СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИНA ИЗДАВАЊА LVII
LVII KIADÁSI ÉVFOLYAM

30.09.2021.
2021.09.30.

БРОЈ 14.
14. SZÁM

На основу члана 27а став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) и члана 34. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј ("Службени
лист општине Бечеј", бр. 5/2019), Скупштина општине Бечеј, на XIV седници одржаној дана
30.09.2021. године доноси

ОДЛУКУ
O ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ
ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У СВРХУ ПОСТАВЉАЊА
ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ БАШТИ

Члан 1.
Закупци површина јавне намене у својини општине Бечеј у сврху постављања летњих башти, којима
је отежано обављање делатности због предузимања мера на сузбијању пандемије COVID-19 од
стране органа Репубике Србије, АП Војоводине и Општине Бечеј, ослобађају се од плаћања
закупнине за период од 01. октобра 2021. године до 15. новембра 2021. године.

Члан 2.
Закупци површина јавне намене у својини општине Бечеј у сврху постављања зимских башти, којима
је отежано обављање делатности због предузимања мера на сузбијању пандемије COVID-19 од
стране органа Репубике Србије, АП Војводине и Општине Бечеј, ослобађају се од плаћања закупнине
за период од 15. новембра 2021. године до 15. марта 2022. године.

Члан 3.
Закупци који су ослобођени плаћања закупнине по овој Oдлуци, задужиће се за режијске трошкове.

Члан 4.
Уговори о закупу закључени између Општине Бечеј и закупаца који су ослобођени плаћања
закупнине овом Одлукoм, третираће се као уговори о давању на коришћење површина јавне намене
без накнаде, за време дефинисано у члановима 1. и 2. ове Одлуке.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бечеј".

Страна 2.
2. Oldal

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Скупштина општине Бечеј
Број: I 011-48 /2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30. 09. 2021.
2021. 09. 30.

Број 14.
14. Szám

Председник Скупштине општине
Киш Игор, c.p.

--- 0 --A Költségvetési rendszerről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – javítás, 108/13, 142/14, 68/15 – egyéb törvény, 103/15, 99/16, 113/17,
95/18, 31/19, 72/19 és 149/20) 27a szakaszának 2. bekezdése és Óbecse Község Alapszabályának
(„Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasz 1. bekezdésének 6. pontja alapján az Óbecsei
Községi Képviselő – testület, a 2021.09.30. napján megtartott XIV. ülésén meghozta az

ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ TERÜLETEKEN MEGVALÓSULÓ, NYÁRI ÉS TÉLI
KERTHELYISÉGEK KIALAKÍTÁSÁT TERHELŐ BÉRLETI DÍJ FIZETÉSE ALÓL FELMENTÉSRŐL
SZÓLÓ HATÁROZATOT
1. szakasz
Azon bérlőket, akik Óbecse község köztulajdonában lévő területeket bérelnek nyári kerthelyiségek
kialakításának céljából, és akiknek tevékenységét megnehezítették a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm
Tartomány és Óbecse község szervei által foganatosított, COVID-19 járvány megfékezését szolgáló
intézkedések, a 2021. október 1 – jétől 2021. november 15 – ig terjedő időszakra vonatkozólag felmentjük
a bérleti díj fizetésének kötelezettsége alól.
2. szakasz
Azon bérlőket, akik Óbecse község köztulajdonában lévő területeket bérelnek téli kerthelyiségek
kialakításának céljából, és akiknek tevékenységét megnehezítették a Szerb Köztársaság, Vajdaság Autonóm
Tartomány és Óbecse község szervei által foganatosított, COVID-19 járvány megfékezését szolgáló
intézkedések, a 2021. november 15-től 2022. március 15 – ig terjedő időszakra vonatkozólag felmentjük a
bérleti díj fizetésének kötelezettsége alól.
3. szakasz
Azon bérlők, akiket a jelen Határozat felment a bérleti díj fizetésének kötelezettsége alól, kötelesek fizetni a
rezsiköltségeket.
4. szakasz
Az Óbecse község és a jelen Határozat által bérleti díj fizetésének kötelezettsége alól felmentett bérlők
között létrejött bérleti szerződéseket a jelen Határozat 1. és 2. szakaszaiban meghatározott időszakra
vonatkozólag közrendeltetést szolgáló területek bérmentes használatbaadásáról szóló szerződésekként kell
tekinteni.
5. szakasz
Jelen Határozat az „Óbecse Község Hivatalos Lapjában” való megjelenés napját követő napon lép hatályba.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30. 09. 2021.
2021. 09. 30.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 011-48 /2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Број 14.
14. Szám

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број
5/2019 ) Скупштина општине Бечеј је на XIV седници одржаној дана 30.09.2021. године донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације општине Бечеј
за 2021. Годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада Туристичке организације општине Бечеј за 2021.
годину, којег је усвојио управни одбор установе на 4. седници 3. сазива,одржаној дана 13.09.2021
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Директор установе је дана 13.09.2021. године доставио оснивачу Програм рада Туристичке
организације општине Бечеј за 2021. годину ради давања сагласности на исти, којег је усвојио
управни одбор установе на 4. седници 3. сазива,одржаној истог дана.
Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине
да разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач.
Општинско веће општине Бечеј је на 56. седници, одржаној дана 21.09.2021. године
размотрило Програм рада установе, као и мишљење буџетског инспектора и утврдило предлог
решења о давању сагласности на исти.
На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Програм рада Туристичке организације општине Бечеј за 2021. годину и донела решење као у
диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-94/2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Киш, c.p.

--- 0 ---
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30. 09. 2021.
2021. 09. 30.

Број 14.
14. Szám

Óbecse Község Alapszabálya („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza 1.
bekezdésének 54. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2021.09.30. napján megtarott XIV.
ülésen meghozta az
Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének 2021 – es évre szóló munkatervhéz való
hozzájárulásról szóló
HATÁROZATOT
I.
Óbecse Község Képviselő – testülete HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA az Óbecse Község Idegenforgalmi
Szervezetének 2021 – es évre szóló munkatervéhez, amelyet az intézmény Igazgató Bizottsága fogadott el
a 2021.09.13 – án megtartott 4. ülésén, a 3. ülésszakon belül.
II.
Ezt a határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában.”
Indokolás:
Az intézmény igazgatója 2021.09.13 – án hozzájárulás megadásának céljából benyújtotta az
alapítónak az Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének 2021 – es évre szóló munkatervét, valamint
benyújtotta az Igazgató Bizottság 2021.09.13 – án, 3. ülésszakon belül megtartott 4. ülésén elfogadott
határozatát.
Óbecse Község Alapszabálya 34. szakasz 1. bekezdésének 54. pontja szabályozza a Községi
Képviselő-testület illetékességét azon vonatkozásban, hogy megvitassa és elfogadja a tevékenységről szóló
beszámolót, hozzájárulást adjon az általa alapított költségvetési felhasználók, közvállalatok, intézmények és
szolgálatok munkaprogramjához.
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2021. 09.21. napján megtartott 56. ülésén megvitatta az
intézmény munkatevét és költségvetési felügylő jelentését, majd megállapította a hozzájárulás
megadásáról szóló határozatra vonatkozó javaslatot.
Az előadottak és az idézett jogszabályi rendelkezések alapján Óbecse Község Képviselő-testülete
megvitatta az Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének 2021 – es évre szóló munkatervét és a
rendelkező rész szerinti végzést hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 023-94/2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број
5/2019 ) Скупштина општине Бечеј је на XIV седници одржаној дана 30.09.2021. године донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измену Финансијског плана Установе за спортску и кулурну
активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“ за 2021. Годину
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30. 09. 2021.
2021. 09. 30.

Број 14.
14. Szám

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измену финансијског плана Установе за спортску и културну
активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“ за 2021. годину, којег је усвојио управни одбор
установе на 245. седници,одржаној дана 10.09.2021 године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Директор установе је дана 10.09.2021. године доставио оснивачу измене финансијског плана
установе за 2021. годину ради давања сагласности на исти, којег је усвојио управни одбор установе
на 245. седници, одржаној истог дана, ради усклађивања са Одлуком о другом ребалансу буџета
општине Бечеј за 2021. годину.
Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине
да разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач.
Општинско веће општине Бечеј је на 56. седници, одржаној дана 21.09.2021. године
размотрило измене финансијског плана установе , као и мишљење буџетског инспектора и утврдило
предлог решења о давању сагласности на исти.
На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
измене финансијског плана Установе за спортску и кулурну активност омладине Бечеј „Ђорђе
Предин Баџа“ за 2021. годину општине Бечеј и донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-95/2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Киш, c.p.

--- 0 --Óbecse Község Alapszabálya („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasz 1.
bekezdésének 54. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2021.09.30. napján megtarott XIV.
ülésen meghozta
Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló
intézmény pénzügyi tervének módosításához való hozzájárulásról szóló
HATÁROZATOT
I.
A testület HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA a Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és
kulturális tevékenységét szolgáló intézmény pénzügyi tervének módosításához, amelyet az intézmény
igazgató bizottsága fogadott el a 2021.09.10 – én megtartott 245. ülésén.
II.
Ezt a határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában.”
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30. 09. 2021.
2021. 09. 30.

Број 14.
14. Szám

Indokolás:
Az intézmény igazgatója 2021.09.10 – én hozzájárulás megadásának céljából benyújtotta az
alapítónak a Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló
intézmény pénzügyi tervének az Óbecse község 2021 – évre szóló költségvetésének második
átütemezéséről szóló határozattal való összehangolás célját szolgáló módosítását, amelyet az intézmény
igazgató bizottsága fogadott el az ugyanazon a napon megtartott 245. ülésén.
Óbecse Község Alapszabálya 34. szakasz 1. bekezdésének 54. pontja szabályozza a Községi
Képviselő-testület illetékességét azon vonatkozásban, hogy megvitassa és elfogadja a tevékenységről szóló
beszámolót, hozzájárulást adjon az általa alapított költségvetési felhasználók, közvállalatok, intézmények és
szolgálatok munkaprogramjához.
Óbecse Község Községi Tanács a 2021. 09.21. napján megtartott 56. ülésén megvitatta a Đorđe
Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló intézmény pénzügyi
tervének módosítását, valamint a költségvetési felügyelő véleményezését, majd megállapította a
hozzájárulás megadásáról szóló határozatra vonatkozó javaslatot.
Az előadottak és az idézett jogszabályi rendelkezések alapján Óbecse Község Képviselő-testülete
megvitatta a „Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló
intézmény pénzügyi tervének módosítását és a rendelkező rész szerinti határozatot hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 023-95/2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --На основу члана 35. став 2. Закона о култури ( „Службени гласник РС“, број
72/2009,13/2016,6/2020,47/2021), члана 34. став 2, тачка 12. Статута општине Бечеј („Службени лист
општине Бечеј“, број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на XIV седници, одржаној дана
30.09.2021. године донела
РЕШЕЊЕ
о давању претходне сагласности на одлуку управног одбора Народне библиотеке Бечеј о
расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Народне
библиотеке Бечеј

I
ДАЈЕ СЕ ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ на одлуку управног одбора Народне библиотеке Бечеј
о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора установе број 164/21 од
7.09.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:
На основу члана 35. став 2. Закона о култури, јавни конкурс за именовање директора
Народне библиотеке Бечеј расписује и спроводи управни одбор уз претходну сагласност оснивача.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30. 09. 2021.
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Дана 10.09.2021. године, управни одбор Народне библиотеке Бечеј је доставио записник са
69. састанка одржаног дана 7.09.2021. године, са одлуком да се распише и спроведе јавни конкурс
за именовање директора установе.
Општинско веће општине Бечеј је на 56. седници, одржаној дана 21.09.2021. године,
размотрило записник са одлуком управног одбора Народне библиотеке Бечеј и утврдило предлог
решења о давању сагласности на исту.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 022-86/2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Киш, c.p.

--- 0 --A Kultúráról szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye“, 72/2009, 13/2016, 6/2020, 47/2021)
35. szakaszának 2. bekezdése, Óbecse Község Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja“, 5/2019)
34. szakasz 2. bekezdésének 12. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő – testülete a 2021.09.30.
megtartott XIV. ülésén meghozta az alábbi:

Óbecsei Népkönyvtár igazgató bizottsága által meghozott, intézmény igazgatójának
kinevezésére irányuló nyilvános pályázati felhívás kiírásáról és lebonyolításáról szóló,
2021.09.07 – én kelt., 164/21 – es ügyiratszámú határozatának jóváhagyásáról szóló
HATÁROZAT
I.
ELŐZETES JÓVÁHAGYÁSUNKAT ADJUK Óbecsei Népkönyvtár igazgató bizottsága által
meghozott, intézmény igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázati felhívás kiírásáról és
lebonyolításáról szóló, 2021.09.07 – én kelt., 164/21 – es ügyiratszámú határozatához.
II.
Jelen határozat meg fog jelenni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában“.
INDOKOLÁS:
A Kultúráról szóló törvény 35. szakaszának 2. bekezdése alapján, az Óbecsei Városi Színház
igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázati felhívást az igazgató bizottság írja ki és bonyolítsa
le, az alapító előzetes jóváhagyása mellett.
2021.09.10 – én az Óbecsei Népkönyvtár igazgató bizottsága továbbította a 2021.09.07 – én
megtartott 69. ülésről készült jegyzőkönyvet, az intézmény igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános
pályázati felhívás .kiírásáról és lebonyolításáról szóló határozatot.
Óbecse Község Városi Tanácsa a 2021.09.21-én megtartott 56. ülésén megvitatatta a jegykönyvet
és az Óbecsei Városi Színház igazgató bizottságának határozatát és megállapította az ehhez való
jóváhagyásra irányuló határozat javaslatát.
A fentiek alapján a rendelkező rész szerinti döntést hoztuk meg.
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Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 022-86/2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE
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Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број
5/2019 ) Скупштина општине Бечеј је на XIV седници одржаној дана 30.09.2021. године донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прве измене и допуне програма пословања ЈП Комуналац Бечеј
за 2021. Годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прве измене и допуне програма пословања ЈП Комуналац Бечеј
за 2021. годину, којег је усвојио надзорни одбор на 21. седници, одржаној дана 09.09.2021 године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
В.д.Директор јавног предузећа је дана 17.09.2021. године доставио оснивачу Прве измене и
допуне програма пословања ЈП Комуналац Бечеј за 2021. годину ради давања сагласности на исти,
којег је усвојио надзорни одбор на 21. седници, одржаној дана 09.09.2021. године.
Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине
да разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач.
Општинско веће општине Бечеј је на 57. седници, одржаној дана 23.09.2021. године
размотрило Прве измене и допуне програма пословања јавног предузећа, као и мишљење буџетског
инспектора и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.
На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Прве измене и допуне програма пословања јавног предузећа за 2021. годину и донела решење као у
диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-96/2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Киш, c.p.

--- 0 --Óbecse Község Alapszabálya („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasz 1.
bekezdésének 54. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2021. 09.30. napján megtarott XIV.
ülésen meghozta a
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Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló programtervének első módosításaihoz
és bővítéseihez való hozzájárulásról szóló
HATÁROZATOT
I.
A testület HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA a Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló
programtervének első módosításaihoz és bővítéseihez, amelyet az intézmény felügyelőbizottsága fogadott
el a 2021.09.09 – én megtartott 21. ülésén.
II.
Ezt a határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában.”
Indokolás:
Az intézmény igazgatója 2021.09.17 – én hozzájárulás megadásának céljából benyújtotta az
alapítónak a Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló programtervének első módosításait és
bővítéseit, amelyet az intézmény felügyelőbizottsága fogadott el a 2021.09.09 – én megtartott 21. ülésén
Óbecse Község Alapszabálya 34. szakasz 1. bekezdésének 54. pontja szabályozza a Községi
Képviselő-testület illetékességét azon vonatkozásban, hogy megvitassa és elfogadja a tevékenységről szóló
beszámolót, hozzájárulást adjon az általa alapított költségvetési felhasználók, közvállalatok, intézmények és
szolgálatok munkaprogramjához.
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2021.09.23 - án megtartott 57. ülésén megvitatta a Komunalac –
Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló programtervének első módosításait és bővítéseit, valamint a
költségvetési felügyelő véleményezését, majd megállapította a hozzájárulás megadásáról szóló határozatra
vonatkozó javaslatot.
Az előadottak és az idézett jogszabályi rendelkezések alapján Óbecse Község Képviselő-testülete
megvitatta Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló programtervének első módosításait és
bővítéseit és a rendelkező rész szerinti határozatot hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: : I 023-96/2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број
5/2019 ) Скупштина општине Бечеј је на XIV седници одржаној дана 30.09.2021. године донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Прве измене и допуне посебног програма коришћења средстава
из буџета општине Бечеј ЈП Комуналац Бечеј за 2021. Годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прве измене и допуне посебног програма коришћења средстава
из буџета општине Бечеј ЈП Комуналац Бечеј за 2021. годину , којег је усвојио надзорни одбор на
21. седници, одржаној дана 09.09.2021 године.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
В.д. Директор предузећа је дана 17.09.2021. године доставио оснивачу Прве измене и допуне
посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј ЈП Комуналац Бечеј за 2021.
годину ради давања сагласности на исти, којег је усвојио надзорни одбор на 21. седници, одржаној
дана 09.09.2021. године.
Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине
да разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач.
Општинско веће општине Бечеј је на 57. седници, одржаној дана 23.09.2021. године
размотрило Прве измене и допуне посебног програма коришћења средстава из буџета општине
Бечеј ЈП Комуналац Бечеј за 2021. годину, као и мишљење буџетског инспектора и утврдило предлог
решења о давању сагласности на исти.
На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Прве измене и допуне посебног програма коришћења средстава из буџета општине Бечеј ЈП
Комуналац Бечеј за 2021. годину и донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-97/2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Игор Киш, c.p.

--- 0 –Óbecse Község Alapszabálya („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasz 1. bekezdésének 54.
pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2021.09.30. napján megtarott XIV. ülésen meghozta
a
Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló, Óbecse község költségvetéséből
származó eszközök felhasználására irányuló külön program első módosításaihoz és
bővítéseihez való hozzájárulásról szóló
HATÁROZATOT
I.
A testület HOZZÁJÁRULÁSÁT ADJA a Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló,
Óbecse község költségvetéséből származó eszközök felhasználására irányuló külön program első
módosításaihoz és bővítéseihez, amelyet az intézmény felügyelőbizottsága fogadott el a 2021.09.09 – én
megtartott 21. ülésén.
II.
Ezt a határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában.”
Indokolás:
Az intézmény igazgatója 2021.09.17 – én hozzájárulás megadásának céljából benyújtotta az
alapítónak a Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló, Óbecse község költségvetéséből
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származó eszközök felhasználására irányuló külön program első módosításait és bővítéseit, amelyet az
intézmény felügyelőbizottsága fogadott el a 2021.09.09 – én megtartott 21. ülésén.
Óbecse Község Alapszabálya 34. szakasz 1. bekezdésének 54. pontja szabályozza a Községi
Képviselő-testület illetékességét azon vonatkozásban, hogy megvitassa és elfogadja a tevékenységről szóló
beszámolót, hozzájárulást adjon az általa alapított költségvetési felhasználók, közvállalatok, intézmények és
szolgálatok munkaprogramjához.
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2021.09.23 - án megtartott 57. ülésén megvitatta a a Komunalac
– Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló, Óbecse község költségvetéséből származó eszközök
felhasználására irányuló külön program első módosításait és bővítéseit, valamint a költségvetési felügyelő
véleményezését, majd megállapította a hozzájárulás megadásáról szóló határozatra vonatkozó javaslatot.
Az előadottak és az idézett jogszabályi rendelkezések alapján Óbecse Község Képviselő-testülete
megvitatta a Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló, Óbecse község költségvetéséből
származó eszközök felhasználására irányuló külön program első módosításait és bővítéseit és a rendelkező
rész szerinti határozatot hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: : I 023-97/2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --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, 31/19,37/19 – др. закон и 9/2020 ), чланова
12 и 13 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), Скупштина општине Бечеј је на XIV седници одржаној дана 30.09.2021.
године донела
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта
отуђује се грађевинско земљиште јавне својине Општине Бечеј, које се налази у Бечеју у улици
Новосадска, и то:
- парцела број 6065/2 КО Бечеј, њива 1. класе, укупне површине 10а 51м2, јавне својине општине
Бечеј у 1/1 дела, уписане у ЛН број 5626 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј
понуђачу физичком лицу: Ана Марија Ковачев, ЈМБГ 2408979835023, БЛК 006195755, са
пребивалиштем у Бечеју улица Хајдук Вељкова бр 37 за понуђени износ за површину парцеле од
906.829,19 динара, а у свему према важећим прописима, условима Огласа и поднетој понуди бр. IV
02 464 - 347/2021 од 10.08.2021.године.
На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог
доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1 овог Решења,
између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купца, којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј".
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Образложење
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта је,
на основу Решења Скупштине општине Бечеј о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини општине Бечеј бр. I 464-317/2021 од 30.07.2021.год. и Огласа за прикупљање
понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј под истим бројем и
датумом, који су објављени у „Службеном листу општине Бечеј“ број 11/2021, објавила јавни Оглас о
прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, које се
налази у Бечеју у улици Новосадска, и то:
- парцела број 6065/2 КО Бечеј, њива 1. класе, укупне површине 10а 51м2, јавне својине општине
Бечеј у 1/1 дела, уписане у ЛН број 5626 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности
Бечеј, на интернет страни Општине Бечеј и у огласним терминима пословних огласа на програму
"Радио актив" доо Бечеј у трајању од 30 дана. Оглас за прикупљање понуда ради отуђења
грађевинског земљишта у Бечеју је био отворен 30 дана и то у периоду од 03.08.2021. године до
03.09.2021. године,и да је рок за прикупљање понуда истекао 06.09.2021. године.
Након истека рока за прикупљање понуда, дана 09.09.2021.год. Комисија за спровођење поступака
отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, именована Решењем Скупштине
Општине Бечеј бр. I 02-17/2021 од 11.02.2021.године („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 3/2021 од
11.02.2021.године), Решењем Скупштине општине Бечеј бр. I 464 – 284/2021 од 29.06.2021. године (
„Службени лист општине Бечеј“, број 9/2021 од 29.06.2021. године) и Решењем Скупштине општине
Бечеј бр. I 02 – 85/2021 од 30.07.2021. године ( „Службени лист општине Бечеј“, број 11/2021 од
30.07.2021. године) је одржала седницу ради јавног отварања понуда, те том приликом утврдила да
је текст Огласа коректан и тачан, у складу са Одлуком о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта, Решењем Скупштине општине Бечеј и расписан по свим условима могућности изградње и
уређења предметне парцеле, да је прописно јавно објављен и да је рок за прикупљање понуда
истекао.
Потом је Комисија констатовала да је на објављени Оглас благовремено пристигла једна понуда,
прописно затворена.
Комисија је приступила јавном отварању пристигле понуде по огласу ради отуђења грађевинског
земљишта и утврдила следеће:
- Понуда бр. IV 02 464 – 347/2021 од 10.08.2021. године поднета је од стране понуђача физичког
лица: Ана Марија Ковачев, ЈМБГ 2408979835023, БЛК 006195755, са пребивалиштем у Бечеју улица
Хајдук Вељкова бр 37, за куповину грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј, које се
налази у Бечеју у улици Новосадска, и то:
- парцела број 6065/2 КО Бечеј, њива 1. класе, укупне површине 10а 51м2, јавне својине општине
Бечеј у 1/1 дела, уписане у ЛН број 5626 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности
Бечеј.
Понуђена цена за предметно земљиште - градско грађевинско земљиште је за целу површину
парцеле износ од 906.829,19 динара.
Уз понуду је приложено: писмо о намерама, понуда за откуп парцеле, фотокопија личне карте и
доказ о уплати 95.082,92 динара на име гарантног износа за учешће на огласу.
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта
констатује да је, на објављени Оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта
јавне својине општине Бечеј, која се налази у у Бечеју у улици Новосадска, парцела број 6065/2 КО
Бечеј, њива 1. класе, укупне површине 10а 51м2, јавне својине општине Бечеј у 1/1 дела, уписане у
ЛН број 5626 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј , пристигла једна понуда,
прописно затворена.
Поднета понуда је благовремена, уредна и комплетна, те испуњава све услове из 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 објављеног јавног огласа.
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Поступак прикупљања понуда јавним огласом се сматра успелим.
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на
основу чланова 11 и 24 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) је доставила Записник о
отварању понуда бр. I 06 – 144/2021 од 09.09.2021.год., Извештај о спроведеном поступку
прикупљања понуда јавним огласом бр. I 06 – 144/2021 - 1 од 09.09.2021.год., као и овај нацрт
решења, те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем Општинског већа општине Бечеј, предлог
да, на основу члана 12 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) донесе Решење о отуђењу
грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, које се налази у Бечеју у улици Новосадска,
и то:
- парцела број 6065/2 КО Бечеј, њива 1. класе, укупне површине 10а 51м2, јавне својине општине
Бечеј у 1/1 дела, уписане у ЛН број 5626 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности
Бечеј, за коју је поднета понуда, једином и тиме најповољнијем понуђачу физичком лицу: Ана
Марија Ковачев, ЈМБГ 2408979835023, БЛК 006195755, са пребивалиштем у Бечеју улица Хајдук
Вељкова бр 37, за понуђени износ за површину парцеле од 906.829,19 динара, а у свему према
важећим прописима, условима Огласа и поднетој понуди бр. IV 02
464 - 347/2021 од
10.08.2021.године.
Општинско веће општине Бечеј је на 55. седници одржаној дана 14.09.2021.године, на основу
предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског
земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву.
На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених
свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и
изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и јавног огласа о
прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта, Скупштина општине Бечеј је, на предлог
Општинског већа, одлучила као у диспозитиву овог Решења.
Поука о правном средству:
Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно
одредбама Закона, те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу
за поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од
30 дана од дана закључења уговора.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Скупштина општине Бечеј
Број: I 464-359 /2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

Председник Скупштине
Киш Игор, c.p.

--- 0 --A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – egyéb törvény, 9/2020) 99.
szakasza, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos
Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 12 és 13. szakasza és Óbecse Község
Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza alapján Óbecse Község Községi –
képviselőtestülete 2021. 09. 30. napján megtartott XIV. ülésen meghozta az
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Építési földterület elidegenítéséről szóló
HATÁROZATOT
elidegenítjük az Óbecse Község köztulajdonát képező építési földterületet, amely Óbecsén található, az
Újvidéki utcában:
-1/ 1 arányban Óbecse Község köztulajdonát képező, Óbecsei K.K. 6065/2 – es hrsz. parcellája, 1. osztályú
szántó , amelynek teljes területe: 10 a 51 m2, amely az Óbecsei K.K. 5626 – os sz. ingatlanlapjába került
bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan – nyilvántartási Szolgálatánál, az alábbi természetes személy javára:
Ana Marija Kovačev, személyi szám: 2408979835023, személyi igazolvány száma:006195755, lakcíme:
Óbecse, Hajduk Veljko u. 37., a tárgyi parcelláért felkínált 906.829,19 dinár összegért, teljes egészében a
tételeles előírásokkal, a Hirdetés szövegével és a 2021.08.10 – én kelt., IV 02 464 – 347/2021 – es
ügyiratszámú benyújtott ajánlattal összhangban.
A jelen Építési földterület elidegenítéséről szóló határozat alapján, 30 nappal annak meghozatala után
Óbecse Község, mint eladó és az ajánlattevő, mint vevő között a jelen Határozat első bekezdése szerinti
építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés megkötésére kerül sor, amely szabályozni fogja az
egymás közötti jogokat és kötelezettségeket.
A jelen Határozat 2. bekezdése szerinti, építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés bejegyzésre
kerül a nyilvános könyvekbe.
Jelen határozat meg fog jelenni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában”.
Indokolás
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző
bizottság, az „Óbecse Község Hivatalos Lapjának” 11/2021 – es számában megjelent, Óbecse Község
Képviselő tesülete 2021.07.30 – án kelt., I 464-317/2021 – es ügyiratszámú, Óbecse község
köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló határozata
és az ugyanezen napon meghozott és ugyanolyan ügyiratszámú, Óbecse Község köztulajdonában lévő
építési földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló hirdetés alapján, ajánlatok
összegyűjtésére vonatkozó nyilvános hirdetést jelentetett meg azon Óbecse község köztulajdonában lévő
építési földterület elidegenítésének céljából, amely Óbecsén található, az Újvidéki utcában:
-1/ 1 arányban Óbecse Község köztulajdonát képező, Óbecsei K.K. 6065/2 – es hrsz. parcellája, 1. osztályú
szántó , amelynek teljes területe: 10 a 51 m2, amely az Óbecsei K.K. 5626 – os sz. ingatlanlapjába került
bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan – nyilvántartási Szolgálatánál, Óbecse Község weboldalán és az
óbecsei „Radio Active” hirdetési időpontjaiban, 30 napig terjedő időszakban. Az Óbecsén található építési
földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló hirdetés 30 napig volt nyitva,
2021.08.03 – tól 2021.09.03 – ig terjedő időszakban, az ajánlatok összegyűjtésére vonatkozó határidő
pedig 2021.09.06 – án járt le.
Az ajánlatok összegyűjtésére vonatkozó határidő lejártát követően, az Óbecsei Községi Képviselő – Testület
2021.02.11 – én kelt., I 02-17/2021 – es ügyiratszámú határozata („Óbecse Község Hivatalos Lapja”,
3/2021, kelt. 2021.02.11.), az Óbecsei Községi Képviselő – Testület 2021.06.29 – én kelt., I 464-284/2021
– es ügyiratszámú határozata („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 9/2021, kelt. 2021.06.29.) és az Óbecsei
Községi Képviselő – Testület 2021.07.30 – án kelt., I 02-85/2021 – es ügyiratszámú határozata („Óbecse
Község Hivatalos Lapja”, 11/2021, kelt. 2021.07.30.) által kinevezett Építési földterület elidegenítésére,
cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző bizottság 2021.09.09 – én ülést tartott, az
ajánlatok nyilvános felbontásának céljából, ezen alkalommal megállapította, hogy a Hirdetés szövege
helyes és pontos és összhangban van az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló
határozattal, az Óbecsei Községi Képviselő – Testület határozatával, a tárgyi parcella kiépítésének és
szabályozásának lehetőségének feltételeivel összhangban került kiírásra, hogy a hirdetés az előírásoknak
megfelelő nyilvánosan megjelent és hogy az ajánlatok összegyűjtésének határideje lejárt.
Ezután a Bizottság megállapította, hogy a közzétett Hirdetés kapcsán egy ajánlat érkezett határidőn belül,
amely az előírt módon volt lezárva.
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A Biztottság megkezdve az építési földterület elidegenítésére vonatkozó hirdetés kapcsán beérkezett ajánlat
felbontását és megállapította az alábbiakat:
-A 2021.08.10 – én kelt., IV 02 464 – 347/2021 – es ügyiratszámú ajánlatot az alábbi ajánlattevő nyújtotta
be: Ana Marija Kovačev, személyi szám: 2408979835023, személyi igazolvány száma:006195755, lakcíme:
Óbecse, Hajduk Veljko u. 37., amely ajánlat az Óbecse Község köztulajdonát képező építési földterület
megvásárlására vonatkozik, amely ingatlan Óbecsén található, az Újvidéki utcában:
-1/ 1 arányban Óbecse Község köztulajdonát képező, Óbecsei K.K. 6065/2 – es hrsz. parcellája, 1. osztályú
szántó , amelynek teljes területe: 10 a 51 m2, amely az Óbecsei K.K. 5626 – os sz. ingatlanlapjába került
bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan – nyilvántartási Szolgálatánál.
A tárgyi földterületért ajánlott ár – városi építési földterület ára a tárgyi parcella teljes területéért
906.829,19 dinár.
Az ajánlathoz mellékelte az alábbiakat: szándéknyilatkozat, parcella felvásárlására irányuló ajánlat, személyi
igazolvány fénymásolata, és a 95.082,92 dinár összegű garanciális összeg befizetéséről szóló igazolást.
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző
bizottság megállapítja, hogy Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére
vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló hirdetés kapcsán egy, szabályosan lezárt ajánlat érkezett, amely
hirdetés azon ingatlanra vonatkozik, Óbecsén található, az Újvidéki utcában:
-1/ 1 arányban Óbecse Község köztulajdonát képező, Óbecsei K.K. 6065/2 – es hrsz. parcellája, 1. osztályú
szántó , amelynek teljes területe: 10 a 51 m2, amely az Óbecsei K.K. 5626 – os sz. ingatlanlapjába került
bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan – nyilvántartási Szolgálatánál.
A benyújtott ajánlat határidőn belül érkezett, szabályos és teljeskörű, ezáltal megfelel az Építési földterület
elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 9/2010, 8/2015,
20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) és a megjelentetett nyilvános hirdetés összes feltételének.
Az ajánlatok nyilvános hirdetés általi összegyűjtésére irányuló eljárás sikeresnek tekintendő.
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző
bizottság, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község
Hivatalos Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 11. és 24. szakaszai alapján
benyújtotta a 2021.09.09 – én kelt., I 06-144/2021 – én kelt. Ajánlatok kinyitásáról szóló jegyzőkönyvet, a
2021.09.09 – én kelt., I 06-144/2021-1 – es ügyiratszámú, Ajánlatok nyilvános hirdetés általi
összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló jelentést és a jelen határozat tervezetét, majd
Óbecse Község Községi Tanácsán keresztül javaslatot nyújtott be Óbecse Község Képviselő – testületéhez,
hogy az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos
Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 12. szakasza alapján hozza meg az Óbecse
Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítéséről szóló határozatot azon ingatlan
vonatkozásában, amely Óbecsén található, az Újvidéki utcában:
-1/ 1 arányban Óbecse Község köztulajdonát képező, Óbecsei K.K. 6065/2 – es hrsz. parcellája, 1. osztályú
szántó , amelynek teljes területe: 10 a 51 m2, amely az Óbecsei K.K. 5626 – os sz. ingatlanlapjába került
bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan – nyilvántartási Szolgálatánál, amelyre vonatkozólag az egyedüli
ajánlat beérkezett, az ezáltal legkedvezőbb ajánlatot benyújtott ajnálattevőnek – természetes személynek:
Sári Zoltánnak, személyi szám: 0410988850016, személyi igazolvány száma: 007085396, lakcíme:
Törökbecse, Rajko Rakočević u. 7., a tárgyi parcelláért felkínált 906.829,19 dinár összegért, teljes
egészében a tételeles előírásokkal, a Hirdetés szövegével és a 2021.08.10 – én kelt., IV 02 464 – 347/2021
– es ügyiratszámú benyújtott ajánlattal összhangban.
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2021.09.14 – én megtartott 55. ülésén, az Építési földterület
elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző bizottság javaslata alapján
arra irányuló javaslatot nyújtott be Óbecse Község Képviselő – testületéhez, hogy hozza meg a rendelkező
rész szerinti határozatot.
A Jegyzőkönyv, Jelentés, Bizottság javaslata, a teljeskörű dokumentációba való betekintés és az összes fent
megállapított tényállás alapján, valamint arra való tekintettel, hogy fennállnak a Tervezésről és kiépítésről
szóló törvényben, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozatban és az építési
földterület elidegenítésére irányuló ajánlatok összegyűjtésére vonatkozó határozatban előírt feltételek,
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ezáltal Óbecse Község Képviselő – testülete, a Községi tanács javaslata alpaján a Határozat rendelkező
része szerinti döntést hozta meg.
Jogorvoslati utasítás:
Az ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás azon résztvevője, aki szerint az építési földterület
elidegenítésére a Törvény rendelkezéseivel ellentétben került sor, az illetékes bírósághoz szerződés
megsemmisítésére irányuló keresetlevelet nyújthat be, a szerződés megkötésének tényéről való
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, legkésőbb pedig a szerződés megkötésének napjától
számított 30 napos határidőn belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 464-359 /2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --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, 31/19,37/19 – др. закон и 9/2020 ), чланова
12 и 13 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), Скупштина општине Бечеј је на XIV седници одржаној дана 30.09.2021.
године донела
РЕШЕЊЕ
о отуђењу грађевинског земљишта
отуђује се грађевинско земљиште јавне својине Општине Бечеј, које се налази у Бечеју у улици
Уроша Предића, и то:
- парцела број 6093 КО Бечеј ,градско грађевинско земљиште ( земљиште уз зграду и други објекат
површине 500м2 и њива 1. класе површине 1040м2), укупне површине 15а 40м2, јавне својине
Општине Бечеј, уписане у ЛН број 14434 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности
Бечеј, понуђачу физичком лицу: Золтан Шари, ЈМБГ 0410988850016, БЛК 007085396, са
пребивалиштем у Новом Бечеју, улица Рајка Ракочевића бр 7, за понуђени износ за површину
парцеле од 1.395.240,00 динара, а у свему према важећим прописима, условима Огласа и поднетој
понуди бр. IV 02 464 – 344/2021 од 03.09.2021.године.
На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог
доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1 овог Решења,
између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купца, којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге.
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј".
Образложење
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта је,
на основу Решења Скупштине општине Бечеј о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта
у јавној својини општине Бечеј бр. I 464-321/2021 од 30.07.2021.год. и Огласа за прикупљање
понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј под истим бројем и
датумом, који су објављени у „Службеном листу општине Бечеј“ број 11/2021, објавила јавни Оглас о
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прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, које се
налази у Бечеју у улици Уроша Предића, и то:
- парцела број 6093 КО Бечеј ,градско грађевинско земљиште ( земљиште уз зграду и други објекат
површине 500м2 и њива 1. класе површине 1040м2), укупне површине 15а 40м2, јавне својине
Општине Бечеј, уписане у ЛН број 14434 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности
Бечеј, на интернет страни Општине Бечеј и у огласним терминима пословних огласа на програму
"Радио актив" доо Бечеј у трајању од 30 дана. Оглас за прикупљање понуда ради отуђења
грађевинског земљишта у Бечеју је био отворен 30 дана и то у периоду од 03.08.2021. године до
03.09.2021. године, и да је рок за прикупљање понуда истекао 06.09.2021. године.
Након истека рока за прикупљање понуда, дана 09.09.2021.год. Комисија за спровођење поступака
отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, именована Решењем Скупштине
Општине Бечеј бр. I 02-17/2021 од 11.02.2021.године („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 3/2021 од
11.02.2021.године), Решењем Скупштине општине Бечеј бр. I 464 – 284/2021 од 29.06.2021. године (
„Службени лист општине Бечеј“, број 9/2021 од 29.06.2021. године) и Решењем Скупштине општине
Бечеј бр. I 02 – 85/2021 од 30.07.2021. године ( „Службени лист општине Бечеј“, број 11/2021 од
30.07.2021. године) је одржала седницу ради јавног отварања понуда, те том приликом утврдила да
је текст Огласа коректан и тачан, у складу са Одлуком о о отуђењу и давању у закуп грађевинског
земљишта, Решењем Скупштине општине Бечеј и расписан по свим условима могућности изградње и
уређења предметне парцеле, да је прописно јавно објављен и да је рок за прикупљање понуда
истекао.
Потом је Комисија констатовала да је на објављени Оглас благовремено пристигла једна понуда,
прописно затворена.
Комисија је приступила јавном отварању пристигле понуде по огласу ради отуђења грађевинског
земљишта и утврдила следеће:
- Понуда бр. IV 02 464 – 344/2021 од 03.09.2021. године поднета је од стране понуђача: физичког
лица: Золтан Шари, ЈМБГ 0410988850016, БЛК 007085396, са пребивалиштем у Новом Бечеју, улица
Рајка Ракочевића бр 7, за куповину грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј, које се
налази у Бечеју у улици Уроша Предића, и то:
- парцела број 6093 КО Бечеј ,градско грађевинско земљиште ( земљиште уз зграду и други објекат
површине 500м2 и њива 1. класе површине 1040м2), укупне површине 15а 40м2, јавне својине
Општине Бечеј, уписане у ЛН број 14434 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности
Бечеј.
Понуђена цена за предметно земљиште - градско грађевинско земљиште је 906,00 дин/м2 односно
за површину парцеле укупан износ од 1.395.240,00 динара.
Уз понуду је приложено: писмо о намерама, понуда за откуп парцеле, фотокопија личне карте, број
рачуна на који ће се извршити евентуални повраћај депозита и доказ о уплати 139.323,00 динара на
име гарантног износа за учешће на огласу.
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта
констатује да је, на објављени Оглас за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта
јавне својине општине Бечеј, која се налази у у Бечеју у улици Уроша Предића, парцела број 6093
КО Бечеј ,градско грађевинско земљиште ( земљиште уз зграду и други објекат површине 500м2 и
њива 1. класе површине 1040м2), укупне површине 15а 40м2, јавне својине Општине Бечеј, уписане
у ЛН број 14434 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности Бечеј , пристигла једна
понуда, прописно затворена.
Поднета понуда је благовремена, уредна и комплетна, те испуњава све услове из 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 објављеног јавног огласа.
Поступак прикупљања понуда јавним огласом се сматра успелим.
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Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на
основу чланова 11 и 24 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) је доставила Записник о
отварању понуда бр. I 06 – 144 /2021 од 09.09.2021.год., Извештај о спроведеном поступку
прикупљања понуда јавним огласом бр. I 06 – 144 /2021 - 2 од 09.09.2021.год., као и овај нацрт
решења, те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем Општинског већа општине Бечеј, предлог
да, на основу члана 12 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) донесе Решење о отуђењу
грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, које се налази у Бечеју у улици Уроша
Предића, и то:
- парцела број 6093 КО Бечеј ,градско грађевинско земљиште ( земљиште уз зграду и други објекат
површине 500м2 и њива 1. класе површине 1040м2), укупне површине 15а 40м2, јавне својине
Општине Бечеј, уписане у ЛН број 14434 КО Бечеј код РГЗ – Служба за катастар непокретности
Бечеј, за коју је поднета понуда, једином и тиме најповољнијем понуђачу физичком лицу: Золтан
Шари, ЈМБГ 0410988850016, БЛК 007085396, са пребивалиштем у Новом Бечеју, улица Рајка
Ракочевића бр 7, за понуђени износ за површину парцеле од 1.395.240,00 динара, а у свему према
важећим прописима, условима Огласа и поднетој понуди бр. IV 02 464 – 344/2021 од 03.09.2021.
године.
Општинско веће општине Бечеј је на 55. седници одржаној дана 14.09.2021.године, на основу
предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског
земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву.
На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених
свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и
изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и јавног огласа о
прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта,
Скупштина општине Бечеј је, на предлог Општинског већа, одлучила као у диспозитиву овог
Решења.
Поука о правном средству:
Учесник у поступку прикупљања понуда који сматра да је грађевинско земљиште отуђено супротно
одредбама Закона, те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу
за поништај уговора у року од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од
30 дана од дана закључења уговора.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Скупштина општине Бечеј
Број: I 464-360 /2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

Председник Скупштине
Киш Игор, c.p.

--- 0 --A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – egyéb törvény, 9/2020) 99.
szakasza, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos
Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 12 és 13. szakasza és Óbecse Község
Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza alapján Óbecse Község Községi –
képviselőtestülete 2021.09.30. napján megtartott XIV. ülésen meghozta az
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Építési földterület elidegenítéséről szóló
HATÁROZATOT
elidegenítjük az Óbecse Község köztulajdonát képező építési földterületet, amely Óbecsén található, az
Uroš Predić utcában:
-Óbecsei K.K. 6093 – as hrsz. parcellája, városi építési földterület (épület – ás egyéb objektum alatti
földterület 500 m2 területtel és első osztályú szántó 1040 m2 területtel), amelynek teljes területe: 15 a 40
m2, amely az Óbecsei K.K. 14434 – es sz. ingatlanlapjába került bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan –
nyilvántartási Szolgálatánál, az alábbi természetes személy javára: Sári Zoltán, személyi szám:
0410988850016, személyi igazolvány száma: 007085396, lakcíme: Törökbecse, Rajko Rakočević u. 7., a
tárgyi parcelláért felkínált 1.395.240,00 dinár összegért, teljes egészében a tételeles előírásokkal, a
Hirdetés szövegével és a 2021.09.03 – án kelt., IV 02 464 – 344/2021 – es ügyiratszámú benyújtott
ajánlattal összhangban.
A jelen Építési földterület elidegenítéséről szóló határozat alapján, 30 nappal annak meghozatala után
Óbecse Község, mint eladó és az ajánlattevő, mint vevő között a jelen Határozat első bekezdése szerinti
építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés megkötésére kerül sor, amely szabályozni fogja az
egymás közötti jogokat és kötelezettségeket.
A jelen Határozat 2. bekezdése szerinti, építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés bejegyzésre
kerül a nyilvános könyvekbe.
Jelen határozat meg fog jelenni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában”.
Indokolás
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző
bizottság, az „Óbecse Község Hivatalos Lapjának” 11/2021 – es számában megjelent, Óbecse Község
Képviselő tesülete 2021.07.30 – án kelt., I 464-321/2021 – es ügyiratszámú, Óbecse község
köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló határozata
és az ugyanezen napon meghozott és ugyanolyan ügyiratszámú, Óbecse Község köztulajdonában lévő
építési földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló hirdetés alapján, ajánlatok
összegyűjtésére vonatkozó nyilvános hirdetést jelentetett meg azon Óbecse község köztulajdonában lévő
építési földterület elidegenítésének céljából, amely Óbecsén található, az Uroš Predić utcában:
-Óbecsei K.K. 6093 – as hrsz. parcellája, városi építési földterület (épület – ás egyéb objektum alatti
földterület 500 m2 területtel és első osztályú szántó 1040 m2 területtel), amelynek teljes területe: 15 a 40
m2, amely az Óbecsei K.K. 14434 – es sz. ingatlanlapjába került bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan –
nyilvántartási Szolgálatánál, Óbecse Község weboldalán és az óbecsei „Radio Active” hirdetési
időpontjaiban, 30 napig terjedő időszakban. Az Óbecsén található építési földterület elidegenítésére
vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló hirdetés 30 napig volt nyitva, 2021.08.03 – tól 2021.09.03 – ig
terjedő időszakban, az ajánlatok összegyűjtésére vonatkozó határidő pedig 2021.09.06 – án járt le.
Az ajánlatok összegyűjtésére vonatkozó határidő lejártát követően, az Óbecsei Községi Képviselő – Testület
2021.02.11 – én kelt., I 02-17/2021 – es ügyiratszámú határozata („Óbecse Község Hivatalos Lapja”,
3/2021, kelt. 2021.02.11.), az Óbecsei Községi Képviselő – Testület 2021.06.29 – én kelt., I 464-284/2021
– es ügyiratszámú határozata („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 9/2021, kelt. 2021.06.29.) és az Óbecsei
Községi Képviselő – Testület 2021.07.30 – án kelt., I 02-85/2021 – es ügyiratszámú határozata („Óbecse
Község Hivatalos Lapja”, 11/2021, kelt. 2021.07.30.) által kinevezett Építési földterület elidegenítésére,
cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző bizottság 2021.09.09 – én ülést tartott, az
ajánlatok nyilvános felbontásának céljából, ezen alkalommal megállapította, hogy a Hirdetés szövege
helyes és pontos és összhangban van az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló
határozattal, az Óbecsei Községi Képviselő – Testület határozatával, a tárgyi parcella kiépítésének és
szabályozásának lehetőségének feltételeivel összhangban került kiírásra, hogy a hirdetés az előírásoknak
megfelelő nyilvánosan megjelent és hogy az ajánlatok összegyűjtésének határideje lejárt.
Ezután a Bizottság megállapította, hogy a közzétett Hirdetés kapcsán egy ajánlat érkezett határidőn belül,
amely az előírt módon volt lezárva.
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A Biztottság megkezdve az építési földterület elidegenítésére vonatkozó hirdetés kapcsán beérkezett ajánlat
felbontását és megállapította az alábbiakat:
-A 2021.09.03 – án kelt., IV 02 464 – 344/2021 – es ügyiratszámú ajánlatot az alábbi ajánlattevő nyújtotta
be: Sári Zoltán magánszemély, személyi szám: 0410988850016, személyi igazolvány száma: 007085396,
lakcíme: Törökbecse, Rajko Rakočević u. 7., amely ajánlat az Óbecse Község köztulajdonát képező építési
földterület megvásárlására vonatkozik, amely ingatlan Óbecsén található, az Uroš Predić utcában:
-Óbecsei K.K. 6093 – as hrsz. parcellája, városi építési földterület (épület – ás egyéb objektum alatti
földterület 500 m2 területtel és első osztályú szántó 1040 m2 területtel), amelynek teljes területe: 15 a 40
m2, amely az Óbecsei K.K. 14434 – es sz. ingatlanlapjába került bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan –
nyilvántartási Szolgálatánál.
A tárgyi földterületért ajánlott ár – városi építési földterület ára 906,00 din/m2, illetve a tárgyi parcella
területéért 1.395.240,00 dinár.
Az ajánlathoz mellékelte az alábbiakat: szándéknyilatkozat, parcella felvásárlására irányuló ajánlat, személyi
igazolvány fénymásolata, számlaszám, amelyre adott esetben vissza kell utalni a letét összegét, valamint a
hirdetésen való részvételhez szükséges, 139.323,00 dinár összegű garanciális összeg befizetéséről szóló
igazolást.
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző
bizottság megállapítja, hogy Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére
vonatkozó ajánlatok összegyűjtéséről szóló hirdetés kapcsán egy, szabályosan lezárt ajánlat érkezett, amely
hirdetés azon ingatlanra vonatkozik, Óbecsén található, az Uroš Predić utcában:
-Óbecsei K.K. 6093 – as hrsz. parcellája, városi építési földterület (épület – ás egyéb objektum alatti
földterület 500 m2 területtel és első osztályú szántó 1040 m2 területtel), amelynek teljes területe: 15 a 40
m2, amely az Óbecsei K.K. 14434 – es sz. ingatlanlapjába került bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan –
nyilvántartási Szolgálatánál.
A benyújtott ajánlat határidőn belül érkezett, szabályos és teljeskörű, ezáltal megfelel az Építési földterület
elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 9/2010, 8/2015,
20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) és a megjelentetett nyilvános hirdetés összes feltételének.
Az ajánlatok nyilvános hirdetés általi összegyűjtésére irányuló eljárás sikeresnek tekintendő.
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző
bizottság, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község
Hivatalos Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 11. és 24. szakaszai alapján
benyújtotta a 2021.09.09 – én kelt., I 06-144/2021 – én kelt. Ajánlatok kinyitásáról szóló jegyzőkönyvet, a
2021.09.09 – én kelt., I 06-144/2021-2 – es ügyiratszámú, Ajánlatok nyilvános hirdetés általi
összegyűjtésére irányuló eljárás lebonyolításáról szóló jelentést és a jelen határozat tervezetét, majd
Óbecse Község Községi Tanácsán keresztül javaslatot nyújtott be Óbecse Község Képviselő – testületéhez,
hogy az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos
Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 12. szakasza alapján hozza meg az Óbecse
Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítéséről szóló határozatot azon ingatlan
vonatkozásában, amely Óbecsén található, az Uroš Predić utcában:
-Óbecsei K.K. 6093 – as hrsz. parcellája, városi építési földterület (épület – ás egyéb objektum alatti
földterület 500 m2 területtel és első osztályú szántó 1040 m2 területtel), amelynek teljes területe: 15 a 40
m2, amely az Óbecsei K.K. 14434 – es sz. ingatlanlapjába került bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan –
nyilvántartási Szolgálatánál, amelyre vonatkozólag az egyedüli ajánlat beérkezett, az ezáltal legkedvezőbb
ajánlatot benyújtott ajnálattevőnek – természetes személynek: Sári Zoltánnak, személyi szám:
0410988850016, személyi igazolvány száma: 007085396, lakcíme: Törökbecse, Rajko Rakočević u. 7., a
tárgyi parcelláért felkínált 1.395.240,00 dinár összegért, teljes egészében a tételeles előírásokkal, a
Hirdetés szövegével és a 2021.09.03 – án kelt., IV 02 464 – 344/2021 – es ügyiratszámú benyújtott
ajánlattal összhangban.
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2021.09.14 – én megtartott 55. ülésén, az Építési földterület
elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárás lebonyolítását végző bizottság javaslata alapján
arra irányuló javaslatot nyújtott be Óbecse Község Képviselő – testületéhez, hogy hozza meg a rendelkező
rész szerinti határozatot.
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A Jegyzőkönyv, Jelentés, Bizottság javaslata, a teljeskörű dokumentációba való betekintés és az összes fent
megállapított tényállás alapján, valamint arra való tekintettel, hogy fennállnak a Tervezésről és kiépítésről
szóló törvényben, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozatban és az építési
földterület elidegenítésére irányuló ajánlatok összegyűjtésére vonatkozó határozatban előírt feltételek,
ezáltal Óbecse Község Képviselő – testülete, a Községi tanács javaslata alpaján a Határozat rendelkező
része szerinti döntést hozta meg.
Jogorvoslati utasítás:
Az ajánlatok összegyűjtésére irányuló eljárás azon résztvevője, aki szerint az építési földterület
elidegenítésére a Törvény rendelkezéseivel ellentétben került sor, az illetékes bírósághoz szerződés
megsemmisítésére irányuló keresetlevelet nyújthat be, a szerződés megkötésének tényéről való
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, legkésőbb pedig a szerződés megkötésének napjától
számított 30 napos határidőn belül.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 464-360 /2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --На основу члана 34. став 2., члана 35. и 36. Закона о култури („Службени гласник Републике
Србије, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 34. став 1. тачка
13. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр.5/2019), члана 12. став 3. и члана 13.
Статута Градског позоришта Бечеј бр. 57. од 31.03.2021. године, члана 13. Одлуке о усклађивању
оснивачког акта Градског позоришта Бечеј са позитивним прописима („Службени лист општине
Бечеј”, бр. 3/2014), члана 9. Одлуке о усклађивању статусног положаја Центра за културу „Вук
Караџић” Бечеј и о промени назива Установе на Градско позориште Бечеј („Службени лист општине
Бечеј”, бр. 2/2002), Скупштина општине Бечеј је, на XIV седници одржаној дана 30.09.2021 године,
донела
РЕШЕЊЕ
о престанку функције и именовању директора Градског позоришта Бечеј
I
ДР ЗДРАВКУ ПЕТРОВИЋУ доктору књижевних наука из Бечеја, престаје функција директора
Градског позоришта Бечеј, даном доношења овог решења.
II
ДР ЗДРАВКО ПЕТРОВИЋ, доктор књижевних наука из Бечеја, именује се за директора
Градског позоришта Бечеј, на основу спроведеног јавног конкурса на мандатни период у трајању од
четири године, даном доношења овог решења.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.
Образложење
Према одредбама члана 34. став 2. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије,
број 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. И 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 34. став 1. тачка 13.
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Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр.5/2019), члана 12. став 3. Статута
Градског позоришта Бечеј бр. 57. од 31.03.2021. године, члана 13. Одлуке о усклађивању оснивачког
акта Градског позоришта Бечеј са позитивним прописима („Службени лист општине Бечеј”, бр.
3/2014) и члана 9. Одлуке о усклађивању статусног положаја Центра за културу „Вук Караџић” Бечеј
и о промени назива Установе на Градско позориште Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр.
2/2002), који наводе између осталог да директора установе именује и разрешава оснивач, односно
да Скупштина општине, у складу са законом: именује и разрешава управни и надзорни одбор,
именује и разрешава директоре, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност
на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 35. Закона о култури, између осталог, прописано је да се директор установе чији је
оснивач јединица локлане самоуправе именује на основу претходно спроведеног јавног конкурса на
период од четири године и да може поново бити именован. Истим чланом наведеног закона је
прописано да јавни конкурс расписује и спроводи Управни одбор установе, да Управни одбор
установе обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана
од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата, која
садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и
записник о обављеном разговору. Оснивач именује директора установе са листе кандидата.
У члану 36. Закона о култури је наведено да кандидати за директоре установа морају имати
високо образовање и најмање пет година радног искуства у струци. Остали услови за избор
кандидата за директора установе се утврђује статутом установе. Кандидaт зa дирeктoрa дужaн je дa
прeдлoжи прoгрaм рaдa и рaзвoja устaнoвe, кao сaстaвни дeo кoнкурснe дoкумeнтaциje.
Према одредбама члана 13. Статута Градског позоришта Бечеј бр. 57. од 31.03.2021.године
за директора може бити именовано лице које поред општих услова предвиђених законом испуњава и
следеће прописане услове: стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму
од најмање 240 ЕСПБ, мастер струковним студијама, специјалстичким академским студиујама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама(врста школе: факултет драмске уметности,
академије уметности, филозофски факултет, филолошки факултет, други факултет из области
друштвених наука), познавање једног страног језика, да није правоснажно осуђен, на казну затвора
од најмање шест месеци и да против њега није поднет кривични поступак за дело које га чини
недостојним за обављање дужности директора.
Управни одбор Градског позоришта Бечеј, дана 03.08.2021. године расписао јавни конкурс за
избор директора Градског позоришта Бечеј, с озиром на чињеницу да је дотадашњем директору
истиче четворогодишњи манадат 03.10.2021 године, а у складу са Законом о култури и Статутом
Градског позоришта Бечеј. Текст јавног конкурса је објавила је Национална служба за запошљавање
и дневни лист „Данас“. У року одређеном за подношење пријаве на јавни конкурс, пријаву је поднео
један кандидат.
Управни одбор Градског позоришта Бечеј је на седници одржаној дана 21.08.2021. године,
констатовао да је на јавни конкурс за избор кандидата за директора Градског позоришта Бечеј,
пријаву благовремено поднео кандидат др Здравко Петровић, доктор књижевних наука из Бечеја, и
да су уз исту приложени сви потребни докази, односно кандидат испуњава услове из конкурса за
именовање диретора Установе. Управни одбор је обавио усмени разговор са кандидатом др
Здравком Петровићем ради оцењивања стручних и организационох способности за руковођење
Установом, а о чему је сачинио записник.
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Након обављеног разговора, Управни одбор је утврдио образложени предлог листе кандидата
са мишљењем о стручним и организационом способностима за кандидата са листе др Здравка
Петровића. Управни одбор је мишљења да је искуство и знање које има др Здравко Петровић више
него пожељно за даљи развитак установе, те да његово именовање може имати само позитивне
ефекте на даљи рад и развој Градског позоришта Бечеј.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Бечеј је
на својој седници одржаној дана 24.09.2021. године, увидом у комплетну конкурсну документацију и
на основу образложеног предлога листе кандидата која садржи мишљење о стручним и
организационим способностима за кандидата са листе др Здравка Петровића и записник о
обављеном разговору са наведеним кандидатом, достављеним Скупштини општине Бечеј дана
13.09.2021. године, односно у року од 30 дана од завршетка јавног конкурса, утврдила Предлог
решења о именовању директора Градског позоришта Бечеј.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила Скупштини
општине Бечеј да прихвати предлог Управног одбора Градског позоришта Бечеј и да за директора
Градског позоришта Бечеј именује предложеног кандидата др Здравка Петровића, доктора
књижевних наука из Бечеја, с обзиром да испуњава све законом прописане услове за именовање
директора Градског позоришта Бечеј, као и да решењем констатује престанак функције дотадашњем
директору, др Здравку Петровићу.
На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је на основу предлога Управног одбора
установе и предлога Комисије за кадровска, административна питања и радне односе донела
решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена
жалба већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30
дана од дана достављања. Тужба се предаје у два примерка.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 02-108/2021
Дана: 30.09.2021. године
Б Е Ч Е Ј

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Игор Киш, c.p.

--- 0 --A Kultúráról szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/2009, 13/2016, 30/2016 – jav.,
6/2020, 47/2021 és 78/2021) 34. szakaszának 2. bekezdése, a 35. szakasza és a 36. szakasza, az Óbecse
Község Alapszabálya (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja,
az Óbecsei Városi Színház 2021.03.31 – án kelt., 57. sz. Alapszabályának 13. szakasza, аz Óbecsei Városi
Színház alapító okiratának tételes előírásokkal való összehangolásáról szóló határozat (“Óbecse Község
Hivatalos Lapja” 3/2014) 13. szakasza, az Óbecsei Vuk Karadžić Kultúrközpont státus helyzetének
összehangolásáról és az Intézmény Óbecsei Városi Színházra történő névváltoztatásáról szóló határozat
(“Óbecse Község Hivatalos Lapja” 2002/2) 9. szakasza alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a
2021.09.30. megtartott XIV. ülésen meghozta
a funkció megszűnéséről és az Óbecsei Városi Színház igazgatójának kinevezéséről
szóló HATÁROZATOT
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I.
A jelen határozat meghozatalának napjával az óbecsei DR. ZDRAVKO PETROVIĆNAK, az
irodalomtudományok doktorának megszűnik az Óbecsei Városi Színház igazgatójaként betöltött funkciója.
II.
A jelen határozat meghozatalának napján az óbecsei DR. ZDRAVKO PETROVIĆET, az
irodalomtudományok doktorát négy éves megbízatási időszakra kinevezzük az Óbecsei Városi Színház
Igazgatójának a lefolytatott nyilvános pályázat alapján.
III.
Jelen végzés meg fog jelenni “Óbecse Község Hivatalos Lapjában”.
Indokolás
A Kultúráról szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/2009, 13/2016, 30/2016 –
jav., 6/2020, 47/2021 és 78/2021) 34. szakaszának 2. bekezdése, a 35. szakasza és a 36. szakasza, az
Óbecse Község Alapszabálya (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza 1. bekezdésének 13.
pontja, az Óbecsei Városi Színház 2021.03.31 – án kelt., 57. sz. Alapszabályának 13. szakasza, аz Óbecsei
Városi Színház alapító okiratának tételes előírásokkal való összehangolásáról szóló határozat (“Óbecse
Község Hivatalos Lapja” 3/2014) 13. szakasza, az Óbecsei Vuk Karadžić Kultúrközpont státus helyzetének
összehangolásáról és az Intézmény Óbecsei Városi Színházra történő névváltoztatásáról szóló határozat
(“Óbecse Község Hivatalos Lapja” 2002/2) 9. szakasza, többek között előírják azt, hogy az Intézmény
igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel, illetve a Képviselő-testület a törvénnyel összhangban: kinevezi
és felmenti az igazgató bizottságot és a felügyelőbizottságot, kinevezi és felmenti az általa alapított
közvállalatok, intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgatóit, valamaint jóváhagyja alapszabályaikat a
törvénnyel összhangban.
A Kultúráról szóló törvény 35. szakasza, többek között, előírja, hogy a helyi önkormányzati egység
által alapított intézmény igazgatóját előzőleg meghirdetett nyilvános pályázat alapján nevezik ki négy éves
időszakra és az igazgató újra kinevezhető. Ezen törvény ugyanezen a szakasza előírja, hogy a nyilvános
pályázatot az intézmény igazgató bizottsága írja ki és bonylítsa le, hogy az intézmény igazgató bizottság
beszélget azokkal a jelöltekkel, akik eleget tesznek a pélyázat feltételeinek és a nyilvános pályázat
lezárásától számított 30 napos határidőn belül eljuttatja az alapítónak a jelöltek listáját, amely tartalmazza
az igazgató bizottság véleményét minden jelölt szakmai és szervezési készségeiről, valamint a
beszélgetésről készült jegyzőkönyvet. Az alapító a jelöltek listája alapján nevezi ki az igazgatót.
A Kultúráról szóló törvény 36. szakasza előírja, hogy az intézmény igazgatói posztjára jelölteknek
rendelkezniük kell a felsőfokú végzettséggel és legkevesebb öt éves munkatapasztalattal. A többi feltételt
az intézmény igazgatói posztjára az intézmény alapszabálya határozza meg. Az igazgatói posztra jelölt
személy köteles munkatervet és fejlesztési programot javasolni, amely a pályázati dokumentáció szerves
részét képezi.
Az Óbecsei Városi Színház 2021.03.31 – án kelt., 57. sz. Alapszabályának 18. szakasza alapján
igazgatónak kinevezhetú az a személy, aki a törvényben előírt általános feltételek mellett megfelel a
következő előírt feltételeknek is: legalább 240 ECTS pontot érő felsőfokú végzettséget szerzett alapfokú
akadémiai tanulmányokon, master szakmai tanulmányokon, specializált akadémiai tanulmányokon,
specijalizált szakmai tanlmányokon, illetve legalább négy éves alapfokó akadémiai tanulmányokon, vagy
specializált tanulmányokon (iskolák típusai: egyetem, drámaművészet, művészeti akadémia,
bölcsészettudományi kar, nyelvészeti kar, egyéb társadalomtudományi kar), legalább egy idegen nyelv
ismerete, nem ítélték el jogerősen legalább hat hónapig terjedő börtönbüntetésre, nem folyik ellene
bűnvádi feljelentés, ami alkalmatlanná tenné az igazgatói feladatok elvégzéséhez.
Az Óbecsei Városi Színház igazgató bizottsága 2021.08.03-án nyilvános pályázatot hirdetett meg az
Óbecsei Városi Színház igazgatói funkciójának betöltésére, abból az okból kifolyólag, hogy az addigi
igazgatónak 2021.10.03-án lejár a négyéves megbizatása, a Kultúráról szóló törvénnyel és az Óbecsei
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Városi Színház Alapszabályával összhangban. A pályázat szövegét megjelentette a Nemzeti Foglalkoztatási
Szolgálat és a Danas napilap. A meghirdetett jelentkezési határidőn belül egy jelölt nyújtotta be
jelentkezését.
Az Óbecsei Városi Színház igazgató bizottsága a 2021.08.21-én megtartott ülésén megállapította,
hogy az Óbecsei Városi Színház igazgatói funkciójának betöltésére meghirdetett nyilvános pályázatra
határidőn belül jelentkezett az óbecsei dr. Zdravko Petrović, az irodalomtudományok doktora, aki a
jelentkezéshez mellékelt minden szükséges bizonyítékot, a jelölt pedig eleget tesz a megjelentetett pályázat
feltételeinek. Az igazgató bizottság szóbeli beszélgetést folytatott dr. Zdravko Petrović jelölttel a szakmai-,
szervezői- és az Intézmény vezetésének képességeinek felmérése céljából, amiről az igazgató bizottság
jegyzőkönyvet készített.
A beszélgetés után az igazgató bizottság megállapította az indokolással ellátott jelölti listát a
szakmai és szervezői képességekről szóló véleménnyel egyetemben, a listán szereplő dr. Zdravko Petrovićra
vonatkozólag. Az igazgató bizottság véleménye szerint dr. Zdravko Petrović tudása és tapasztalata több
mint elegendő az intézmény további fejlesztéséhez, így az ő kinevezése csak pozitív hatással lehet az
Óbecsei Városi Színház további fejlesztésére.
Óbecse Község Képviselő-testületének Káderügyi, Adminisztrációs Kérdésekkel Foglalkozó és
Munkaviszony-ügyi Bizottsága a 2021.09.24-én megtartott ülésén a teljes dokumentáció megtekintését
követően, a dr. Zdravko Petrovićra vonatkozó, indokolással ellátott jelölti lista és a rá vonatkozó szakmai és
szervezői képességekről szóló vélemény, és az Óbecse Község Képviselő – testülete számára 2021.09.13 –
án, azaz a nyilvános pályázat lezárását követő 30 napos határidőn belül eljuttatott, jelölttel folytatott
beszélgetésről készült jegyzőkönyv alapján megállapította az Óbecsei Városi Színház igazgatójának
kinevezéséről szóló határozat javaslatát.
A Káderügyi, Adminisztrációs Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javasolta
Óbecse Község Képviselő – testületének, hogy fogadja el az Óbecsei Városi Színház igazgató bizottságának
javaslatát, és az Óbecsei Városi Színház igazgatójának nevezze ki az óbecsei dr. Zdravko Petrovićot, az
irodalomtudományok doktorát, mivel teljesíti az Óbecsei Városi Színház igazgatójának való kinevezéshez
szükséges összes, törvényben meghatározott feltételt és hogy határozat által konstatálja az eddigi
igazgató, dr. Zdravko Petrović megbizatásának megszűnését.
A fentiek alapján, Óbecse Község Képviselő – testülete, az intézmény igazgató bizottságának és a
Káderügyi, Adminisztrációs Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javaslata alapján a
rendelkező rész szerinti határozatot hozta meg.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a végzés végleges, ezáltal fellebbezésnek nincs helye. A végzés ellen
keresetlevél által közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, a kézbesítéstől számított
30 napon belül. A keresetlevelet kettő példányban kell benyújtani.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 02-108 /2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.

--- 0 --На основу члана 203. став 4. и став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”,
25/2019) и члана 27. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, 5/2019), Скупштина
општине Бечеј је на XIV седници одржаној дана 30.09.2021. године, донела
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РЕШЕЊЕ
о одређивању доктора медицине Дома здравља „Бечеј” Бечеј за стручно утврђивање
времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о смрти
I
Одређују се за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и
издавање потврде о смрти на територији општине Бечеј следећи доктори медицине Дома здравља
„Бечеј“ из Бечеја:
1. Шијачић др Синиша, спец. ург. мед
2. Танчик др Драган, спец. ург. мед
3. Симић др Сандра, спец. ург. мед
4. Јокшић-Зелић др Милена
5. Гондош др Атила
6. Сладић др Јасмина
7. Видић др Бранка
8. Пепелчевић др Борко
9. Алагић Гаћеша др Ана
10. Николић др Борис
11. Новчић др Александра, специјалиста општине медицине
12. Мужика-Тот др Аранка, специјалиста општине медицине
13. Васовић др Сања
14. Радошевић др Весна
15. Гилих-Заварко др Матилд, специјалиста медицине рада
16. Стојшић др Андреа
17. Гајинов др Гаја
18. Димитров др Слободан, спец. опште медицине
19. Хорват-Савић др Едит
20. Јовановић др Биљана
21. Мијатов др Сања
22. Павловић др Тања
23. Конц др Ђула, спец. опште медицине
24. Конц др Моника, спец. опште медицине
25. Мандић-Сабо др Зениа
26. Јандрић др Радослава
27. Лукичић-Шобот др Марија
28. Жарић др Мила, спец. опште медицине
29. Миљатовић др Милица
30. Ћирић др Александар
II
Наведени доктори медицине имају право на новчану наканду у износу од 1.300,00 динара
нето по једном мртвозорству, које се уради на територији општине Бечеј.
III
Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о одређивању доктора медицине
Дома здравља „Бечеј” Бечеј за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти број: I 02-16/2021 од 11.02.2021. године
(„Службени лист општине Бечеј“, број 3/2021).
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.
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Образложење
Правни основ за доношење решења се наводи у члану 203. став 4. Закона о здраственој
заштити, који прописује да надлежни орган општине, односно града одређује доктора медицине за
стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здрасвене установе и издавање потврде о
смрти, док је ставом 6. истог члана прописано да се средства за преглед умрлих лица и стручно
утврђивање времена и узрока смрти за лица умрла ван здраствене установе обезбеђују у буџету
општине, односно града.
У члану 27. Статута општине Бечеј је прописано да послове општине врше органи Општине у
оквиру своје надлежности утврђене законом и овим Статутом. Ако законом или другим прописом
није утврђено који орган је надлежан за обављање послова из надлежности Општине, све послове
који се односе на уређивање односа из надлежности Општине врши Скупштина општине, а послове
који су по својој природи извршни, врши Председник Општине. Ако се према природи посла не може
утврдити надлежност у складу са ставом 2. овог члана, надлежна је Скупштине општине.
Директор Дома здравља „Бечеј“ из Бечеја, др Слободан Димитров је дана 06.09.2021. године
предложио да се за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здраствене установе
и издавања потврде о смрти, одреде следећи доктори медицине: Шијачић др Синиша, спец. ург. мед,
Танчик др Драган, спец. ург. мед, Симић др Сандра, спец. ург. мед, Јокшић-Зелић др Милена,
Гондош др Атила, Сладић др Јасмина, Видић др Бранка, Пепелчевић др Борко, Алагић Гаћеша др
Ана, Николић др Борис, Новчић др Александра, специјалиста општине медицине, Мужика-Тот др
Аранка, специјалиста општине медицине, Васовић др Сања, Радошевић др Весна, Гилих-Заварко др
Матилд, специјалиста медицине рада, Стојшић др Андреа, Гајинов др Гаја, Димитров др Слободан,
спец. опште медицине, Хорват-Савић др Едит, Јовановић др Биљана, Мијатов др Сања, Павловић др
Тања, Конц др Ђула, спец. опште медицине, Конц др Моника, спец. опште медицине, Мандић-Сабо
др Зениа, Јандрић др Радослава, Лукичић-Шобот др Марија, Жарић др Мила, спец. опште медицине,
Миљатовић др Милица и Ћирић др Александар.
Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила Скупштини
општине Бечеј да прихвати предлог директора Дома здравља „Бечеј“ из Бечеја, и да за стручно
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање потврде о
смрти одреде предложена лица.
Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе и донела је решење као у диcпoзитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена
жалба већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30
дана од дана достављања. Тужба се предаје у два примерка.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 02-109/2021
Дана: 30.09.2021.године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Игор Киш, c.p.

--- 0 --Az Egészségvédelemről szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 25/2019) 203.
szakaszának 4. és 6. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”,
5/2019) 27. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2021. 2021.09.30. napján megtartott
XIV. ülésén meghozta az
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Óbecsei “Óbecse” Egészségház egészségügyi intezményén kívül elhunyt személyek
halála időpontjának és okának szakszerű megállapítására és a halotti bizonyítvány kiadására
illetékes orvosainak meghatározásáról szóló
HATÁROZATOT

I.
Az egészségügyi intézményen kívül elhunyt személyek halála időpontjának és okának szakszerű
megállapítására és a halotti bizonyítvány kiadására Óbecse község területén az óbecsei “Óbecse”
Egészségház következő orvosait jelöljük ki:
1. Dr. Šijačić Siniša, sürgősségi szakorvos
2. Dr. Tančik Dragan, sürgősségi szakorvos
3. Dr. Simić Sandra, sürgősségi szakorvos
4. Dr Jokšić-Zelić Milena
5. Dr. Gondos Attila
6. Dr. Sladić Jasmina
7. Dr. Vidić Branka
8. Dr. Pepelčević Borko
9. Dr. Alagić Gaćeša Ana
10. Dr. Nikolić Boris
11. Dr. Nоvčić Аlеksаndrа, általános egészségügyi szakorvos
12. Dr. Muzsika-Tóth Aranka, általános egészségügyi szakorvos
13. Dr. Vasović Sanja
14. Dr. Rаdоšеvić Vеsnа
15. Dr. Gilih-Zdravko Matild, munkaegészségügyi szakorvos
16. Dr. Stojšić Andrea
17. Dr. Gajinov Gaja
18. Dr. Slobodan Dimitrov, általános egészségügyi szakorvos
19. Dr. Horváth-Savić Edit
20. Dr. Jovanović Biljana
21. Dr. Mijatov Sanja
22. Dr. Pavlović Tanja
23. Dr. Koncz Gyula, általános egészségügyi szakorvos
24. Dr. Koncz Mónika, általános egészségügyi szakorvos
25. Dr. Mandić-Szabó Zenia
26. Dr. Jandrić Radoslava
27. Dr. Lukićić Šobot Marija
28. Dr. Žarić Mila, általános egészségügyi szakorvos
29. Dr Miljatović Milica
30. Dr. Ćirić Aleksandar
II.
A fent említett orvosoknak joguk van 1.300,00 dináros nettó pénzbeli térítésre halálesetenként,
amely Óbecse község területén történt.
III.
Jelen határozat meghozatalának napjával megszűnik a 2021.02.11 – én kelt, I 02-16/2021 – es
ügyiratszámú, az Óbecsei “Óbecse” Egészségház egészségügyi intezményén kívül elhunyt személyek halála
időpontjának és okának szakszerű megállapítására és a halotti bizonyítvány kiadására illetékes orvosainak
meghatározásáról szóló határozat (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 3/2021).
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IV.
Jelen határozat meg fog jelenni “Óbecse Község Hivatalos Lapjában”.
Indokolás
Jelen határozat meghozatalának jogalapja az Egészségvédelemről szóló törvény 203. szakaszának
4. bekezdése tartalmazza, mely előírja, hogy a község, illetve város illetékes szerve meghatározza azt az
orvost, aki az egészségházon kívül megállapítja a halál okát és idejét,valamint bizonylatot ad ki arról, míg
ugyanezen a szakasz 6. bekezdése előírja, hogy az elhunytak megvizsgálására szolgáló eszközöket és az
egészségházon kívül megállapítandó halál okát és idejét a község, illetve a város költségvetéséből pénzelik.
Óbecse Község Alapszabályának 27. szakasza előírja, hogy a község munkáit a község szervei
végzik saját illetékességükön belül, melyet törvény és a jelen Alapszabály ír elő. Amennyiben törvénnyel
vagy más előírással nincs meghatározva, hogy melyik szerv illetékes a munkák elvégzésére a község
hatáskörén belül, minden olyan munkát, amely a viszonyok szabályozására irányul, a Községi Képviselő –
testület, míg a végrehajtással kapcsolatos teendőket a Község elnöke látja el. Amennyiben a munka
típusának következtében az illetékesség nem meghatározható a jelen szakasz 2. bekezdésével
összhangban, abban az esetben a Községi képviselő - testület jár az illetékes.
Az óbecsei “Óbecse” Egészségház igazgatója, dr. Slobodan Dimitrov, 2021.09.06-án javasolta, hogy
egészségügyi intézményen kívül elhunyt személyek halála időpontjának és okának szakszerű
megállapítására és a halotti bizonyítvány kiadására a következő orvosokat határozzák meg: Dr. Šijačić
Siniša, sürgősségi szakorvos, Dr. Tančik Dragan, sürgősségi szakorvos, Dr. Simić Sandra, sürgősségi
szakorvos, Dr Jokšić-Zelić Milena, Dr. Gondos Attila, Dr. Sladić Jasmina, Dr. Vidić Branka, Dr. Pepelčević
Borko, Dr. Alagić Gaćeša Ana, Dr. Nikolić Boris, Dr. Nоvčić Аlеksаndrа, általános egészségügyi szakorvos,
Dr. Muzsika-Tóth Aranka, általános egészségügyi szakorvos, Dr. Vasović Sanja, Dr. Rаdоšеvić Vеsnа, Dr.
Gilih-Zdravko Matild, munkaegészségügyi szakorvos, Dr. Stojšić Andrea, Dr. Gajinov Gaja, Dr. Slobodan
Dimitrov, általános egészségügyi szakorvos, Dr. Horváth-Savić Edit, Dr. Jovanović Biljana, Dr. Mijatov
Sanja, Dr. Pavlović Tanja, Dr. Koncz Gyula, általános egészségügyi szakorvos, Dr. Koncz Mónika, általános
egészségügyi szakorvos, Dr. Mandić-Szabó Zenia, Dr. Jandrić Radoslava, Dr. Lukićić Šobot Marija, Dr. Žarić
Mila, általános egészségügyi szakorvos, Dr Miljatović Milica és Dr. Ćirić Aleksandar.
A Káderügyi, Adminisztrációs Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság Óbecse
Község Képviselő – testületének benyújtotta azon javaslatát, hogy fogadja el az óbecsei “Óbecse”
Egészségház javaslatát és egészségügyi intezményén kívül elhunyt személyek halála időpontjának és
okának szakszerű megállapítására és a halotti bizonyítvány kiadására illetékes orvosaiként a javasolt
személyeket határozza meg.
A fentiekre való tekintettel, Óbecse Község Képviselő – testülete elfogadta a Káderügyi,
Adminisztrációs Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság javaslatát és a rendelkező rész
szerinti határozatot hozta meg.
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a végzés végleges, ezáltal fellebbezésnek nincs helye. A végzés ellen
keresetlevél által közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási Bíróságnál, a kézbesítéstől számított
30 napon belül. A keresetlevelet kettő példányban kell benyújtani.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 02-109 /2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 81/2020-Одлуке УС РС),
члана 38. став 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 5/2019) и члана 43. и
44. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-пречишћен
текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019 и 24/2020), Скупштина општине Бечеј је, на XIV седници одржаној
30.09.2021. године, донела

РЕШЕЊЕ
о именовању председника Савета за буџет и финансије
I
Именује се ЖЕЉКО КОВАЧЕВ из Бечеја за председника Савета за буџет и финансије на
мандатни период на који је изабрана Скупштина општине Бечеј.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.
Образложење
Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 38. став 1. Статута општине Бечеј
је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање
питања из њене надлежности.
Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник Скупштине, у
договору са председницима одборничких група, односно одборницима - представницима политичких
странака које су заступљене у Скупштини, предлаже Скупштини кандидате за председнике и
чланове радних тела, сразмерно броју одборника који те политичке странке имају у Скупштини.
Др Слободан Димитров, који је за председника Савета за буџет и финансије именован
решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-78/2021 од 19.10.2020. године, поднео је 22.06.2021.
године оставку на своју функцију, што је скупштина општине констатовала решењем број I 0279/2021 од 29.06.2021. године.
Председник скупштине општине је на предлог одборничке групе Српска напредна странка
Александар Вучић-За нашу децу од 20.09.2021. године, предложио да се уместо др Слободана
Димитрова за новог председника Савета за буџет и финансије именује Жељка Ковачева из Бечеја.
Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштине општине Бечеј од
24.09.2021. године и на основу изнетог, донела је решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 02-110/2021
Дана:30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Игор Киш, c.p.
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A Helyi önkormányzatról szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 129/2007, 83/2014
– egyéb törvény, 101/2016 –egyéb törvény, 47/2018 és 81/2020 – AB döntés) 36. szakaszának 1.
bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 38. szakaszának 1.
bekezdése, valamint az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjének (“Óbecse Község Hivatalos
Lapja”, 6/2013– egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014, 15/201 és 23/2019) 43. és 44. szakaszai
alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2021. 09.30. megtartott XIV. ülésén meghozta a

Költségvetési és pénzügyi tanács elnökének kinevezéséről szóló
HATÁROZATOT

I.
Az Óbecse Község Képviselő – testületének megbízatásának idejére a Költségvetési és pénzügyi
tanács elnökének kinevezzük az óbecsei ŽELJKO KOVAČEVET.
II.
Jelen határozat meg fog jelenni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában.“
Indokolás
A Helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község
Alapszabálya 38. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a Községi Képviselő-testület állandó vagy
ideiglenes munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó ügyek megvitatásának céljából.
Az Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza előírja, hogy a Képviselő-testület
elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a Képviselő-testületben jelenlevő politikai
pártok képviselőivel megbeszélve javasolja a Képviselő-testületnek a munkatestületek elnök- és
tagjelöltjeit, arányosan a képviselők számával, amellyel az adott politikai párt a Képviselő-testületben
rendelkezik.
Dr. Slobodan Dimitrov, akit Óbecse Község Képvisele testülete nevezett ki a Költségvetési és
pénzügyi tanács elnökének a 2020.10.19 – én kelt., I 02-78/2021 – es ügyiratszámú végzése által,
2021.06.22 – én benyújtotta az ezen funkcióról való lemondását, amelyet a községi képviselő – testület
konstatált a 2021.06.29 – én kelt., I 02-79/2021 – es ügyiratszámú határozata által.
A községi képviselő – testület elnöke a Szerb Haladó Párt Aleksandar Vučić – Gyermekeinkért
képviselői csoport 2021.09.20 – án kelt. javaslata alapján azt indítványozta, hogy dr. Slobodan Dimitrov
helyébe a testület a Költségvetési és pénzügyi tanács elnökének az óbecsei Željko Kovačevet nevezze ki.
Az Óbecsei Községi Képviselő – testület megvitatta az Óbecsei Községi Képviselő – testület
elnökének 2021.09.24 – én kelt. javaslatát, és az előadottak alapján a rendelkező rész szerinti határozatot
hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 02-110 /2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.
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На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије”, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. Закон, 47/2018 и 81/2020-Одлуке УС РС),
члана 38. став 1. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 5/2019) и члана 43. и
44. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-пречишћен
текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019 и 24/2020), Скупштина општине Бечеј је, на XIV седници одржаној
30.09.2021. године, донела

РЕШЕЊЕ
о именовању председника Комисије за представке и жалбе
I
Именује се ЖОЛТ КОВАЧ из Бечеја за председника Комисије за представке и жалбе на
мандатни период на који је изабрана Скупштина општине Бечеј.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.
Образложење
Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 38. став 1. Статута општине Бечеј
је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна тела за разматрање
питања из њене надлежности.
Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник Скупштине, у
договору са председницима одборничких група, односно одборницима - представницима политичких
странака које су заступљене у Скупштини, предлаже Скупштини кандидате за председнике и
чланове радних тела, сразмерно броју одборника који те политичке странке имају у Скупштини.
Ласло Фехер, који је за председника Комисије за представке и жалбе именован решењем
Скупштине општине Бечеј број I 02-84/2020 од 19.10.2020. године, поднео је 18.06.2021. године
оставку на своју функцију, што је скупштина општине констатовала решењем број I 02-78/2021 од
29.06.2021. године.
Председник скупштине општине је на предлог одборничке групе Vajdasági Magyar SzövetségPásztor István-Савез Војвођанских Мађара-Пастор Иштван од 21.09.2021. године, предложио да се
уместо Ласла Фехера за новог председника Комисије за представке и жалбе именује Жолт Ковач из
Бечеја.
Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштине општине Бечеј од
24.09.2021. године и на основу изнетог, донела је решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 02-111/2021
Дана: 30.09.2021. године
БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Игор Киш, c.p.

--- 0 ---
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A Helyi önkormányzatról szóló törvény (“Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 129/2007, 83/2014
– egyéb törvény, 101/2016 –egyéb törvény, 47/2018 és 81/2020 – AB döntés) 36. szakaszának 1.
bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 38. szakaszának 1.
bekezdése, valamint az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendjének (“Óbecse Község Hivatalos
Lapja”, 6/2013– egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014, 15/201 és 23/2019) 43. és 44. szakaszai
alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2021. 09.30. megtartott XIV. ülésén meghozta a

Beadványok és fellebbezések bizottságának elnöke kinevezéséről szóló
HATÁROZATOT

I.
Az Óbecse Község Képviselő – testületének megbízatásának idejére a Beadványok és fellebbezések
bizottsága elnökének kinevezzük az óbecsei KOVÁCS ZSOLTOT.
II.
Jelen határozat meg fog jelenni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában.“
Indokolás
A Helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község
Alapszabálya 38. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a Községi Képviselő-testület állandó vagy
ideiglenes munkatestületeket hoz létre a hatáskörébe tartozó ügyek megvitatásának céljából.
Az Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza előírja, hogy a Képviselő-testület
elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a Képviselő-testületben jelenlevő politikai
pártok képviselőivel megbeszélve javasolja a Képviselő-testületnek a munkatestületek elnök- és
tagjelöltjeit, arányosan a képviselők számával, amellyel az adott politikai párt a Képviselő-testületben
rendelkezik.
Fehér László, akit Óbecse Község Képvisele testülete nevezett ki a Költségvetési és pénzügyi tanács
elnökének a 2020.10.19 – én kelt., I 02-84/2021 – es ügyiratszámú határozata által, 2021.06.18– án
benyújtotta az ezen funkcióról való lemondását, amelyet a községi képviselő – testület konstatált a
2021.06.29 – én kelt., I 02-78/2021 – es ügyiratszámú határozata által.
A községi képviselő – testület elnöke a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István képviselői
csoport 2021.09.21 – én kelt. javaslata alapján azt indítványozta, hogy Fehér László helyébe a testület a
Költségvetési és pénzügyi tanács elnökének az óbecsei Kovács Zsoltot nevezze ki.
Az Óbecsei Községi Képviselő – testület megvitatta az Óbecsei Községi Képviselő – testület
elnökének 2021.09.24 – én kelt. javaslatát, és az előadottak alapján a rendelkező rész szerinti határozatot
hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse Község
Óbecsei Községi Képviselő – testület
Szám: I 02-111 /2021
Dátum: 2021.09.30.
ÓBECSE

Községi Képviselő – testület elnöke
Kiss Igor, s.k.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
OПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 02-102/21
Дана: 14.09.2021. године
БЕЧЕЈ

На основу члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“,
број 5/2019) и Локалног плана акције за децу општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“,
бројeви 7а/21) , Општинско веће општине Бечеј је дана 14.09.2021. године, на 55. седници, одржаној
телефонским путем, донело
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног
плана акције за децу општине Бечеј

Члан 1.
Именује се Комисија за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног
акције за децу општине Бечеј ( у даљем тексту: Комисија) и то:

плана

1. Марјана Димитров, председница Комисије,
2. Биљана Гагић, члан и
3. Дуња Шари, члан
Члан 2 .
Задатак Комисије је да усвоји Пословник о раду, да распише и спроведе јавни конкурс за
избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног плана за децу општине Бечеј, да оцени и
тестира кандидате и свој предлог упути општинском већу на даљу надлежност .
Члан 3.
Након извршења задатка из члана 2. овог решења, Комисији престаје мандат.
Комисија нема право на накнаду.
Члан 4.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“.
Образложење:
Дана 02.06.2021. године усвојен је Локални план акције за децу општине Бечеј. У
специфичном циљу
9.1.2. Локалног плана акције за децу општине Бечеј
под називом
Обезбеђивање инструмената јавне контроле и праћење примене ЛПА за децу, одређено је да
општина Бечеј именује Комисију за избор чланова радног тела за праћење примене ЛПА за децу.
Општинско веће општине Бечеј је на 55. седници одржаној телефонским путем, дана
14.09.2021. године, одлучио да именује Комисију како је наведено у изреци Решења.
Истим решењем одређен је и задатак Комисије који се састоји у томе да је неопходно да
Комисија усвоји Пословник о раду, да распише и спроведе јавни конкурс за избор чланова Радног
тела за праћење примене Локалног плана за децу општине Бечеј, као и да оцени и тестира
кандидате и свој предлог упути скупштини општине на даљу надлежност .
Извршењем задатка, мандат Комисије престаје и Комисија .
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Драган Тошић, c.p.
председник
--- 0 --Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomán y
Óbecse község
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. szám: III 02-102/21
Kelt: 2021. 09. 14.
ÓBECSE

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 53. szakasza 1.
bekezdésének 16. pontja, valamint Óbecse község gyermekjóléti akcióterve (Óbecse Község Hivatalos
Lapja, 7a/21. szám) alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2021. 09. 14-én megtartott 55. telefonos
ülésén meghozta a következő
HATÁROZATOT
az Óbecse község gyermekjóléti akcióterve alkalmazását végigkísérő munkatestület tagjainak
megválasztását végző bizottság kinevezéséről

1. szakasz
Kinevezzük az Óbecse község gyermekjóléti akcióterve alkalmazását végigkísérő munkatestület
tagjainak megválasztását végző bizottságot (a továbbiakban: Bizottság), mégpedig a következő
összetételben:
1. Marjana Dimitrov, a Bizottság elnöke,
2. Biljana Gagić, tag,
3. Dunja Šari, tag.
2. szakasz
A Bizottság feladata a munkaügyrend elfogadása, az Óbecse község gyermekjóléti akcióterve
alkalmazását végigkísérő munkatestület tagjainak megválasztására irányuló nyilvános pályázat kiírása és
végrehajtása, a jelöltek osztályozása és tesztelése, valamint a javaslatnak a községi tanácshoz való utalása.
3. szakasz
A jelen Határozat 2. szakaszában foglalt feladatok végrehajtása után megszűnik a Bizottság
megbízatása.
A Bizottságnak nincs joga térítményre.
4. szakasz
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
I n d o k l á s:
2021. 06. 02-án elfogadták Óbecse község gyermekjóléti akciótervét. A 9.1.2. specifikus cél: A
gyermekjóléti akcióterv nyilvános ellőnérzésének és alkalmazásának végigkésérésének biztosítási elemeiben
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meghatározták, hogy Óbecse község kinevezi az Óbecse község gyermekjóléti akcióterve alkalmazását
végigkísérő munkatestület tagjainak megválasztását végző bizottságot.
Óbecse Község Községi Tanácsa a a 2021. 09. 14-én megtartott 55. telefonos ülésén meghozta a
Határozatot az Óbecse község gyermekjóléti akcióterve alkalmazását végigkísérő munkatestület tagjainak
megválasztását végző bizottság kinevezéséről, ahogyan az a rendelkező részben áll.
Ugyanezzel a Határozattal meghatározta, hogy a Bizottság feladata a munkaügyrend elfogadása, az
Óbecse község gyermekjóléti akcióterve alkalmazását végigkísérő munkatestület tagjainak megválasztására
irányuló nyilvános pályázat kiírása és végrehajtása, a jelöltek osztályozása és tesztelése, valamint a
javaslatnak a községi képviselő-testülethez való utalása.
A feladatok végrehajtása után megszűnik a Bizottság megbízatása.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву овог решења.

KÖZSÉGI TANÁCS
Dragan Tošić sk.
elnök
--- 0 --На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 44. став 1. тачка 3.
Закона о локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон 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 2021.годину (˶Службени лист
општине Бечеj” број 24/2020, 6/2021 и 13/2021), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за
финансије, дана 10.09.2021. године донео је следеће ,
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
Члан 1.
1. Из средстава утврђених Одлуком буџета општине Бечеј за 2021. годину (˶Сл.лист општине
Бечеј” број 24/2020 , 6/2021 и 13/2021) раздео 4, глава 0, програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 43, економска
класификација 499 –текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од
4.429.000,00 динара и распоређују се на:
Раздео 2, глава 0, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска активност
2101-0002, функција 110, позиција 13, економска класификација 415 – Накнаде трошкова за
запослене одобравају се средства у износу од 59.000,00 динара (конто 4151 – Накнаде
трошкова за запослене);
Раздео 3, глава 0, програм 16 – Политички систем локалне самоуправе, програмска активност
2101-0002, функција 110, позиција 23, економска класификација 423 – Услуге по уговору
одобравају се средства у износу од 402.000,00 динара (конто 4235 – Стручне услуге);
Раздео 4, глава 0, програм 15 – Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност
0602-0001, функција 130, позиција 34, економска класификација 423 – Услуге по уговору
одобравају се средства у износу од 3.968.000,00 динара (конто 4233 – Услуге образовања и
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усавршавања запослених у износу од 823.000,00 динара и конто 4234 - Услуге информисања у
износу од 3.145.000,00 динара).
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
Број: II 400-483/2021.
Дана: 10.09.2021. године
Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Тошић, c.p.

--- 0 --A költségvetésrendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010.,
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015.,
99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. számok) 69. szakaszának 4. bekezdése, A helyi
önkormányzatról 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. szakasz 1. bekezdés 8. pontja, Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 23/2019., 11/2020. és 20/2020. számok) 16. szakasza alapján, Óbecse
község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 24/2020., 6/2021. és
13/2021. számok) 16. pontja alapján, Óbecse község községi elnöke, a Pénzügyi Osztály javaslatára 2021.
09. 10-én meghozta a következő
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról
1. szakasz
1. Óbecse község 2021. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 24/2020.
és 6/2021. számok) megállapított eszközökből, 4. rész, 0. fejezet, 15. Program – A helyi önkormányzat
általános kszolgáltatásai, 0602-0001-es programaktivitás, 160. funkció, 43. helyrend, gazdasági
besorolás 499-folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 4.429.000,00 dináros összegben és elosztjuk
a következő helyekre:
2. rész, 0. fejezet, 16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere, 2101-0002-es
programtevékenység, 110. funkció, 13. helyrend, gazdasági besorolás 415 – Szerződéses
szolgáltatások, jóváhagyjuk az eszközöket 59.000,00 dináros összegben (kontó 4151 –
Foglalkoztatottak költségtérítései),
3. rész, 0. fejezet, 16. Program – A helyi önkormányzat politikai rendszere, 2101-0002-es
programtevékenység, 110. funkció, 23. helyrend, gazdasági besorolás 423 – Szerződéses
szolgáltatások, jóváhagyjuk az eszközöket 402.000,00 dináros összegben (kontó 4235 –
Szakszolgáltatások),
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4. rész, 0. fejezet, 15. Program – A helyi önkormányzat általános szolgáltatásai, 0602-0001-es
programtevékenység, 130. funkció, 34. helyrend, gazdasági besorolás 423 – Szerződéses
szolgáltatások, jóváhagyjuk az eszközöket 3.968.000,00 dináros összegben (kontó 4233 – A
foglalkoztatottak továbbképzésének szolgáltatásai 823.000,00 dinát és kontó 4234 – Tájékoztatási
szolgáltatások 3.145.000,00 dinár),
2. szakasz
Jelen Határozat végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.
3. szakasz
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Községi elnök
Ikt.szám: II 400-483/2021.
Kelt: 2021. 09. 10.
Óbecse

KÖZSÉGI ELNÖK
Dragan Tošić s.k.

--- 0 --На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон,
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020), члана 44. став 1. тачка 3.
Закона о локалној самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016др.закон 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 2021.годину (˶Службени лист
општине Бечеj” број 24/2020, 6/2021 и 13/2021), председник општине Бечеј, на предлог Одељења за
финансије, дана 13.09.2021. године донео је следеће ,

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
Члан 1.
1. Из средстава утврђених Одлуком буџета општине Бечеј за 2021. годину (˶Сл.лист општине
Бечеј” број 24/2020 , 6/2021 и 13/2021) раздео 4, глава 0, програм 15 - Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 43, економска
класификација 499 –текућа резерва, одобравају се средства у укупном износу од 220.000,00
динара и распоређују се на:
Раздео 4, глава 3, програм 14 – Развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0004,
функција 810, позиција 188, економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
одобравају се средства у износу од 220.000,00 динара (конто 4251 – Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката) код УСКАО „Ђорђе Предин-Баџа.
Члан 2.
О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије.
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Члан 3.
Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
Председник Општине
Број: II 400-489/2021.
Дана: 13.09.2021. године
Бечеј

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Тошић, c.p.

--- 0 --A költségvetésrendszerről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 54/2009., 73/2010., 101/2010.,
101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013-jav., 108/2013., 142/2014., 68/2015.-másik törvény, 103/2015.,
99/2016., 113/2017., 95/2018., 31/2019. és 72/2019. számok) 69. szakaszának 4. bekezdése, A helyi
önkormányzatról 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. szakasz 1. bekezdés 8. pontja, Óbecse község 2019. évi költségvetéséről szóló határozat
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 23/2019., 11/2020. és 20/2020. számok) 16. szakasza alapján, Óbecse
község 2021. évi költségvetéséről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 24/2020., 6/2021. és
13/2021. számok) 16. pontja alapján, Óbecse község községi elnöke, a Pénzügyi Osztály javaslatára 2021.
09. 13-án meghozta a következő
HATÁROZATOT
a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról
1. szakasz
1. Óbecse község 2021. évi költségvetéséről szóló határozattal (Óbecse Község Hivatalos Lapja,
24/2020. és 6/2021. számok) megállapított eszközökből, 4. rész, 0. fejezet, 15. Program – A helyi
önkormányzat általános kszolgáltatásai, 0602-0001-es programaktivitás, 160. funkció, 43. helyrend,
gazdasági besorolás 499-folyó tartalék, jóváhagyják az eszközöket 220.000,00 dináros összegben
és elosztjuk a következő helyekre:

4. rész, 3. fejezet, 14. Program – A sport- és ifjúság fejlesztése, 1301-0004-es programtevékenység,
810. funkció, 188. helyrend, gazdasági besorolás 425 – Folyó javítás és karbantartás, jóváhagyjuk az
eszközöket 220.000,00 dináros összegben (kontó 4221 – Épületek és objektumok folyó javítása és
karbantartása) a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét
Szolgáló Intézmény számára.
2. szakasz
Jelen Határozat végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik.
3. szakasz
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.

Страна 40.
40. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30. 09. 2021.
2021. 09. 30.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
Községi elnök
Ikt.szám: II 400-489/2021.
Kelt: 2021. 09. 13.
Óbecse

KÖZSÉGI ELNÖK
Dragan Tošić s.k.
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САДРЖАЈ
ТАRTALOM

Назив
Elnevezés
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ОДЛУКA O ОСЛОБАЂАЊУ ОД ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ У
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ У СВРХУ ПОСТАВЉАЊА ЛЕТЊИХ И ЗИМСКИХ БАШТИ
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ TERÜLETEKEN MEGVALÓSULÓ, NYÁRI ÉS TÉLI
KERTHELYISÉGEK KIALAKÍTÁSÁT TERHELŐ BÉRLETI DÍJ FIZETÉSE ALÓL FELMENTÉSRŐL SZÓLÓ
HATÁROZAT

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације општине Бечеј
за 2021. годину
Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének 2021 – es évre szóló munkatervhéz való
hozzájárulásról szóló HATÁROZAT

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на измену Финансијског плана Установе за спортску и
кулурну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“ за 2021. годину
Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló intézmény
pénzügyi tervének módosításához való hozzájárulásról szóló HATÁROZAT

РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на одлуку управног одбора Народне библиотеке
Бечеј о расписивању и спровођењу јавног конкурса за именовање директора Народне
библиотеке Бечеј
Óbecsei Népkönyvtár igazgató bizottsága által meghozott, intézmény igazgatójának kinevezésére
irányuló nyilvános pályázati felhívás kiírásáról és lebonyolításáról szóló, 2021.09.07 – én kelt.,
164/21 – es ügyiratszámú határozatának jóváhagyásáról szóló HATÁROZАТ

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Прве измене и допуне програма пословања ЈП Комуналац
Бечеј за 2021. годину
Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló programtervének első módosításaihoz és
bővítéseihez való hozzájárulásról szóló HATÁROZAT
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РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Прве измене и допуне посебног програма коришћења
средстава из буџета општине Бечеј ЈП Комуналац Бечеј за 2021. годину
Komunalac – Óbecse közvállalat 2021 – es évre szóló, Óbecse község költségvetéséből származó
eszközök felhasználására irányuló külön program első módosításaihoz és bővítéseihez való
hozzájárulásról szóló HATÁROZAT

10

РЕШЕЊЕ о отуђењу грађевинског земљишта, парцела број 6065/2 КО Бечеј
Építési földterület elidegenítéséről szóló HATÁROZAT, Óbecsei K.K. 6065/2 – es hrsz. parcellája
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13
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РЕШЕЊЕ о отуђењу грађевинског земљишта, парцела број 6093 КО Бечеј
Építési földterület elidegenítéséről szóló HATÁROZAT, Óbecsei K.K. 6093 – as hrsz. parcellája

16
19

РЕШЕЊЕ о престанку функције и именовању директора Градског позоришта Бечеј
a funkció megszűnéséről és az Óbecsei Városi Színház igazgatójának kinevezéséről
szóló HATÁROZAT

21

РЕШЕЊЕ о одређивању доктора медицине Дома здравља „Бечеј” Бечеј за стручно
утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавање
потврде о смрти
Аz Óbecsei Egészségház egészségügyi intezményén kívül elhunyt személyek halála időpontjának
és okának szakszerű megállapítására és a halotti bizonyítvány kiadására illetékes orvosainak
meghatározásáról szóló HATÁROZAT

23

25

27

РЕШЕЊЕ о именовању председника Савета за буџет и финансије
Költségvetési és pénzügyi tanács elnökének kinevezéséről szóló HATÁROZAT

30
31

РЕШЕЊЕ о именовању председника Комисије за представке и жалбе
Beadványok és fellebbezések bizottságának elnöke kinevezéséről szóló HATÁROZAT

32
33

РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за избор чланова Радног тела за праћење примене
Локалног плана акције за децу општине Бечеј
HATÁROZAT az Óbecse község gyermekjóléti akcióterve alkalmazását végigkísérő munkatestület
tagjainak megválasztását végző bizottság kinevezéséről

34
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РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, Број: II 400-483/2021
HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról, Ikt.szám: II 400-483/2021

36
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РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, Број: II 400-489/2021
HATÁROZAT a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról, Ikt.szám: II 400-489/2021

38
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Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922
Лице које обавља послове одговорног уредника: Жолт Ловаши Латинчић
Годишња претплата за 2020. 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----------
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Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg.
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922
A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Lovasi Latincsity Zsolt
Előfizetési díj a 2020. évre: 1.750,00 dinár
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:
Uprava za trezor 840-138640-47

