СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИНA ИЗДАВАЊА LVII
LVII KIADÁSI ÉVFOLYAM

30.12.2021.
2021.12.30.

БРОЈ 23.
23. SZÁM

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Стаута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“,
број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021.године, донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне
услуге Бечеј за 2022. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге
Бечеј за 2022. годину, којег је усвојила Скупштина друштва на 3. седници, одржаној дана 29.11.2021.
године, под бројем 692-1/21.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“
Образложење:
Директор друштва је дана 30.11.2021. године доставио оснивачу Програм пословања
„Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину, заједно са одлуком Скупштине
друштва са 3. седнице, одржане телефонским путем, дана 29.11.2021. године.
Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, прописано је да скупштина општине
разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач.
Општинско веће општине Бечеј је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину и
утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.
На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину и донела
решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-145/2021
Дана:30.12.2021
Бечеј

Заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.
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Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 5/2029 sz) 34.szakasza 1. bekezdése
54.pontja alapján Óbecse község Képviselő-testülete 2021.12.30-án megtartott XX. ülésén meghozta a

HATÁROZATOT
a Tpotisje-Becej kommunális szolgáltató Kft 2022-es évre vonatkozó munkatervének
jóváhagyásáról

I
JÓVÁHAGYJÁK a Potisje-Becej kommunális szolgáltató Kft 2022-es évre szóló munkatervét,
melyet a gazdasági társaság Közgyűlése hozott meg 692-1/21 szám alatt 2021.11.29-én megtartott 3.
ülésén.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A gzdasági társaság igazgatója 2021.11.30-án megküldte az alapítónak a Potisje-Becej kommunális
szolgáltató Kft 2022-es évre vonatkozó munkatervét a gazdasági társaság Közgyűlésének 692-1/21 számú
2021.11.29-én meghozott döntésével együtt.
Óbecse község Alapszabályának 34.szakasza 1. bekezdése 54. pontja szabáyozza, hogy a községi
Képviselő-testület megvitatja és elfogadja a munkabeszámolókat és jóváhagyását adja a költségvetés
felhasználóinak, közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkaterveire, melyeknek ő az alapítója.
Óbecse község Községi Tanácsa 2021.12.27-én megtartott 74. ülésén megvitatta a Potisje-Becej
kommunális szolgáltató Kft 2022-es évre vonatkozó munkatervét, és megerősítette a határozat javasalatát
annak jóváhagyásáról.
A fentiek és az idézett előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a PotisjeBecej kommunális szolgáltató Kft 2022-es évre vonatkozó munkatervét és a kimondó részben
meghatározott döntést hozta.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ--TESTÜLETE
Szám: I 023-145/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testület alelnöke
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 18. став 1. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист општине Бечеј“,
број 7/09- пречишћен текст) и члана 34. став 1. тачка 19. Статута општине Бечеј („Службени лист
општине Бечеј“, број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници, одржаној дана
30.12.2021.године донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада
„Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2022. Годину
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I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада „Потисје
– Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2022. годину број 679/21.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“
Образложење:
Директор „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј је дана 30.11.2021. године доставио
оснивачу План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне
услуге за 2022. годину под бројем 679/21.
На основу члана 18. став 1. Одлуке о одржавању чистоће, сакупљање и одвожење отпадака
из стамбених и пословних објеката који се не сматрају смећем ( дотрајали апарати из домаћинства,
намештај, делови санитарне опреме, напуштене ствари и други непотребни предмети осим
грађевинског отпада) комунално предузеће, предузеће или предузетник који обавља комуналну
делатност, организује два пута годишње по посебном програму на који сагласност даје Скупштина
општине Бечеј.
Општинско веће општине Бечеј је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2022. године
размотрило План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада „Потисје –Бечеј“ доо за
комуналне услуге за 2022. годину и мишљење надлежног одељења.
На основу изнетог и витираних одредби прописа, Скупштина општине Бечј је размотрила
План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2022. годину и донела решења као у
диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:I 023-146/2021
Дана: 30.12.2021.
БЕЧЕЈ

Заменик председника скупштине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --A tisztaság fenntartásáról szóló Határozat (Óbecse község Hivatalos Lapja, 7/09 sz.) 18.szakasza
1.bekezdése és Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 5/2019 sz.) 34.szakasza, 1.
Bekedése, 19. pontja alapján Óbecse község Képviselő-testülete 2021.12.30-án megtartott XX.ülésén
meghozta a
HATÁROZATOT
A Potisje-Becej kommunális szolgáltató Kft 2022-re szóló terjedelmes hulladék
összegyűjtésére és elraktározására vonatkozó Tervének jóváhagyásáról

JÓVÁHAGYJÁK A Postisje-Becej kommunális szolgálta Kft 2022-re szóló terjedelmes hulladék
összegyűjtéséről és raktározásáról szóló 679/21 számú tervét.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
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I n d ok l á s :
A Potisje-Becej kommunális szolgáltató Kft igazgatója 2021.11.30-án megküldte az alapítónak a
2022-re szóló terjedelmes hulladák összegyűjtéséről és raktározásáról szóló 679/21 számú tervét.
A tisztaság fenntartásáról, a nem szemétnek számító hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról a
lakóépületekből és üzlethelyiségekből szóló Határozat 18.szakasza 1.bekezdése alapján (elhasznált,
elromlott háztartási gépek, bútor, vizesgóc elemek, elhagyott dolgok és egyéb szükségtelen holmi, kivéve
az építkezési hulladékot) a kommunális vállalat vagy vállalkozó amely a kommunális szolgáltatást végzi évi
két alkalommal szervezi meg az ilyen jellegű hulladék elszállítását külön terv alapján melyet Óbecse község
Képviselő-testülete hagy jóvá.
Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.12.27-én megtartott 74.ülésén megvitatta a Potisje-Becej
kommunális szolgáltató Kft 2022-re szóló terjedelmes hulladék összegyűjtéséről és raktározásáról szóló
tervét, valamint az illetékes osztály véleményét is kikérte.
A fentiek, valamint az idézett rendelkezések alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta
a 2022-re szóló terjedelmes hulladék összegyűjtéséről és raktározásáról szóló tervet , és a kimondó
részben megfogalmazott döntést hozta.
Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: I 023-146/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testüle elnökhelyettese
Mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј („Службени лист општине Бечеј,
број 10/2017-пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана
30.12.2021. године донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈП „Топлана“ Бечеј за 2022. Годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП „Топлана“ Бечеј за 2022. годину који је
усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 107. седници број 2009/21 одржаној дана 21.12.2021.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Јавно предузеће „Топлана“ Бечеј, је дана 21.12.2021. године, доставило оснивачу Програм
пословања јавног предузећа „Топлана“ Бечеј за 2022. годину, заједно са одлуком надзорног одбора
са 107. седнице број 2009/21 одржане дана 21.12.2021. године.
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Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно
трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине разматра
и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа,
установа и служби чији је оснивач.
Члан 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“ Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите
општег интереса у јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм
пословања предузећа.
Општинско веће општине Бечеј, је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Програм пословања Јавног предузећа „Топлана“ Бечеј за 2022. годину и утврдило
предлог решења о давању сагласности на исти.
На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Програм пословања Јавног предузећа „Топлана“ Бечеј за 2022. годину и донела решење као у
диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-147/2021
Дана: 30.12.2021.
Бечеј

заменик Председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --A közvállalatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 59.szakasza 7.
bekezdése, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 5/2029 sz) 34.szakasza 1.
bekezdése 54.pontja és a Toplana hőenergiát előállító és szállító közvállalat megalakításáról szóló Határozat
összehangolásáról szóló Határozat (Óbecse község Hivalatol Lapja, 10/2017 sz.) 13.szakasza 1. bekezdése
3. pontja alapján Óbecse község Képviselő-testülete 2021.12.30-án megtartott XX. ülésén meghozta a

HATÁROZATOT
a Toplana KV 2022-es évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
I
JÓVÁHAGYJÁK a Toplana közvállalat 2022-es évre szóló munkatervét, melyet a közvállalat
felügyelő bizottsága hozott meg 2009/21 szám alatt 2021.12.21-én megtartott 107. ülésén.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
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A Toplana közvállalat 2021.12.21-én megküldte az alapítónak a Toplana közvállalat 2022-es évre
vonatkozó munkatervét a felügyelő bizottság 2021.12.21-én, 107. ülésén meghozot 2008/21-es számú
döntésével együtt.
A közvállalatokról szóló Törvény 59.szakasza 7. bekezdése előírja, hogy az éves, illetve hároméves
munkaterv akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben arra jóváhagyását adja a helyi önkormányzat
illetékes szerve.
Óbecse község Alapszabályának 34.szakasza 1. bekezdése 54. pontja szabáyozza, hogy a községi
Képviselő-testület megvitatja és elfogadja a munkabeszámolókat és jóváhagyását adja a költségvetés
felhasználóinak, közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkaterveire, melyeknek ő az alapítója.
A Toplana hőenergiát előállító és szállító közvállalat megalakításáról szóló Határozat
összehangolásáról szóló Határozat 13.szakasza 1. bekezdése 3. pontja szabályozza, hogy a közérdek
védelme céljából a közvállalatban, Óbecse kozség Képviselő-testülete hagyja jóvá a vállalat évi
munkatervét.
Óbecse község Községi Tanácsa 2021.12.27-én megtartott 74. ülésén megvitatta a Toplana
közvállalat 2022-es évre vonatkozó munkatervét, és megerősítette a határozat javasalatát annak
jóváhagyásáról.
A fentiek és az idézett előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a Toplana
közvállalat 2022-es évre vonatkozó munktervét és a kimondó részben meghatározott döntést hozta.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ--TESTÜLETE
Szám: I 023-147/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testület alelnöke
mr Nenad Tomasevic, s.k.

--- 0 --На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и
88/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021.године донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Посебан програм коришћења
средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Топлана“ Бечеј
за 2022. Годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј
ЈП „Топлана“ Бечеј за 2022. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 107. седници
број 2010/20 одржаној дана 21.12.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Јавно предузеће „Топлана“ Бечеј, је дана 22.12.2021. године, доставило оснивачу Посебан
програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Топлана“ Бечеј за 2022. годину, заједно
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са одлуком надзорног одбора са 107. седнице број 2010/20 одржане дана 21.12.2021. године ради
давања сагласности на исти.
Чланом 61. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да Посебан програм јавног
предузећа се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе.
Општинско веће општине Бечеј, је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Топлана“ Бечеј за
2022. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.
Скупштина општине Бечеј је размотрила Посебан програм коришћења средстава из буџета
општине Бечеј за ЈП „Топлана“ Бечеј за 2022. годину и донела решење као у диспозитиву.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-148/2021
Дана: 30.12.2021.
БЕЧЕЈ

заменик Председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 ---

A közvállatokról szóló Törvény (SZ Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 61.szakasza 3.
bekezdése, Óbecse község Képviselő-testülete a 2021.12.30-ánmgtyartott XX. ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő
felsználásáról a Toplana KV részére

I
JÓVÁHAGYJUK Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv
alapján történő felsználását a Toplana KV részéről, melyet a közválllat felügyelő bizottsága hozott meg
107.ülésén 2010/20 szám alatt 2021.12.21-én.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az óbecsei Toplana közvállalat 2021.12.22-én megküldte az alapítónak Óbecse község 2022-es évre
vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Toplana KV részéről, a
felügeylő bizottság 107. ülésén, 2021.12.21-én meghozott 2010/20 számú határozatával együtt,
jóváhagyás céljából.
A közvállalatokról szóló Törvény 61.szakasza 3.bekezdése előírja, hogy a közvállalatok Külön terve
akkor tekinthető elfogadottnak, amikor arra jóváhagyását adja a Kormány, az autonóm tartomány vagy a
helyi önkormányzat illetékes szerve.
Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.12.27-én megtartott 74. ülésén megvitatta Óbecse község
2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Toplana KV
részéről, és megerősítette a határozat javaslatát annak jóváhagyásáról.
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Óbcse község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési
eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Toplana KV részéről, és a kimondó részben leírtak
alapján hozott döntést.
A fentiek szerint, a határozat kimondó részében megfogamazott döntés született.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ--TESTÜLETE
Szám: I 023-148/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testület alelnöke
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј („Службени лист општине Бечеј, број 20/2016,4/2017
и 18/2019), Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021. године донела

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2022. Годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП „ Комуналац“ Бечеј за 2022. годину који је
усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 25. седници број 276-2 одржаној дана 24.12.2021.
године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Директор јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј, је дана 24.12.2021. године, доставио оснивачу
Програм пословања јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину, заједно са одлуком
надзорног одбора са 25. седнице број 276-2 одржане дана 24.12.2021. године.
Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно
трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине разматра
и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа,
установа и служби чији је оснивач.
Члан 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
комуналне услуге „Комуналац“ Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у
јавном предузећу, Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања
предузећа.
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Општинско веће општине Бечеј, је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину и утврдило
предлог решења о давању сагласности на исти.
На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину и донела решење као у
диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-149/2021
Дана: 30.12.2021.
БЕЧЕЈ

заменик Председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --A közvállalatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 59.szakasza 7.
bekezdése, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 5/2029 sz) 34.szakasza 1.
bekezdése 54.pontja és a Komnlac kommunális szolgáltató közvállalat megalakításáról szóló Határozat
összehangolásáról szóló Határozat (Óbecse község Hivalatol Lapja, 10/2017 sz.) 12.szakasza 1. bekezdése
3. pontja alapján Óbecse község Képviselő-testülete 2021.12.30-án megtartott XX. ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
a Komunalac KV 2022-es évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
I
JÓVÁHAGYJÁK a Komunalac közvállalat 2022-es évre szóló munkatervét, melyet a közvállalat
felügyelő bizottsága hozott meg 276-2 -es szám alatt 2021.12.24-én megtartott 25. ülésén.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A Komunalac közvállalat 2021.12.24-én megküldte az alapítónak a Komunalac közvállalat 2022-es
évre vonatkozó munkatervét a felügyelő bizottság 2021.12.24-én, 25. ülésén meghozot 276-2-es számú
döntésével együtt.
A közvállalatokról szóló Törvény 59.szakasza 7. bekezdése előírja, hogy az éves, illetve hároméves
munkaterv akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben arra jóváhagyását adja a helyi önkormányzat
illetékes szerve.
Óbecse község Alapszabályának 34.szakasza 1. bekezdése 54. pontja szabáyozza, hogy a községi
Képviselő-testület megvitatja és elfogadja a munkabeszámolókat és jóváhagyását adja a költségvetés
felhasználóinak, közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkaterveire, melyeknek ő az alapítója.
A Toplana hőenergiát előállító és szállító közvállalat megalakításáról szóló Határozat
összehangolásáról szóló Határozat 13.szakasza 1. bekezdése 3. pontja szabályozza, hogy a közérdek
védelme céljából a közvállalatban, Óbecse kozség Képviselő-testülete hagyja jóvá a vállalat évi
munkatervét.
Óbecse község Községi Tanácsa 2021.12.27-én megtartott 74. ülésén megvitatta a Komunalac
közvállalat 2022-es évre vonatkozó munkatervét, és megerősítette a határozat javasalatát annak
jóváhagyásáról.
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A fentiek és az idézett előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a Komunalac
közvállalat 2022-es évre vonatkozó munktervét és a kimondó részben meghatározott döntést hozta.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ--TESTÜLETE
Szám: I 023-149/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testület alelnöke
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021. године
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Посебан програм коришћења
средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Комуналац“ Бечеј
за 2022. Годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј
ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 25.
седници број 276-3 одржаној дана 24.12.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Јавно предузеће „Комуналац“ Бечеј, је дана 24.12.2021. године, доставило оснивачу Посебан
програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину,
заједно са одлуком надзорног одбора са 25. седнице број 276-3 одржане дана 24.12.2021. године
ради давања сагласности на исти.
Чланом 61. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да Посебан програм јавног
предузећа се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе.
Општинско веће општине Бечеј, је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Комуналац“ Бечеј
за 2022. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.
Скупштина општине Бечеј је размотрила Посебан програм коришћења средстава из буџета
општине Бечеј за ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2022. годину и донела решење као у диспозитиву.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-150/2021
Дана: 30.12.2021.
Бечеј

заменик Председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р
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--- 0 --A közvállatokról szóló Törvény (SZ Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 61.szakasza 3.
bekezdése, Óbecse község Képviselő-testülete a 2021.12.30-ánmgtyartott XX. ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő
felsználásáról a Komunalac KV részére

I
JÓVÁHAGYJUK Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv
alapján történő felsználását a Komunalac KV részéről, melyet a közválllat felügyelő bizottsága hozott meg
25.ülésén 276-3 szám alatt 2021.12.24-én.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az óbecsei Komunalac közvállalat 2021.12.24-én megküldte az alapítónak Óbecse község 2022-es
évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Komunalac KV részéről,
a felügyelő bizottság 25. ülésén, 2021.12.24-én meghozott 276-3 számú határozatával együtt, jóváhagyás
céljából.
A közvállalatokról szóló Törvény 61.szakasza 3.bekezdése előírja, hogy a közvállalatok Külön terve
akkor tekinthető elfogadottnak, amikor arra jóváhagyását adja a Kormány, az autonóm tartomány vagy a
helyi önkormányzat illetékes szerve.
Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.12.27-én megtartott 74. ülésén megvitatta Óbecse község
2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Komunalac KV
részéről, és megerősítette a határozat javaslatát annak jóváhagyásáról.
Óbcse község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési
eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Komunalac KV részéről, és a kimondó részben leírtak
alapján hozott döntést.
A fentiek szerint, a határozat kimondó részében megfogamazott döntés született.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ--TESTÜLETE
Szám: I 023-150/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testület alelnöke
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа „Водоканал“ Бечеј („Службени лист општине Бечеј, број 20/2016 и 4/2017), Скупштина
општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021. године донела
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РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм
пословања ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2022. Годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2022. годину који је
усвојио надзорни одбор јавног предузећа на седници број 98. одржаној дана 24.12.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, је дана 24.12.2021. године, доставило оснивачу Програм
пословања јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2022. годину, заједно са одлуком надзорног
одбора са седнице број 98 одржане дана 24.12.2021. године.
Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима регулише да се годишњи, односно
трогодишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган
јединице локалне самоуправе.
Члан 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, регулише да Скупштина општине разматра
и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних предузећа,
установа и служби чији је оснивач.
Члан 13. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Водоканал“ Бечеј регулише да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу,
Скупштина општине Бечеј даје сагласност на годишњи програм пословања предузећа.
Општинско веће општине Бечеј, је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Програм пословања Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2022. годину и утврдило
предлог решења о давању сагласности на исти.
На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Програм пословања Јавног предузећа „Водоканал“ Бечеј за 2022. годину и донела решење као у
диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-151/2021
Дана: 30.12.2021
БЕЧЕЈ

заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --A közvállalatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 59.szakasza 7.
bekezdése, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 5/2029 sz) 34.szakasza 1.
bekezdése 54.pontja és a Vodokanal közvállalat megalakításáról szóló Határozat összehangolásáról szóló
Határozat (Óbecse község Hivalatol Lapja, 10/2017 sz.) 13.szakasza 1. bekezdése 3. pontja alapján Óbecse
község Képviselő-testülete 2021.12.30-án megtartott XX. ülésén meghozta a
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HATÁROZATOT
a Vodokanal KV 2022-es évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
I
JÓVÁHAGYJÁK a Vodokanal közvállalat 2022-es évre szóló munkatervét, melyet a közvállalat
felügyelő bizottsága hozott meg 2021.12.24-én megtartott 98. ülésén.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A Vodokanal közvállalat 2021.12.24-én megküldte az alapítónak a Toplana közvállalat 2022-es évre
vonatkozó munkatervét a felügyelő bizottság 2021.12.24-én, 98. ülésén meghozot döntésével együtt.
A közvállalatokról szóló Törvény 59.szakasza 7. bekezdése előírja, hogy az éves, illetve hároméves
munkaterv akkor tekinthető elfogadottnak, amennyiben arra jóváhagyását adja a helyi önkormányzat
illetékes szerve.
Óbecse község Alapszabályának 34.szakasza 1. bekezdése 54. pontja szabáyozza, hogy a községi
Képviselő-testület megvitatja és elfogadja a munkabeszámolókat és jóváhagyását adja a költségvetés
felhasználóinak, közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkaterveire, melyeknek ő az alapítója.
A Vodokanal közvállalat megalakításáról szóló Határozat összehangolásáról szóló Határozat
13.szakasza 1. bekezdése 3. pontja szabályozza, hogy a közérdek védelme céljából a közvállalatban,
Óbecse kozség Képviselő-testülete hagyja jóvá a vállalat évi munkatervét.
Óbecse község Községi Tanácsa 2021.12.27-én megtartott 74. ülésén megvitatta a Vodokanal
közvállalat 2022-es évre vonatkozó munkatervét, és megerősítette a határozat javasalatát annak
jóváhagyásáról.
A fentiek és az idézett előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a Vodokanal
közvállalat 2022-es évre vonatkozó munktervét és a kimondó részben meghatározott döntést hozta.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ--TESTÜLETE
Szám: I 023-151/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testület elnökhelyettese
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 61. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број
15/2016 и 88/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021. године
донела
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Посебан програм o коришћењу
средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Водоканал“ Бечеј
за 2022. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј
ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2022. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 98.
седници, број одлуке 1035, одржаној дана 24.12.2021. године.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Јавно предузеће „Водоканал“ Бечеј, је дана 24.12.2021. године, доставило оснивачу Посебан
програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2022. годину,
заједно са одлуком надзорног одбора са 98. седнице број одлуке 1035 одржане дана 24.12.2021.
године ради давања сагласности на исти.
Чланом 61. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да Посебан програм јавног
предузећа се сматра донетим када на њега сагласност да Влада, надлежни орган аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе.
Општинско веће општине Бечеј, је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Посебан програм о коришћењу средстава из буџета општине Бечеј ЈП „Водоканал“ Бечеј
за 2022. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на исти.
Скупштина општине Бечеј је размотрила Посебан програм о коришћењу средстава из буџета
општине Бечеј за ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2022. годину и донела решење као у диспозитиву.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-152/2021
Дана: 30.12.2021.
БЕЧЕЈ

заменик Председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --A közvállatokról szóló Törvény (SZ Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 61.szakasza 3.
bekezdése, Óbecse község Képviselő-testülete a 2021.12.30-ánmgtyartott XX. ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő
felsználásáról a Vodokanal KV részére

I
JÓVÁHAGYJUK Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv
alapján történő felsználását a Vodokanal KV részéről, melyet a közválllat felügyelő bizottsága hozott meg
98.ülésén 1035 szám alatt 2021.12.24-én.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
Az óbecsei Vodokanal közvállalat 2021.12.24-én megküldte az alapítónak Óbecse község 2022-es
évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Vodokanal KV részéről,
a felügyelő bizottság 98. ülésén, 2021.12.24-én meghozott 1035-ös számú határozatával együtt,
jóváhagyás céljából.
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A közvállalatokról szóló Törvény 61.szakasza 3.bekezdése előírja, hogy a közvállalatok Külön terve
akkor tekinthető elfogadottnak, amikor arra jóváhagyását adja a Kormány, az autonóm tartomány vagy a
helyi önkormányzat illetékes szerve.
Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.12.27-én megtartott 74. ülésén megvitatta Óbecse község
2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Vodoknal KV
részéről, és megerősítette a határozat javaslatát annak jóváhagyásáról.
Óbcse község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési
eszközeinek Külön terv alapján történő felsználását a Vodokanal KV részéről, és a kimondó részben leírtak
alapján hozott döntést.
A fentiek szerint, a határozat kimondó részében megfogamazott döntés született.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ--TESTÜLETE
Szám: I 023-152/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testület alelnöke
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 34. став 1. тачка 54. Стаута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“,
број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021. године, донела

РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈП Комуналац Бечеј за 2020.годину

I
УСВАЈА СЕ Извештај о раду и пословању ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину који је усвојио
надзорни одбор јавног предузећа на 21. седници, одржаној дана 9.09.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“
Образложење:
ЈП Комуналац Бечеј је дана 29.10.2021. године доставио оснивачу Извештај о раду и
пословању ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину, ради усвајања истог, које је усвојио надзорни одбор
јавног предузећа на 21. седници, одржаној дана 9.09.2021. године.
Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, прописано је да скупштина општине
разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач.
Општинско веће општине Бечеј је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Извештај о раду и пословању ЈП Комуналац Бечеј 2020. годину и утврдило предлог
решења о усвајању истог.
На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Извештај о раду и пословању ЈП Комуналац Бечеј за 2020. годину и донела решење као у
диспозитиву.
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Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:I 023-153/2021
Дана: 30.12.2021.
БЕЧЕЈ

Број 23.
23. Szám

Заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 5/2019 sz.) 34.szakasza 1.bekezdése
54.pontja alapján, Óbecse község Képviselő-testülete a 2021.12.30-én megtartott XX.ülésén meghozta a

HATÁROZATOT
A Komunalac KV Óbecse 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi tevékenységéről
szóló beszámolót

I
ELFOGADÁSRA KERÜL a Komunalac KV 2020-as évre vonatkozó
munka- és pénzügyi
tevékenységéről szóló beszámoló, melyet a közvállalat Felügyelő Bizottsága 2021.09.9-én megtartott
21.ülésén fogadott el.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:
A Vodokanal KV 2021.10.29-én megküldte az alapítónak 2020-as évre vonatkozó munka- és
pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót, annak elfogadása céljából, melyet a közvállalat Felügyelő
Bizottsága a 2021.09.9-én megtartott 21.ülésén fogadott el.
Óbecse köség Alapszabálya 34.szakasz 1.bekezdése 54.pontja előírja, hogy a községi képviselőtestület megvitatja és elfogadja a munkabeszámolót és jóváhagyja a költségvetés felhasználóinak,
közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkatervét.
Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.12.27-én megtartott 74.ülésén megvitatta a Komunalac KV
2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi beszámolját és megerősítette azok elfogadásáról szóló
határozat javaslatát.
A fentiek és az idézett rendelkezések alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvotatta a
Komunalac KV 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi beszámolját, és a kimonó részben leírtak
alapján döntött.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: I 023-153/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A községi Képviselő-testület elnökhelyettese
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 ---
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На основу члана 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“
број 15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 63. Статута општине Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 12. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за комуналне услуге Комуналац Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 20/2016,
4/2017, 18/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021. године
донела

РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на одлуку надзорног
одбора Јавног предузећа Комуналац Бечеј
о начину покрића губитка по редовном
финансијском извештају за 2020. Годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуку надзорног одбора ЈП Комуналац Бечеј број 132– 2 са
седнице одржане дана 24.06.2021. године о начину покрића губитка по редовном финансијском
извештају за 2020. годину

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Јавно предузеће Комуналац Бечеј је дана 29.10.2021. године доставило оснивачу одлуку
надзорног одбора јавног предузећа о начину покрића губитка по редовном финансијском извештају
за 2020. годину. Надзорни одбор јавног предузећа је исту одлуку донео на седници одржаној дана
24.06.2021. године.
На основу образложења одлуке, губитак од 3.474.584,71 динара ће се покрити из остварене
добити из наредног периода пословања.
На основу члана 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима надзорни одбор јавног
предузећа одлуку о расподели добити и начину покрића губитка доноси уз сагласност надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
У складу са законским и статутарним одредбама Општинско веће општине Бечеј је на 74.
седници, одржаној дана 27.12.2021. године размотрило одлуку надзорног одбора Јавног предузећа
Комуналац Бечеј о начину покрића губитка по редовном финансијском извештају за 2020. годину,
мишљење буџетског инспектора и утврдило предлог решења о давању сагласности на исту.
На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
одлуку надзорног одбора Јавног предузећа Комуналац Бечеј о начину покрића губитка по редовном
финансијском извештају за 2020. годину и ради обезбеђивања заштите општег интереса донела
решење као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:I 023-154/2021
Дана: 30.12.2021.
БЕЧЕЈ

Заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

Страна 18.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
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30.12.2021.
2021.12.30.

Број 23.
23. Szám

--- 0 --A közvállalatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 22.szakasza 1.
bekezdése 9.pontja, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse köség Hivatalos Lapja 5/019 sz.) 34.szakasza,
1.bekezdése 63.pontja valamint a Komunlac kommunális szolgáltató Közvállalat alapításáról szóló Határozat
összehangolásáról szóló Határozat (Óbecse község Hivatalos Lapja, 20/2016, 4/2017, 18/2019 sz.)
12.szakasza 1.bekezdése alapján, Óbecse község Képviselő-testülete 2021.12.30-án megtartott XX. ülésén
meghozta a
HATÁROZATOT
a Komunalac Közvállalat Felügyelő Bizottsága
döntésének jóváhagyásáról a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott
hiány fedezésének módjáról

I.
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜL a Komunalac KV Óbecse Felügyelő Bizottságának 132-2 számú
2021.06.24-én kelt döntése a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány
fedezésének módjáról.
II.
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A Komunalac Óbecse Közvállalat 2021.10.29-én megküldte az alapítónak a közvállalat Felügyelő
Bizottságának döntését a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének
módjáról. A Felügyelő Bizottság a döntést 2021.06.24-én hozta meg.
A döntés indoklása alapján, a 3.474.584,71 dináros hiányt a közvállalat továbbiakban elvégzett
tevékenysége során megteremtett nyereségből fedezik.
A közvállalatokról szóló Törvény 22.szakasza 1.bekezdése 9.pontja alapján a közvállalat felügyelő
bizottsága a nyereség szétosztásáról és a hiány fedezésének módjáról szóló döntését a illetékes helyi
önkormányzat illetékes szervének jóváhagyásával hozza meg.
A törvényekkel és alapszabállyal összhangban Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.1.27-én
megtartott 74.ülésén megvitatta a Komunalac Óbecse Közvállalat Felügyelő Bizottságának döntését a 2020as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról valamint a költségvetési
felügyelő véleményét, és megerősítette annak jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát.
A fentiek valamint az idézett előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a
Komunalac KV Óbecse Felügyelő Bizottságának döntését a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban
kimutatott hiány fedezésének módjáról, és az általános érdek védelme érdekében a kimondó részben
leírtak alapján döntött.
SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: I 023-154/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

Képviselő-testület elnökhelyettese
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 ---

Страна 19.
19. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30.12.2021.
2021.12.30.

Број 23.
23. Szám

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Стаута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“,
број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021.године, донела

РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о пословању са годишњим финансијским извештајем ЈП
Топлана Бечеј у 2020. години

I
УСВАЈА СЕ Извештај о пословању са годишњим финансијским извештајем ЈП Топлана Бечеј у
2020. години, који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 102. седници, одржаној дана
29.06.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“
Образложење:
ЈП Топлана Бечеј је дана 27.10.2021. године доставила оснивачу Извештај о пословању са
годишњим финансијским извештајем за 2020. годину, ради усвајања истог, које је усвојио надзорни
одбор јавног предузећа на 102. седници, одржаној дана 29.06.2021. године.
Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, прописано је да скупштина општине
разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач.
Општинско веће општине Бечеј је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Извештај о пословању са годишњим финансијским извештајем ЈП Топлана Бечеј за
2020. годину и утврдило предлог решења о усвајању истог.
На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈП Топлана Бечеј за 2020. годину и донела
решење као у диспозитиву.

Република Србија
утономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-155/2021
Дана: 30.12.2021.

Заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

БЕЧЕЈ
--- 0 --Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 5/2019 sz.) 34.szakasza 1.bekezdése
54.pontja alapján, Óbecse község Képviselő-testülete a 2021.12.30-én megtartott XX.ülésén meghozta a

HATÁROZATOT
A Toplana KV Óbecse 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi tevékenységéről
szóló beszámolót
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I
ELFOGADÁSRA KERÜL a Toplana KV 2020-as évre vonatkozó
munka- és pénzügyi
tevékenységéről szóló beszámoló,melyet a közvállalat Felügyelő Bizottsága 2021.06.29-én megtartott
102.ülésén fogadott el.
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:
A Toplana KV 2021.10.27-én megküldte az alapítónak 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi
tevékenységéről szóló beszámolót, annak elfogadása céljából, melyet a közvállalat Felügyelő Bizottsága a
2021.06.29-én megtartott 102.ülésén fogadott el.
Óbecse köség Alapszabálya 34.szakasz 1.bekezdése 54.pontja előírja, hogy a községi képviselőtestület megvitatja és elfogadja a munkabeszámolót és jóváhagyja a költségvetés felhasználóinak,
közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkatervét.
Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.12.27-én megtartott 74.ülésén megvitatta a Toplana KV
2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi beszámolját és megerősítette azok elfogadásáról szóló
határozat javaslatát.
A fentiek és az idézett rendelkezések alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvotatta a
Toplana KV 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi beszámolját, és a kimonó részben leírtak alapján
döntött.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:I 023-155/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A községi Képviselő-testület elnökhelyettese

mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 ---

На основу члана 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“
број 15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 63. Статута општине Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“ број 5/2019 ) и члана 13. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“, број 20/2016, 4/2017) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021.
године донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на одлуке надзорног
одбора Јавног предузећа Топлана Бечеј
о начину покрића губитка по редовном
финансијском извештају за 2020. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуке надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј број 1038/21 од
29.06.2021. године и број 2046/21 од 24.12.2021. године о губитку и плану покрића губитка
исказаног у финансијским извештајима за 2020. годину.
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II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Јавно предузеће Топлана Бечеј је дана 29.10.2021. године доставило оснивачу одлуку
надзорног одбора јавног предузећа о губитку по редовном финансијском извештају за 2020. годину,
а дана 24.12.2021. године план покрића губитка исказаног у финансијским извештајима.
На основу плана покрића, губитак у износу од 61.536.544,70 динара ће се покрити из добити
која ће бити остварена у наредним годинама.
На основу члана 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима надзорни одбор јавног
предузећа одлуку о расподели добити и начину покрића губитка доноси уз сагласност надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
У складу са законским и статутарним одредбама Општинско веће општине Бечеј је на 74.
седници, одржаној дана 27.12.2021. године размотрило одлуке надзорног одбора Јавног предузећа
Топлана Бечеј о губитку и плану покрића истог по редовном финансијском извештају за 2020.
годину, мишљење буџетског инспектора и утврдило предлог решења о давању сагласности на исту.
На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
одлуке надзорног одбора Јавног предузећа Топлана Бечеј о губитку и плану покрића истог по
редовном финансијском извештају за 2020. годину и ради обезбеђивања заштите општег интереса
донела решење као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:I 023-156/2021
Дана: 30.12.2021.
БЕЧЕЈ

Заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --A közvállalatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 22.szakasza 1.
bekezdése 9.pontja, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse köség Hivatalos Lapja 5/019 sz.) 34.szakasza,
1.bekezdése 63.pontja valamint a Vodokanal Közvállalat alapításáról szóló Határozat összehangolásáról
szóló Határozat (Óbecse község Hivatalos Lapja, 20/2016, 4/2017, 18/2019 sz.) 12.szakasza 1.bekezdése
6.pontja alapján, Óbecse község Képviselő-testülete 2021.12.30-án megtartott XX. ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
a Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottsága
döntésének jóváhagyásáról a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott
hiány fedezésének módjáról

I.
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜL a Vodokanal KV Felügyelő Bizottságának 538/10 számú 2021.06.17-én
kelt döntése a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról.
II.
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás

Страна 22.
22. Oldal
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ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
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Број 23.
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A Vodokanal Közvállalat 2021.12.24-én megküldte az alapítónak a közvállalat Felügyelő
Bizottságának döntését a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének
módjáról.
A döntés indoklása alapján, a 12.031.728,70 dináros hiányt a közvállalat további években elvégzett
tevékenysége során megteremtett nyereségből fedezik.
A közvállalatokról szóló Törvény 22.szakasza 1.bekezdése 9.pontja alapján a közvállalat felügyelő
bizottsága a nyereség szétosztásáról és a hiány fedezésének módjáról szóló döntését a illetékes helyi
önkormányzat illetékes szervének jóváhagyásával hozza meg.
A törvényekkel és alapszabállyal összhangban Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.1.27-én
megtartott 74.ülésén megvitatta a Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottságának döntését a 2020-as évre
vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról valamint a költségvetési
felügyelő véleményét, és megerősítette annak jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát.
A fentiek valamint az idézett előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a
Vodokanal KV Óbecse Felügyelő Bizottságának döntését a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban
kimutatott hiány fedezésének módjáról, és az általános érdek védelme érdekében a kimondó részben
leírtak alapján döntött.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
ÓBECSE KÖZSÉG
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: I 023-156/2021
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A Képviselő-testület elnökhelyettese
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 34. став 1. тачка 54. Стаута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“,
број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021.године, донела

РЕШЕЊЕ
о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП „Водоканал“
Бечеј за 2020. Годину

I
УСВАЈА СЕ Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Водоканала“ Бечеј за
2020. годину који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 94. седници, одржаној дана
17.06.2021. године и на 97. седници одржаној дана 30.11.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“
Образложење:
ЈП „Водоканал“ Бечеј је дана 30.11.2021. године доставио оснивачу Извештај о степену
реализације Програма пословања ЈП „Водоканала“ Бечеј за 2020. годину, ради усвајања истог, које
је усвојио надзорни одбор јавног предузећа на 94. седници одржаној дана 17.06.2021. године и на
97. седници, одржаној дана 30.11.2021. године.
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Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј, прописано је да скупштина општине
разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних
предузећа, установа и служби чији је оснивач.
Општинско веће општине Бечеј је на 74. седници, одржаној дана 27.12.2021. године
размотрило Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Водоканала“ Бечеј за 2020.
годину и утврдило предлог решења о усвајању истог.
На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
Извештај о степену реализације Програма пословања ЈП „Водоканала“ Бечеј за 2020. годину и
донела решење као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 023-157/2021
Дана: 30.12.2021.

Заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

БЕЧЕЈ
--- 0 --Óbecse község Alapszabálya (Óbecse község Hivatalos Lapja, 5/2019 sz.) 34.szakasza 1.bekezdése
54.pontja alapján, Óbecse község Képviselő-testülete a 2021.12.30-én megtartott XX.ülésén meghozta a

HATÁROZATOT
A Vodokanal KV Óbecse 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi tevékenységéről
szóló beszámolót

I
ELFOGADÁSRA KERÜL a Vodokanal KV 2020-as évre vonatkozó
munka- és pénzügyi
tevékenységéről szóló beszámoló, - melyet a közvállalat Felügyelő Bizottsága 2021.06.17-én megtartott
94.ülésén és 2021.11.30 – én megtartott 97. Ülésén еlfogadott .
II
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.

Indoklás:
A Vodokanal KV 2021.10.30-án megküldte az alapítónak 2020-as évre vonatkozó munka- és
pénzügyi tevékenységéről szóló beszámolót, annak elfogadása céljából, melyet a közvállalat Felügyelő
Bizottsága a 2021.06.17-én megtartott 94.ülésén ülésén és 2021.11.30 – én megtartott 97. Ülésén
еlfogadott .
Óbecse köség Alapszabálya 34.szakasz 1.bekezdése 54.pontja előírja, hogy a községi képviselőtestület megvitatja és elfogadja a munkabeszámolót és jóváhagyja a költségvetés felhasználóinak,
közvállalatok, intézmények és szolgálatok munkatervét.
Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.12.27-én megtartott 74.ülésén megvitatta a Vodoknal KV
2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi beszámolját és megerősítette azok elfogadásáról szóló
határozat javaslatát.
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A fentiek és az idézett rendelkezések alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvotatta a
Vodokanal KV 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi beszámolját, és a kimonó részben leírtak
alapján döntött.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám:I 023-157/20121
Kelt: 2021.12.30.
ÓBECSE

A községi Képviselő-testület elnökhelyettese
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“
број 15/2016 и 88/2019), члана 34. став 1. тачка 63. Статута општине Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“ број 5/2019 и члана 12. став 1. тачка 6. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног
предузећа Водоканал Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 20/2016 и 4/2017) Скупштина
општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021. године донела
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на одлуке надзорног
одбора Јавног предузећа Водаканал Бечеј
о начину покрића губитка по редовном
финансијском извештају за 2020. Годину

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на одлуке надзорног одбора ЈП Водоканал Бечеј број 538/10 од
17.06.2021. године и број 1039 од 24.12.2021. године о губитку и плану покрића губитка исказаног у
финансијским извештајима за 2020. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“
Образложење
Јавно предузеће Водоканал Бечеј је дана 24.12.2021. године доставило оснивачу одлуке
надзорног одбора јавног предузећа о губитку по редовном финансијском извештају за 2020. годину
и плану покрића губитка исказаног у финансијским извештајима.
На основу плана покрића, губитак у износу од 12.031.728,70 динара ће се покрити из добити
која ће бити остварена у наредним годинама.
На основу члана 22. став 1. тачка 9. Закона о јавним предузећима надзорни одбор јавног
предузећа одлуку о расподели добити и начину покрића губитка доноси уз сагласност надлежног
органа јединице локалне самоуправе.
У складу са законским и статутарним одредбама Општинско веће општине Бечеј је на 74.
седници, одржаној дана 27.12.2021. године размотрило одлуке надзорног одбора Јавног предузећа
Водоканал Бечеј о губитку и плану покрића истог по редовном финансијском извештају за 2020.
годину, мишљење буџетског инспектора и утврдило предлог решења о давању сагласности на исту.
На основу изнетог, те цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила
одлуке надзорног одбора Јавног предузећа Водоканал Бечеј о губитку и плану покрића истог по
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редовном финансијском извештају за 2020. годину и ради обезбеђивања заштите општег интереса
донела решење као у диспозитиву.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број:I 023-158/2021
Дана: 30.12.2021.
БЕЧЕЈ

Заменик председника Скупштине општине
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --A közvállalatokról szóló Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 15/2016 és 88/2019 sz.) 22.szakasza 1.
bekezdése 9.pontja, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse köség Hivatalos Lapja 5/019 sz.) 34.szakasza,
1.bekezdése 63.pontja valamint a Vodokanal Közvállalat alapításáról szóló Határozat összehangolásáról
szóló Határozat (Óbecse község Hivatalos Lapja, 20/2016, 4/2017, 18/2019 sz.) 12.szakasza 1.bekezdése
6.pontja alapján, Óbecse község Képviselő-testülete 2021.12.30-án megtartott XX. ülésén meghozta a
HATÁROZATOT
a Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottsága
döntésének jóváhagyásáról a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott
hiány fedezésének módjáról

I.
JÓVÁHAGYÁSRA KERÜL a Vodokanal KV Felügyelő Bizottságának 538/10 számú 2021.06.17-én
kelt döntése a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról.
II.
Jelen határozatot megjelentetni Óbecse község Hivatalos Lapjában.
Indoklás
A Vodokanal Közvállalat 2021.12.24-én megküldte az alapítónak a közvállalat Felügyelő
Bizottságának döntését a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének
módjáról.
A döntés indoklása alapján, a 12.031.728,70 dináros hiányt a közvállalat további években elvégzett
tevékenysége során megteremtett nyereségből fedezik.
A közvállalatokról szóló Törvény 22.szakasza 1.bekezdése 9.pontja alapján a közvállalat felügyelő
bizottsága a nyereség szétosztásáról és a hiány fedezésének módjáról szóló döntését a illetékes helyi
önkormányzat illetékes szervének jóváhagyásával hozza meg.
A törvényekkel és alapszabállyal összhangban Óbecse község Községi Tanácsa a 2021.1.27-én
megtartott 74.ülésén megvitatta a Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottságának döntését a 2020-as évre
vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról valamint a költségvetési
felügyelő véleményét, és megerősítette annak jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát.
A fentiek valamint az idézett előírások alapján, Óbecse község Képviselő-testülete megvitatta a
Vodokanal KV Óbecse Felügyelő Bizottságának döntését a 2020-as évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban
kimutatott hiány fedezésének módjáról, és az általános érdek védelme érdekében a kimondó részben
leírtak alapján döntött.
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SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
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Szám: I 023-158/2021
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A Képviselő-testület elnökhelyettese
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 --На основу члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, број
35/2019 и 88/2019) и члана 115. став 6. и став 7. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени
лист општине Бечеј“, број 6/2013 -пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014 , 23/2019, 24/2020 и 15/2021),
Скупштина општине Бечеј је на XX седници одржаној дана 30.12.2021. године донела
ЗАКЉУЧАК
о давању позитивног мишљења за вршење више функција
I
Скупштина општине Бечеј даје позитивно мишљење да мр НЕНАД ТОМАШЕВИЋ истовремено
са функцијом заменика председника Скупштине општине Бечеј врши и функцију члана Надзорног
одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан“ Нови
Сад.
II
Мишљење се даје ради прибављања сагласности од Агенције за спречавање корупције за
истовремено вршење наведених јавних функција.
Образложење
Према одредбама члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције(„Службени гласник РС“,
број 35/2019 и 88/2019) прописано је да јавни функционер који је изабран, постављен или именован
на другу јавну функцију и који намерава да више јавних функција врши истовремено, дужан је да у
року од осам дана од дана избора, постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз
захтев, јавни функционер доставља и прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао,
поставио или именовао на јавну функцију, а јавни функционер који је изабран на јавну функцију
непосредно од грађана доставља позитивно мишљење надлежног радног тела органа у коме је јавни
функционер.
Чланом 115. став 6. и став 7. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине
Бечеј“, број 6/2013 - пречишћен текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019, 24/2020 и 15/2021) је регулисано да
се закључком заузима став, изражава мишљење о појединим питањима и указује председнику
општине, општинском већу, општинској управи, другим организацијама и службама на проблеме у
одређеној области, ради сагледавања стања и предузимање мера. У следећем ставу истог
пословника, наводи се да се закључком решавају и друга питања из надлежности Скупштине и
радних тела.
Мр Ненад Томашевић је дана 21.08.2021. године именован за заменика председника
Скупштине општине Бечеј решењем Скупштине општине Бечеј број: I 02-37/2020, такође је
именован за одборника Скупштине општине Бечеј и то Решењем о потврђивању мандата одборника
Скупштине општине Бечеј број: I 02-35/2020, а дана 22. 12. 2021. године изабран је за члана
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Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора
„Стан“ Нови Сад решењем Скупштине Града Новог Сада број: 022-1/2021-253-I.
Сходно претходном предлаже се да Скупштина општине да позитивно мишљење за вршење
обе горе наведене јавне функције имајући у виду да не постоји однос зависности, надређености и
контроле, који би могао да утиче на непристрасно вршење наведених јавних функција, нити би се
њиховим истовременим вршењем нарушило поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне
функције.
На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је донела закључак као у диспозитиву.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Бечеј
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број: I 02-162/2020
Дана:30.12.2021. године
Б Е Ч Е Ј

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
мр Ненад Томашевић с.р.

--- 0 --A korrupcióellenes Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 35/2019 és 88/2019 sz.) 56.szakasza 4.
bekezdése valamint Óbecse község Képviselő-testületének Ügyrendje (Óbecse község Hivatalos Lapja,
6/2013, 4/2014 és 15/2014 sz.) 115.szakasza, 6.és 7. bekezdése alapján Óbecse község Képviselőtestülete a 2021.12.30-án megtartott XX.ülésén meghozta a

ZÁRADÉKOT
több tisztség betöltésének pozitív véleményezéséről

I
Óbecse község Képviselő-testülete pozitív véleményezését adja ahhoz, hogy mr NENAD TOMASEVIC
Óbecse község Képviselő-testülete elnökhelyettesi tisztsége mellett ugyanakkor betöltse az újvidéki Stan
üzlethelyiségeket és lakásokat kartbantartó kommunális Közvállalat Felügyelő Bizottsága tagsági tisztségét
is.
II
A véleményezés a Korrupcióellenes Ügynökség jóváhagyása végett kerül kiadásra a fenti
köztisztségek egyidejű betöltése céljából.

Indoklás
A korrupcióellenes Törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 35/2019 és 88/2019 sz.) 56.szakasza 4.
bekezdése előírja, hogy a köztisztségviselő, akit megválasztanak vagy kineveznek más tisztségre, és
egyidejűleg több tisztséget szeretne betöleteni, köteles, hogy a kinevezését vagy megválasztását követő
nyolc napon belül kikérje az Ügynökség véleményét. A kérvény mellél, a köztisztséget betöltő személynek
mellékelnie kel annak a szervnek a pozitív véleményezését is, amely megválasztotta vagy kinevezte a
köztisztségre, az a köztiszstséget betöltő tisztségviselő pedig, akit a polgárok közvetlen úton választottak
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meg a köztiszségre, azon szerv munkatestületének a pozitív véleményezését mellékeli, amelyben
tiszstséget tölt be.
Óbecse község Képviselő-testülete Ügyrendje (Óbecse község Hivatalos Lapja, 6/2013, 4/2014 és
15/2014 sz.) 115.szakasza, 6.és 7. bekezdése előírja, hogy záradék útján állást lehet foglalni, véleményezni
egyes kérdésekben felhívni a községi elnök, községi tanács, közigzgatási hivatal, egyéb szervezetek és
szolgálatok figyelmét egyes kérdésekre, problémákra bizonyos szakterületeken, intézkedések
foganatosítása céljából. A következő bekezdés úgy rendelkezik, hogy záradék útján egyéb kérdésekben is
hozható döntés a képviselő-testület és a munkatestületek illetékességi köréből.
Mr Nenad Tomasevicet 2020.08.21-én kinevezték Óbecse község Képviselő-testülete
elnökhelyettesének, a Képviselő-testület I 02-37/2020 számú határozatával, míg 2021.12.22-én kinevezték
az újvidéki Stan üzlethelyiségeket és lakásokat kartbantartó kommunális Közvállalat Felügyelő Bizottsága
tagsági tisztségére, Újvidék város Képviselő-testületének 022-1/2021-253-I számú határozatával.
A fentiekkel összhangban, azt javasolják, hogy a községi Képviselő-testület pozitív véleményezést
adjon mindkét tisztség egyidejű betöltésére, tekintettel arra, hogy a két tisztség nincs egymástól függő,
felül- illetve alárendelt azaz ellenőrzéses viszonyban, mely kihatással lehetne az említett tisztségek
részrehajlás nélküli betöltésére és gyakorlására, ugyanakkor egyidejű betöltésük nem rontaná a polgárok a
tisztségek lelkiismeretes, felelős gyakorlásába vetett hitét.
A fentiek alapján, Óbecse község Képviselő-testülete a kimondó részben feltüntetett záradékot
hozta meg.

Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm tartomány
Óbecse község
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
Szám: I02-162/2021
Kelt:2021.12.30.
ÓBECSE

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKHELYETTESE
mr Nenad Tomasevic s.k.

--- 0 ---

САДРЖАЈ
ТАRTALOM

Назив
Elnevezés

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне
услуге Бечеј за 2022. годину
HATÁROZATOT a Tpotisje-Becej kommunális szolgáltató Kft 2022-es évre vonatkozó
munkatervének jóváhagyásáról

Страна
Oldal

1
2

Страна 29.
29. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30.12.2021.
2021.12.30.

Број 23.
23. Szám

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада
„Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2022. Годину
HATÁROZATOT Potisje-Becej kommunális szolgáltató Kft 2022-re szóló terjedelmes hulladék
összegyűjtésére és elraktározására vonatkozó Tervének jóváhagyásáról
РЕШEЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Топлана“ Бечеј за 2022. Годину
HATÁROZATO a Toplana KV 2022-es évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета
општине Бечеј ЈП „Топлана“ Бечејза 2022. годину
HATÁROZAT Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján
történő felsználásáról a Toplana KV részére
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Комуналац“ Бечеј за 2022.
Годину
HATÁROZAT a Komunalac KV 2022-es évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
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РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Посебан програм коришћења средстава из буџета
општине Бечеј ЈП „Комуналац“ Бечејза 2022. Годину
HATÁROZAT Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján
történő felsználásáról a Komunalac KV részére
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РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2022. Годину
HATÁROZAT a Vodokanal KV 2022-es évre vonatkozó munkatervének jóváhagyásáról
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РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Посебан програм o коришћењу средстава из буџета
општине Бечеј ЈП „Водоканал“ Бечеј за 2022. годину
HAT ROZAT Óbecse község 2022-es évre vonatkozó költségvetési eszközeinek Külön terv alapján
történő felsználásáról a Vodokanal KV részére
РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду и пословању ЈП Комуналац Бечеј за 2020.годину
HATÁROZAT A Komunalac KV Óbecse 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi
tevékenységéről szóló beszámolót
РЕШЕЊЕ o давању сагласности на одлуку надзорног одбора Јавног предузећа Комуналац
Бечеј о начину покрића губитка по редовном финансијском извештају за 2020. Годину
HATÁROZAT a Komunalac Közvállalat Felügyelő Bizottsága döntésének jóváhagyásáról a 2020-as
évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról
РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о пословању са годишњим финансијским извештајем ЈП
Топлана Бечеј у 2020. Години
HATÁROZAT A Toplana KV Óbecse 2020-as évre vonatkozó munka- és pénzügyi tevékenységéről
szóló beszámolót
РЕШЕЊЕ o давању сагласности на одлуке надзорног одбора Јавног предузећа Топлана
Бечеј о начину покрића губитка по редовном финансијском извештају за 2020. годину
HATÁROZAT a Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottsága döntésének jóváhagyásáról a 2020-as
évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról

13

РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о степену реализације Програма пословања ЈП „Водоканал“
Бечеј за 2020. Годину
HATÁROZAT a Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottsága döntésének jóváhagyásáról a 2020-as
évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról
РЕШЕЊЕo давању сагласности на одлуке надзорногодбора Јавног предузећа Водаканал
Бечеј о начину покрића губитка по редовном финансијском извештају за 2020. Годину
HATÁROZAT a Vodokanal Közvállalat Felügyelő Bizottsága döntésének jóváhagyásáról a 2020-as
évre vonatkozó pénzügyi beszámolóban kimutatott hiány fedezésének módjáról
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Страна 30.
30. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
30.12.2021.
2021.12.30.

Број 23.
23. Szám

ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења за вршење више функција
ZÁRADÉK több tisztség betöltésének pozitív véleményezéséről

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---------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
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