt a határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község                                                         KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II-400-1921/2019                                Dragan Tošić s.k. 
Kelt: 2019. 07. 31. 
 

--- o --- 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  члана 47. став 1. 
тачка 8.  Статута општине Бечеј (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) члана 16. Одлуке о 
буџету општине Бечеј за 2019.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 16/2018 и 8/2019), 
председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 24.06.2019. године донео је 
следеће , 
 
 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве  
 

Члан 1. 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019. годину (˶Сл.лист општине 
Бечеј” број 16/2018 и 8/2019) раздео 4, глава 1, програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе, 
програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 38, економска класификација 499 –текућа 
резерва, одобравају се средства у укупном износу од 140.000,00 динара и распоређују се на: 
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1. Раздео 4, глава 5, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-
0002, функција 160, позиција 227, економска класификација 426-Материјал у износу од 140.000,00 
динара (конто 4269-Материјали за посебне намене) код МЗ Бачко Градиште. 

 
Члан 2. 

 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 3. 
 

Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II-400-1608/2019                                                                 Драган Тошић с.р.  
Дана: 24.06.2019. године 
Бечеј 
 

--- o --- 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2012., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017. és 95/2018. számok) 69. szakasza 4. bekezdése, A helyi önkormányzatokról szóló 
törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 44. szakasza, 1. 
bekezdése 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 47. 
szakasza 1. bekezdése 8. pontja, Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 16/2018. és 8/2019. számok) 16. szakasza alapján Óbecse község elnöke a Pénzügyi 
osztály javaslatára 2019. 06. 24-én meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 

 
1. szakasz 

1. Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja 

16/2018. és 8/2019. számok) megállapított eszközökből 4.rész, 1. fejezet, 15. Program – A helyi 

önkormányzat általános közszolgáltatásai, 0602-0001-programaktivitás, 160. funkció, 38. helyrend, 

gazdasági besorolás 499-folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 140.000,00 dináros összegben és 

elosztják: 

 
1. 4. rész, 5. fejezet, 15. Program - A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, programaktivitás 

0602-0002, 160. funkció, 227. helyrend, gazdasági besorolás 426 – Anyag 140.000,00 dináros 

összegben (kontó 4269-Külön rendeltetésű anyag) a Bácsföldvári Helyi Közösséghez. 

 
2. szakasz 
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E határozat megvalósításáról a Pénzügyi osztály gondoskodik. 
 

3. szakasz 

 

Ezt a határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község                                                                      KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II-400-1608/2019                                              Dragan Tošić s.k. 
Kelt: 2019. 06. 24. 
 

--- o --- 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о 
локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  члана 
47. став 1. тачка 8.  Статута општине Бечеј (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) члана 16. 
Одлуке о буџету општине Бечеј за 2019.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 16/2018, 8/2019 
и 11/2019), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 11.07.2019. године 
донео је следеће , 
 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве  
 

Члан 1. 
 
 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019. годину (˶Сл.лист општине     
Бечеј” број 16/2018, 8/2019 и 11/2019) раздео 4, глава 1, програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 38, економска класификација 
499 –текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 236.000,00 динара и распоређују 
се на: 
 
1. Раздео 4, глава 1, програм 9 – Основно образовање и васпитање, Програмска активност 2002-
0001, функција 912, позиција 110, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти 
у износу од 236.000,00 динара (конто 4831-Новчане казне и пенали по решењу судова) код О.Ш. 
Шаму Михаљ Бачко Петрово Село. 

 
Члан 2. 

 
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 3. 
 

Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II-400-1774/2019                                                        Драган Тошић с.р.  
Дана: 11.07.2019. године 
Бечеј 
 

--- o --- 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2012., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. számok) 69. szakasza 4. bekezdése, A helyi önkormányzatokról 
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 44. szakasza, 
1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2019. szám) 47. 
szakasza 1. bekezdése 8. pontja, Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 16/2018., 8/2019. és 11/2019. számok) 16. szakasza alapján Óbecse község elnöke a 
Pénzügyi osztály javaslatára 2019. 07. 11-én meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 

 
1.szakasz 

 

1. Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja 

16/2018., 8/2019. és 11/2019. számok) megállapított eszközökből, 4.rész, 1. fejezet, 15. Program – A 

helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, 0602-0001-programaktivitás, 160. funkció, 38. 

helyrend, gazdasági besorolás 499-folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 236.000,00 dináros 

összegben és elosztják: 

 
1. 4. rész, 1. fejezet, 9. Program - Általános iskolai oktatás, programaktivitás 2002-0001, 912. funkció, 

110. helyrend, gazdasági besorolás 463-Átutalások más hatalmi szinteknek 236.000,00 dináros 

összegben (kontó 4831-Pénzbírságok és kötbérek bírósági végzés alapján) a péterrévei Samu Mihály 

Általános Iskolához. 

 
2. szakasz 

 
E határozat megvalósításáról a Pénzügyi osztály gondoskodik. 
 

3. szakasz 

 

Ezt a határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község                                                                             KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II-400-1774/2019                                                     Dragan Tošić s.k. 
Kelt: 2019. 07. 11. 
 



Страна 48.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 13. 

48. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         13. Szám 

                                                                                   21.08. 2019.       2019.08.21 

     

 

 

--- o --- 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. 
Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018),  члана 47. став 1. 
тачка 8.  Статута општине Бечеј (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) члана 16. Одлуке о 
буџету општине Бечеј за 2019.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 16/2018, 8/2019 и 
11/2019), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 19.07.2019. године 
донео је следеће 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве  
 

Члан 1. 
 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2019. годину (˶Сл.лист општине 
Бечеј” број 16/2018, 8/2019 и 11/2019) раздео 4, глава 1, програм 15 - Опште услуге локалне 
самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 38, економска класификација 
499 –текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 170.000,00 динара и распоређују 
се на: 

 
2. Раздео 4, глава 5, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0602-
0002, функција 160, позиција 227, економска класификација 426-Материјал у износу од 170.000,00 
динара (конто 4269-Материјали за посебне намене) код МЗ Бачко Градиште. 

 
Члан 2. 

 
   О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

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

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II-400-1845/2019                                                                      Драган Тошић с.р. 
Дана: 19.07.2019. године 
Бечеј 
 

--- o --- 
A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 

101/2011., 93/2012., 62/2012., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. számok) 69. szakasza 4. bekezdése , A helyi 
önkormányzatokról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. 
számok) 44. szakasza, 1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja 5/2019. szám) 47. szakasza 1. bekezdése 8. pontja, Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 16/2018., 8/2019. és 11/2019. számok) 16. szakasza alapján 
Óbecse község elnöke a Pénzügyi osztály javaslatára 2019. 07. 19-én meghozta a következő 
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HATÁROZATOT 

a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 
 

1. szakasz 

 

1. Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja 

16/2018., 8/2019. és 11/2019. számok) megállapított eszközökből, 4.rész, 1. fejezet, 15. Program – A 

helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, 0602-0001-programaktivitás, 160. funkció, 38. 

helyrend, gazdasági besorolás 499-folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 170.000,00 dináros 

összegben és elosztják: 

 
1. 4. rész, 5. fejezet, 15. Program - A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, programaktivitás 

0602-0002, 160. funkció, 227. helyrend, gazdasági besorolás 426 – Anyag 170.000,00 dináros 

összegben (kontó 4269-Külön rendeltetésű anyag) a Bácsföldvári Helyi Közösséghez. 

 
2.szakasz 

 
E határozat megvalósításáról a Pénzügyi osztály gondoskodik. 
 

3. szakasz 

 

Ezt a határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község                                                                                      KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II-400-1845/2019                                                              Dragan Tošić s.k. 
Kelt: 2019. 07. 19. 
 

--- o --- 
 

На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број  
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-
др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), члана 44. став 1. тачка 3. Закона о 
локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007,  83/2014, 101/2016 и 47/2018),  члана 
47. Статута општине Бечеј – пречишћен текст (˶Службени лист општине Бечеј” број 5/2019) члана 
31 . Одлуке о буџету општине Бечеј за 2019.годину (˶Службени лист општине Бечеj” број 16/2018, 
8/2019 и 11/2019), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 22.07.2019. 
године донео је следеће , 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УВЕЋАЊУ АПРОПРИЈАЦИЈЕ  

 
Члан 1. 

     1. На основу: 
Уговора о додели новчаних средстава број 128-90-333/2018-05 од 07.05.2019. године закљученим 
са Покрајинским секретаријатом за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
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националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад , увећава се апропријација у 
оквиру раздела 4, глава 1, програм 15-Опште услуге локалне самоуправе, програмска 
активност 0602-0001, функција 130, позиција 29, економска класификација 423-
Услуге по уговору (конто – 4234 Услуге информисања) у износу од 50.000,00 динара 
средства од виших нивоа власт са извором финансирања 07. 

 
Члан 2. 

 
     Сходно члану 5. став 6. Закона о буџетском систему, износ текући наменски     
     трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина 
     ( конто    733156), 
     увећава се за износ од 50.000,00 динара и износи 79.102.000,00 динара,  
     са извором финансирања 07.  
 

Члан 3. 
 

    О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 4. 
 

    Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Председник Општине               
Број: II-400-1854/2019                                                                   Драган Тошић с.р.  
Дана: 22.07.2019. године 
Бечеј 
 

--- o --- 
 

A költségvetési rendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010., 
101/2011., 93/2012., 62/2012., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015., 
99/2016., 113/2017., 95/2018. és 31/2019. számok) 69. szakasza 4. bekezdése, A helyi önkormányzatokról 
szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014., 101/2016. és 47/2018. számok) 44. szakasza, 
1. bekezdése 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya - egységes szöveg (Óbecse Község Hivatalos Lapja 
5/2019. szám) 47. szakasza, Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 16/2018., 8/2019. és 11/2019. számok) 31. szakasza alapján Óbecse község elnöke a 
Pénzügyi osztály javaslatára 2019. 07. 22-én meghozta a következő 
 
 

HATÁROZATOT 
AZ APPROPRIÁCIÓ MEGNÖVELÉSÉRŐL 

 
1.szakasz  

 
1.Alapján: 
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkársággal, 
Újvidék, Mihajlo Pupin sugárút 16., a 2019. 05. 07-i 128-90-333/2018-05-ös számú, A pénzeszközök 



Страна 51.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 13. 

51. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         13. Szám 

                                                                                   21.08. 2019.       2019.08.21 

     

 

 

elosztásáról szóló szerződés alapján megnövelik az appropriációt a következő keretben, 4.rész, 1. fejezet, 
15. program-A helyi önkormányzat általános közszolgáltatásai, programaktivitás 0602-0001, 
130. funkció, 29. helyrend, gazdasági besorolás 423-Szerződéses szolgáltatások (kontó – 
4234 Tájékoztatási szolgáltatások) 50.000,00 dináros összegben eszközök más hatalmi 
szinteken 07-es finanszírozási forrással. 
  

2.szakasz 
 
A költségvetési rendszerről szóló törvény 5. szakasza 6. bekezdésével összhangban Vajdaság Autonóm 
Tartománytól kapott, folyó rendeltetésszerű átutalások, szűkebb értelemben, községi szinten 
történő használatra (kontó 733156), 
megnövekszik 50.000,00 dinárral, és így 79.102.000,00 dinárt tesz ki a 07-es finanszírozási forrással. 
 

3. szakasz 
 

Jelen határozat megvalósításáról a Pénzügyi osztály gondoskodik. 
 

4. szakasz 
 

Jelen határozatot Óbecse Község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község                                                                        KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnök 
Ikt.szám: II-400-1854/2019                                                Dragan Tošić  s.k. 
Kelt: 2019. 07. 22. 

--- o --- 
 

На основу члана 154. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, бр. 6/2013-пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014) секретар Скупштине општине Бечеј, дана 
21.08.2019. године, даје 

 
ИСПРАВКУ 

 
1. Приликом објављивања Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Бечеј у 
"Службеном листу општине Бечеј", бр. 5/19, грешком је пропуштено да се објави прилог уз Одлуку и 
то Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја, које је саставни део те Одлуке. 

2. С обзиром да је Решење из става 1. ове исправке саставни део Одлуке из става 1. ове исправке, 
то је исту грешку требало исправити и Решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј". 

3. Ова се исправка објављује у "Службеном листу општине Бечеј". 

 
Република Србија                                                        
Аутономна Покрајина Војводина                                       
Општина Бечеј                                                                 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                       
Број: I 031-132/19                                                             Ирина Кореној Врачарић, с.р.   
Дана: 21.08.2019. 
Б Е Ч Е Ј 
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На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 
(''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10) и  члана 52. став 1. тачка 5. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 – др.закон и 
47/2018)и чл. 18. Одлуке о Општинској управи општине Бечеј  („Сл.лист општине Бечеј“ бр.21/16) 
Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, 
донело је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о неприступању изради стратешкe процене утицаја Измена и допуна Просторног плана 

општине Бечеј 
  

    Члан 1. 
За Измене и допуне Просторног плана општине Бечеј  (у даљем тексту:Измене и допуне  План) не 
приступа се изради стратешке процене утицаја на животну средину.  
  

     Члан 2. 
Циљ израда Измена и допуне Плана су циљане измене и односе се на преиспитивање и утврђивање 
намене и утврђивање правила уређења и грађења за објекат „Мала зарда“ у Бачком Петровом Селу. 
Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја обухвата 
Измена и допуна Плана утврђен је у планским поставкама Регионалног просторног плана Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11) и Просторним планом општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, број 3/2012). 
 
Изменама и допунама Плана обухваћена је катастарска  парцела број 1877 КО Бачко Петрово Селo, 
површине 0,24 ha. . 
 
Циљеви Измена и допуна Плана je:  

  утврђивање нове намене за објекат „Мала зарда“ на локацији у Бачком Петровом Селу, на 
катастарскoj парцели број 1877 КО Бачко Петрово Селo, тако што се намена објекта 
предшколска односно школска зграда мења у Центар за едукацију и окупљање са музејом 
школства и поставком знаменитим људима Бачког Петровог Села, као и допуна правила 
уређења и грађења, у складу са новом наменом  
 

 
Члан 3. 

 За Измене и допуне Плана се не приступа изради стратешке процене утицаја на животну 
средину, а критеријуми и разлози се заснивају на следећем: 

- Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Просторног плана општине 
Бечеј  који је саставни део Просторног плана општине Бечеј (''Службени лист општине Бечеј '' 
бр.3/2012 ) Извештајем о стратешкој процени сагледани су сви могући утицаји на животну средину 
Просторног плана,  укључујући активности које су се обављале, које се обављају и које ће се 
обављати на том простору у целости тј. у оквиру свих дефинисаних намена и идентификоване су 
активности које могу бити узрок загађења околине. Стога је у Извештају о стратешкој процени 
утицаја на животну средину дата оцена стања, услови и корективне мере за  њихово смањење или 
потпуно уклањање. Стратешки су анализирана, процењен је могући утицај планираних решења у 
Просторном плану на животну средину како у фази реализације Плана тако и по коначној 
имплементацији Плана, дефинисале су се планске мере заштите које ће ниво загађења довести на 
ниво дефинсан законском регулативом. 

Измене идопуне Плана ће се израдити у складу са основним условима и правилима уређења и 
грађења из Просторног плана општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј број 3/2012)  
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 Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја обухвата 
Измена и допуна Плана утврђен је у планским поставкама Регионалног просторног плана Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11).  

 
      Члан 4. 

 На основу претходно наведеног основни циљеви, мере заштите животне средине и програм 
праћења стања животне средине утврђени у Стратешкој процени утицаја на животну средину  
Просторног плана општине Бечеј  биће задржани, а планска решења неће негативно утицати на 
животну средину, тако да није потребно приступити изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину  Плана.  
 

      Члан 5. 
 Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Измена и допуна Просторног плана  општине 
Бечеј и објављује се у ''Службеном листу општине Бечеј“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј       
Општинска управа Бечеј  
Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове ,  
саобраћај и инспекцијски надзор општинске управе Бечеј  
Број:IV 02 350-48/2018   
Дана: 21.12.2018. године 
Бечеј  

Начелница Одељења за урбанизам, 
   грађевинарство, комуналне послове,    

саобраћај и  инспекцијски надзор, 
          
        

Милица Нешић дипл.инж.грађ. 
 

--- o --- 
 

 

Óbecse Község Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013-egys.szöveg, 4/2014. és 
15/2014. szám) 154. szakasz 3. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő-testületének titkára, 
2019. 08. 21-én kiadja az alábbi 
 

KIIGAZÍTÁST 
1. Óbecse község területi Terve módosításának és kiegészítésének kidolgozásáról szóló Határozat 

megjelentetésekor, Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/19. számában, megjelentetéskor tévedésből 
kimaradt ezen Határozat szerves részét képező melléklet, és a Határozat, amely szerint nem 
szükséges a hatástanulmány kidolgozása, amely ennek a Határozatnak a szerves részét képezi. 
 

2. Tekintettel arra, hogy ezen kiigazítás 1. bekezdésben szereplő melléklet szerves része ezen 
kiigazítás 1. bekezdésében szereplő Határozatnak, ezt mint kiigazítást ki kell javítani és a 
Határozatot megjelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

3. Ezen kiigazítás megjelenik Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
Ikt.sz.: I 031-132/19 
Kelt.: 2019. 08. 21. 
ÓBECSE 
      A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TITKÁRA 
       Irina Korenoj Vračarić s. k.  
 
 

 
A környezeti hatástanulmányról szóló törvény  (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és  88/10. számok) 

9. szakasza 3. bekezdése és A helyi önkormányzatról szóló törvény  (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. és  
83/2014-másik törvény, 101/2016-másik törvény és 47/2018. Sz. ) 52. szakasza 1. bekezdése 5. pontja  és 
Óbecse község Közigazgatási Hivataláról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 21/16. szám) 18. 
szakasza alapján a Városrendezési, építészeti, kommunális munkák, közlekedés és felügyelő osztály 
meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
mely szerint nem szükséges a hatástanulmány kidolgozása Óbecse község területi terve 

módosításának és kiegészítésének kidolgozására 
 

1.szakasz 
 
Óbecse község területi terve módosítása és kiegészítése (a további szövegben: A Terv módosítása és 
kiegészítése) kapcsán nem szükséges a környezeti hatástanulmány kidolgozása. 
 

2. szakasz 
 
A Terv módosítása és kiegészítése céljával megcélozták a módosításokat, amelyek kapcsolódnak a 
felülvizsgálathoz és egyes célok újradefiniálásához, a tervezési és kivitelezési szabályok módosítása és 
kiegészítése a péterrévei „Kis Zárda” épületének tervezési és építési céljának meghatározására 
vonatkozóan. 
 
A tervezett terület tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének fogalmi kerete beleértve a 
terv módosítását is, a regionális tervek tartalmazzák: Vajdaság Autonóm Tartomány reginális területi terve 
(VAT Hivatalos Lapja 22/11.szám), és Óbecse község területi terve (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
3/2012.sz.). 
 
A Terv módosítása és kiegészítése magába foglalja a péterrévei k.k.-ba felvett 1877 hrsz. kataszteri 
parcellát, területe 0,24 ha. 
 

A terv módosításának és kiegészítéséenk céljai: 
- új cél meghatározása a péterrévei Kis zárda számára, amely az 1877-es számú KK péterrévei parcellán 
található azzal, hogy az objektum, amely eddig óvoda és iskolaépületként működött Oktatási központként 
fog működni múzeumi oktatásra és péterréve ismert embereit bemutató kiállításra alkalmas helyként, a 
tervezési és építési terv módosítása pedig ezen új célokkal összhangban történik. 
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3.szakasz 
 
A Terv módosítására és kiegészítésére nem szükséges a környezeti hatástanulmány kidolgozása, a 
kritériumok és az okok pedig a következőkön alapulnak: 
-Jelentés Óbecse község környezeti hatástanulmányáról Óbecse község területi tervére, mely alkotórésze 
Óbecse község területi tervének (Óbecse község Hivatalos Lapja 3/2012. szám) A Hatástanulmányról szóló 
jelentéssel figyelembe vették a környezeti határokat, melyek kihatnak a területi terv környezetére, 
beleértve azokat az aktivitásokat is, amelyeket végrehajtanak és amelyek az adott területen teljes 
egészében, minden meghatározott célra és amelyek a környezetszennyezés okozói lehetnek.  
Ezért a jelentés a környezeti hatások értékelésének, a feltételeknek és a korrekciós intézkedéseknek a 
stratégiai értékelése csökkentésére vagy teljes eltávolítására. Stratégiai elemzés, becslések szerint 
lehetséges a tervezett megoldások hatása a térbeli tervre a környezetre, mind a megvalósítás szakaszában. 
A terv, valamint a terv végleges végrehajtása meghatározta azokat a tervezett védelmi intézkedéseket, 
amelyek ha a szennyezés szintjét a jogszabályok által meghatározott szintre emelik.  
 
A Terv módosítását és kiegészítését  kidolgozzák Óbecse község területi terve (Óbecse Község Hivatalos 
lapja 3/2012. szám) alapfeltételeivel összehangolva, rendezési és építési szabályaival összhangban. 
 
A tervezett terület tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének fogalmi kerete magában 
foglalja a Terv módosítását és kiegészítését, melyet megállapítottak a Vajdaság Autonóm Tartomány 
regionális területi tervével (VAT Hivatalos Lapja 22/11. szám). 
 

4.szakasz 
 
A felsoroltak alapján az alapcélok, a környezetvédelmi intézkedések és Óbecse község területi terve 
stratégiai hatástanulmányát betartják, a terv határozata nem fog negatívan kihatni a környezetre, tehát 
nem szükséges a terv hatástanulmányának kidolgozása. 
 

5.szakasz 
 
Jelen határozat Óbecse község község területi terve módosításának és kiegészítésének kidolgozásáról szóló 
határozat alkotórésze, és Óbecse község Hivatalos Lapjában kell megjelentetni. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 
Községi Közigagatási Hivatal 
Óbecse község Közigazgatási Hivatalának Városrendezési,  
építészteti, kommunális munkák 
közlekedés és felügyelő osztálya 
Ik.szám: IV 02 350-48/2018 
Kelt: 2018. 12. 21. 
Óbecse  

Városrendezési,  
építészteti, kommunális munkák 
közlekedés és felügyelő osztályvezetője 

                                                                  Milica Nešić okl. épít. mérn. 
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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 о матичним подручјима на територији општине Бечеј 
Határozat az anyakönyvi körzetekről Óbecse község területén 

1 
4  

Решење  о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Бечеј  
Határozat Óbecse község köztulajdonába tartozó építkezési földterület elidegenítési 
eljárásának megindításáról 

6 
 
10 
 
 

Решење о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Бечеј непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела 
Határozat Óbecse község köztulajdonába tartozó építkezési földterület elidegenítéséről 
szóló eljárás megindításáról közvetlen megegyezés útján a szomszédos parcellák 
telekkiigazításának céljából 

15 
 
17 
 
 
 

Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП Комуналац Бечеј 
Határozat az óbecsei Komunalac KV felügyelőbizottsága elnökének és tagjának 
kinevezéséről 
  

19 
21 

Решење о именовању председника и члана надзорног одбора ЈП Водоканал Бечеј 
Határozat az óbecsi Vodokanal KV felügyelőbizottsága elnökének és tagjának 
kinevezéséről 

22 
24 

Решење о констатовању престанка дужности члана Комисије за спровођење 
поступака прибављања и располагања стварима у јавној својини општине Бечеј 
Határozat a dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való 
rendelkezésnek az eljárását végrehajtó Bizottság tagsági tisztsége megszűnésének 
megállapításáról 
 

26 
 
27 
 

Решење о образовању Радног тела за праћење примене Локалног акционог плана за 
борбу против корупције општине Бечеј 
Határozat Óbecse község helyi korrupcióellenes akcióterve alkalmazásának követését 
végző munkacsoport megalakításáról 
 

28 
 
29 
 

Решење о усвајању Извештаја о раду „ЛИНК ФТО“ доо Бечеј за период од 
01.01.2018. - 31.12.2018. године 
Határozat az óbecsei LINK FTO  kft. munkajelentésének elfogadásáról a 2018. 01. 01-től 
2018. 12. 31-ig terjedő időszakra 
 

31 
 
32 
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Одлука  о приступању ликвидацији  ЛИНК ФТО ДОО за физичко-техничко 
обезбеђење  БЕЧЕЈ 
Határozat az óbecsei LINK FTO Fizikai-Technikai Biztosító Kft. felszámolásának 
elkezdéséről 

33 
 
34 
 

Решење о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј непосредном погодбом 
Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadási eljárásának 
megindításáról közvetlen megállapodással 
 

35 
 
37 
 

Решење о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини 
општине Бечеј непосредном погодбом 
Határozat Óbecse község köztulajdonában lévő üzlethelyiségek bérbeadási eljárásának 
megindításáról közvetlen megállapodással 
 

39 
 
41 
 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 
 

42 
43 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 

44 
45 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 

46 
47 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 
Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 
 

48 
48 

Решење о увећању апропријације 
Határozat az appropriáció megnöveléséről 

49 
50 

Исправку 
Решење о неприступању изради стратешкe процене утицаја Измена и допуна 
Просторног плана општине Бечеј 
 

51 
52 

Kiigazítás  
Határozat mely szerint nem szükséges a hatástanulmány kidolgozása Óbecse község 
területi terve módosításának és kiegészítésének kidolgozására 

 

52 
54 

 
 

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 
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Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 

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

 

 

 
 
 
 


