
Страна 143.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ           Број 16. 

143. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA         16. Szám 

                                                                                   26.12. 2018.       2018.12.26.               

     

 

 

községek képviselő-testülete, egyidőben a helyi önkormányzat, illetve a városok költségvetéséről szóló 
határozattal együtt. 
 
Óbecse község hivatalnokainak és közalkalmazottainak száma 2018. 12. 13-án 92 (1 hivatalnok tisztségből 
fakadóan, 84 hivatalnok és 7 közalkalmazott). A határozat a meghatározatlan időre foglalkoztatottak 
maximális számáról Óbecse község helyi önkormányzati rendszere minden szervezeti formájára a 2017. 
évre szólóan (Óbecse Község Hivatalos Lapja 14/2017.) megállapítja a helyi önkormányzati egysége 
foglalkoztatottjainak maximális számát, Óbecse község a meghatározatlan időre foglalkoztatok számára a 
107-es számot kapta. 
 
A 2019-es évben 15 személyt terveznek felvenni meghatározatlan időre, ebből 2 gyakornokot 
felsőoktatással (240 ESPM pont). 
 
Úgyszintén tervezik az illetékes Minisztérium meghagyása alapján, hogy az objektumok törvényesítésének 
eljárásában alkalmaznak 3 személyt felsőoktatással (240 ESPB pont) és 2 személyt főiskolai képesítéssel 
(180 ESBP pont) az objektumok törvényesítésének eljárásában, összhangban A törvényesítésről szóló 
törvénnyel, akik miatt elküldték a PRM Űrlapot- Új foglalkoztatottság és hozzáadott foglalkoztatottság a 
közeszközök használóinál, összhangban a Szerb Köztársaság  Építészeti, közlekedési és infrastrukturális 
Minisztérium javasolt számával. 
 
Szerb köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község                        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                  mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt.szám:I 011-158/2018 
Kelt:2018.12.26. 
ÓBECSE 
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31. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6 и члана  93. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018), члана 9. став 2. Уредбе о адресном 
регистру ( „Службени гласник РС“, број 63/2017)  и члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист 2/2014-пречишћен текст, 14/2015 20/2016 ), Скупштина општине Бечеј је на XL 
седници одржаној дана 26. децембра 2018. године донела  

 
ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ И ОБЕЛЕЖАВАЊУ  НАЗИВА УЛИЦА И ТРГОВА  И ДРУГИХ 

ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се поступак одређивања назива улица, тргова и других делова 

насељених места и начин њиховог обележавања на територији општине Бечеј. 
 

Члан 2. 
Улице и тргови у насељеним местима на територији општине Бечеј морају имати одређени 

назив, а зграде морају имати кућни број. 
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Члан 3. 
Под појмом улице и трга сматра се одређена просторно – урбанистичка целина одређена 

урбанистичким планом, као и затеченим стањем на терену. 
 

II ПОСТУПАК ОДРЕЂИВАЊА НАЗИВА УЛИЦА, ТРГОВА И НАЧИН ЊИХОВОГ 
ОЗНАЧАВАЊА 

 
Члан 4. 

Називи улица, тргова и других делова насељених места на територији општине  утврђују се 
одлуком Скупштине општине Бечеј (у даљем тексту: Скупштина општине). 

Нацрт одлуке о називу улица, тргова и других делова насељених места утврђује Комисија за 
одређивање назива улица и тргова ( у даљем тексту: Комисија). 

Скупштина општине именује и разрешава Комисију коју чини председник, заменик 
председника и четири члана.  

Мандат Комисије  траје док траје мандат одборника Скупштине општине која их именовала, а 
може бити разрешена и пре истека периода на који је именована. 

Комисија доноси Пословник о раду, а одлучује већином гласова од укупног броја чланова. 
 

Члан 5. 
Иницијативу за покретање поступка за  утврђивање, измену или гашење назива улица, тгрова 

или других делова насељених места Комисији могу поднети органи општине, месне заједнице, 
установе, удружења грађана, друге организације и грађани.  

Иницијатива се подноси Комисији у писаној форми и мора бити образложена. 
Комисија утврђује Нацрт Одлуке за утврђивање, измену или гашење назива улица, тргова или 

других делова насељених места и исту упућује Општинском већу на даљу надлежност. 
Нацрт из става 3. овог члана Комисија доставља са детаљно датим објашњењем мотива и 

разлога због којих се предлаже утврђивање, измена или гашење назива улица, тргова или других 
делова насељених места. 

Улицама, трговима или другим деловима насељених места не могу се давати називи, односно 
имена лица којима се вређа јавни морал. 

Комисија у свом раду може, по потреби, затражити мишљење од стучних, научних , културних 
и других органа, организација и заједница. 

 
Члан 6. 

Одлуку о утврђивању, измени или гашењу назива улица, тргова или других делова насељених 
места доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа, по претходно прибављеном 
мишљењу  Национланог савета мађарске националне мањине и претходно добијеној сагласности 
Покрајинског секретаријата надлежног за послове локалне самоуправе. 

 
Члан 7. 

Стручним пословима  за потребе комисије руководи секретар Скупштине општине, док 
техничко – административне послове обавља организациона јединица општинске управе општине 
Бечеј надлежна за послове урбанизма. 

 
Члан 8. 

Ако се према урбанистичком плану одређеног дела територије из члана 3. ове Одлуке 
предвиђа изградња нове улице, односно трга, организациона јединице Општинске управе општине 
Бечеј надлежна за послове урбанизма, дужна је да најкасније у року од 15 дана по усвајању или 
измени урбанистичког плана обавести о томе Комисију из члана 4. ове Одлуке. 
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Члан 9. 
Улицама, трговима и другим деловима насељеног места могу се давати називи који имају 

географска, етнографска, историјска , културна или друга обележја, као и имена знаменитих 
личности из прошлости. 

Улицама, трговима и другим деловима насељеног места могу се давати имена знаменитих 
личности из прошлости ако је од њихове смрти протекло најмање 10 година, а важнији датуми и 
називи догађаја ако је од тих догађаја протекло најмање 20 година. 

У истом насељеном месту две или више улица, тргови или други делови насељеног места не 
могу имати исти назив. 

Називи улица, тргова и других делова насељених места морају бити прикладни у односу на 
њихов положај у насељу, величину, значај и традицију. 

 
Члан 10. 

Називи насељених места, улица, тргова и других делова насељених места исписују се на 
српском језику, ћириличним писмом и на мађарском језику и писму, у складу са законом и Статутом 
општине Бечеј. 

 
Члан 11. 

Одлука о утврђивању, измени или гашењу  назива улица, тргова или других делова 
насељених места обавезно се доставља Републичком геодетском заводу – Служби за катастар 
непокретности ( у даљем тексту: Катастар) у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке. 

Када за одређену улицу није утврђен назив, Катастар ће о томе обавестити Комисију, са 
захтевом да се назив улице утврди у року од 30 дана. 

Службa уз зaхтeв дoстaвљa и прeглeдну скицу улицe сa прикaзoм изгрaђeних oбjeкaтa и 
брojeвимa кaтaстaрских пaрцeлa нa кojимa сe oбjeкти нaлaзe, oднoснo прикaз прoстирaњa улицa зa 
кoje je пoтрeбнo дoнeти нaзивe уз oбaвeзнo прикaзивaњe грaницa нaсeљeних мeстa и oпштинa крoз 
Eлaбoрaт уличнoг систeмa.  

Aкo jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe нe oдгoвoри нa зaхтeв зa имeнoвaњe нaзивa улицe у рoку 
oд 30 дaнa, Службa ћe o тoмe oбaвeстити нaдлeжни oргaн, a дo дoнoшeњa нaзивa прeдмeтнe улицe 
нeћe сe утврђивaти кућни брojeви. 

 
Члан 12. 

Измена односно гашење назива улица, трга или другог дела насељеног места спроводи се у 
Катастру по службеној дужности на основу одлуке из члана 6. ове Одлуке. 

 
Члан 13. 

Означавање назива насељеног места, улица, тргова и других делова насељеног места у 
надлежности је општине Бечеј. 

Означавање назива насељеног места врши се у складу са прописима којима се уређује 
саобраћајна сигнализација. 

Означавање назива улица, тргова и других делова насељених места и означавање кућних 
бројева врши се према подацима из Адресног регистра. 

Контролу над означавањем улица, тргова или других делова насељених места врши 
унутрашња организациона јединица Општинске управе надлежна за инспекцијске послове. 

 
Члан 14. 

Трошкови за израду и постављање табли за означавање назива улица, тргова и других 
делова насељених места падају на терет буџета општине Бечеј. 

Трошкови означавања и обележавања зграда и катастарских парцела кућним бројевима у 
поступку нумерације или пренумерације кућних бројева изазвана доношењем нових или променом 
постојећих назива улица, падају на терет буџета општине Бечеј. 
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III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању назива улица и 

тргова на територији општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2010). 
 

Члан 16. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Бечеј“. 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                            Председник Скупштине општине 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                        мр Ненад Томашевић с.р. 
Број: 
Дана:26.12.2018. 
Б Е Ч Е Ј 
 

--- o --- 
 

31. 
 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007., 83/2014., 101/2016., 47/2018. 
szám) 32. szakasza 1. bekezdése 6. pontja és 93. szakasza, A házszámnyilvántartáso rendeletek (Szk 
Hivatalos Közlönye  63/2017. szám) 9. szakasza 2. bekezdése, és Óbecse község Alapszabálya (Óbecse 
község Hivatalos Lapja 14/2015, 20/2016. szám) 31. szakasza 1. bekezdése 6. pontja alapján Óbecse 
község képviselő-testülete a 2018. 12. 26-án tartott XL. ülésén meghozta a következő 
 
HATÁROZATOT ÓBECSE KÖZSÉG LAKOTT TERÜLETÉN LÉVŐ UTCÁK, TEREK ÉS EGYÉB RÉSZEK 

MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS BEJEGYZÉSÉRŐL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDLETEK 
 

1.szakasz 
Jelen határozattal meghatározzák Óbecse község lakott területén lévő utcákat, tereket és egyéb 
területeket. 
 

2.szakasz 
Óbecse község lakott területén lévő utcáknak és tereknek megfelelő elnevezéssel kell rendelkezniük, az 
épületeknek pedig házszámmal- 

 
3.szakasz 

Az utcák és a terek fogalom alatt meghatározott területi-városrendezési egészet kell érteni, melyet a 
városrendezési tervvel határoztak meg, mint a terepen rögzített állapotot. 
 

II. AZ UTCÁK , TEREKMEGHATÁROZÁSÁNAK ELJÁRÁSA ÉS A TÖRVÉNYESÍTÉSI MÓDJUK 
 

4.szakasz 
A község területén lévő utcák, terek és egyéb részek megnevezését Óbecse község képviselő-testületének 
határozatával határozzák meg (a további szövegben: képviselő-testület) 
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A község területén lévő utcák, terek és egyéb részek határozatjavaslatát megállapítjak a Az utcák és 
terekmeghatározását végző bizottság (a további szövegben bizottság) 
 
A képviselő-testület kinevezi és leváltja a bizottság elnökét, alnökhelyettesét és négytagját. 
 
A bizottság mandátuma addig tart, míg a képviselő-testületáltal kinevezett képviselők mandátuma, de 
leválthatóak az mandátum lejárta előtt is,amelyre kinevezték. 
 
A bizottság mebgozza a Munkaszabályzatot, és a tagok többségi szavazatával dönt. 
 

5.szakasz 
Az eljárás megindításának kezdeményezését az utcák, terek és más részek nevének megváltoztatására 
vagy az elnevezés megszüntetésére, a bizottságnak benyújthatják a községi szervek, a helyi közösségek, 
intéymények, polgári csoportok, egyéb szervezetek és  a polgárok. 
 
A kezdeményezést a bizottságnak írásos formában kell beadni indoklással együtt. 
 
A bizottság megállapítja a határozat tervezetét az utcák, terek és más részek nevének megváltoztatására 
vagy az elnevezés megszüntetésére, és továbbítja azt a községi tanácsnak további eljárásra. 
 
Jelen határrozsaat 3. szakaszának tervezetét részletesen  és a motivácó és okok részletes leírásával kell 
kézbesíteni, ami miatt javasolják az utcák, terek és más részek nevének megváltoztatását vagy az 
elnevezés megszüntetését. 
 
Az utcáknak, terkenke és egyéb területeknek nme adható olyan elnevezés illetve név, amely az erkölcsöt 
sérti. 
 
A bizottság munkája során kikérhti a szak-, tudományos-, kultúrális és más szervek, szervezetek és 
közösségek véleményét. 
 

6.szakasz 
A község területén lévő utcák, terek és egyéb részek megnevezésének  határozatát meghozza Óbecse 
község képviselő-testülete, a községi tanács javaslatára, a Magyar nemzeti tanácselőzetes véleménye 
szerint és a tartományi titkárság helyi önkormányzatért illetékes jóvahágyását követően. 
 

7.szakasz 
A bizottság sazkmunkájához szükségleteit a képviselő-testület titkára vezeti, míg a technikai-
adminisztrációs munkákat Óbecse község közigazgatási hivatala Városrendezési osztálya biztosítja. 
 

8.szakasz 
Ha jelen határozat 3. szakasza szerintia terület részér a városrendezési terv előlát új utcákat illetve tereket, 
Óbecse község helyi önkormányzatának egységének illetékes vároisrendezési ügyei, köteles 15 napos 
határidőn belül  vagy a városrendezési terv módosításáig arról értesíteni jelen határozat 4. szakaszának 
bizottságát. 

 
9.szakasz 

Az utcáknak, tereknek és egyéb területeknek földrajzi, néprajzi, történelmi, kulturális és egyéb 
jellegzetersség neve adható, mint ahogyan a múltbéli hires személyek neve is. 
 
 A tereknek, utcáknak és egylb területeknek azon múltbéli hírességek neve adható, akiknek a halála óta 
legalább 10 év eltelt, a fontosabb dátumok és események elnevezése pedig akkor aídható, ha már az 
esemény óta elmúlt legalább 20 év. 
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Ugyanazon a lakott településen nem lehet két utcénak, térnek és egyéb területnek ugyanaz a neve. 
 
Az utcák, terek, és egyéb területek elnevézését össze kell egyeztetnia teleülés helyzetével, nagyságával, 
jelentőségéval és tradíciójával. 
 

10.szakasz 
Az utcák, terek, és egyéb területek elnevézését ki kell írni szerb nyelven cirill írásmód szerint és magyar 
nyelven és betűkkel, összhangban Óbecse község alapszabályával. 
 

11.szakasz 
A határozatot az utcák, terek és területek elnevezésének változtatásáról illetve beszüntetéséről, kötelezően 
el kell juttatni a Köztársasági földmérői hivatalba-Ingatlannyilvántartási szolgálatnak (a további szövegben: 
kataszter) a határozat hatálybalépését követő 15 napos határidőn belül. 
 
Amikor a meghatározott utcának nincs elrendleve elnevezés, a kataszer arról értesíteni fogja a bizottságot 
arról a kérelemről, hogy az uicának nevet kell hadni 30 napon belül. 
 
A hivatala kérelemhez mellékeli az utca  áttekinthető vázlatát,, az obejktumok kimutatásával együtt és 
aparcellaszámokkal együtt, amelyen az objektumok találhatóak, illetve az utca területének tervét, amelyre 
meg kell hozni az elnevezést, a szomszédos terület kötelező határvonalának kimutatásával valamint a 
községek határvonalával együtt, az utcai rendszer tanuilmányával együtt. 
 
Ha a helyi önkormányzat egysége nem felel 30 napon belül a kérelemre az utcák elnevezését illetően, a 
szolgálat értesíti az illetékes szervet, és a határozat meghozatalának napjáig a tárgyban szereplő utcáa 
nem kap házszámokat. 
 

12. szakasz 
Az utcák, terek és egyéb területek névvéltoztatását illetve megszüntetését elvégzik a kataszerben, jelen 
határozat 6. szakaszában szereplő kötelesség szerint. 
 

13.szakasz 
Az utcák, terk és egyéb területek elnevezésének megjelölése Óbecse község illetékességébe tartozik. 
 
Az utcák, terk és egyéb területek elnevezésének megjelölését elvégzik a közlekedési jelenek rendezését 
meghatározó előírásokkal összhangabn. 
 
Az utcák, terk és egyéb területek elnevezésének megjelölését és a házszámok megjelölését elvégzik a 
házszámok nyilvántartásának adatai szerint. 
 
Az utcák, terk és egyéb területek elnevezésének megjelölésének ellenőrzésételvégzik a Községi 
közigazgatás belső szervezeti egységében illetékes felügyelőség. 
 

14.szakasz 
Az utcák, terek és egyéb területek megjelölésének táblái kidolgozási költségei Óbecse közésg 
költségvetését terhelik. 
 
Az épületek és katszteri parcellák házszámainak megjelölésének és kijelölésének költségei a a házszámok 
megszámozásának és átszámozásának eljárásában Óbecse község költségvetését terhelik. 
 

III.ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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15.szakasz 
Jelen határozat hatálybalépésével érvényességét veszti a Határozat az utcák és terek neveinek 
meghatározásáról Óbecse Község területén (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2010. szám). 
 

16.szakasz 
Jelen határozat hatályba lép Óbecse község Hivatalos Lapjábna való megjelenését követő nyolcadok napon. 
 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY                                   A képviselő-testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt.szám: I 011-169/2018 
Kelt:2018.12.26. 
ÓBECSE 
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32. 
Нa oснoву члaнa 20. стaв 1. тaчкa 10., члaнa 36. стaв 1 и члaнa 78. стaв 1. Зaкoнa o лoкaлнoj 

сaмoупрaви („Службeни глaсник Рeпубликe Србиje“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. зaкoн, 101/2016 – 
др. зaкoн, 47/2018), члaнa 16. став 1. тачка 34. и члана 31. став 1. тачка 24.Стaтутa oпштинe Бечеј 
("Службeни лист oпштинe Бечеј", бр.2/2014- пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016), члaнa 62. став 1. 
Пoслoвникa Скупштинe oпштинe Бечеј ("Службeни лист oпштинe Бечеј" бр. 6/2013, 4/2014 и 
15/2014), Скупштинa oпштинe Бечеј нa XL сeдници oдржaнoj дана 26. децембра 2018. године дoнoси 
 

О Д Л У К У 
O OБРAЗOВAЊУ ЛOКAЛНOГ КOOРДИНAЦИOНOГ TEЛA ЗA СOЦИJAЛНO УКЉУЧИВAЊE 

РOMA И РOMКИЊA 
 

Прeдмeт oдлукe 
 

Члaн 1. 
Oбрaзуje сe Лoкaлнo кooрдинaциoнo тeлo зa сoциjaлнo укључивaњe Рoмa и Рoмкињa (у дaљeм 
тeксту: Кooрдинaциoнo тeлo), кao мулти-сeктoрскo тeлo, у циљу кooрдинисaнoг спрoвoђeњa мeрa 
jaвнe пoлитикe усмeрeних нa пoбoљшaњe пoлoжaja Рoмa и Рoмкињa кojи бoрaвe нa тeритoриjи 
oпштинe/грaдa, a пoсeбнo изрaдe и кooрдинaциje и нaдзoрa нaд спрoвoђeњeм лoкaлнoг aкциoнoг 
плaнa зa сoциjaлнo укључивaњe Рoмa и Рoмкињa. 
Кooрдинaциoнo тeлo oбрaзуje сe кao пoсeбнo рaднo тeлo Скупштинe oпштинe.  
Oвoм oдлукoм урeђуjу сe сaстaв, зaдaци, нaчин функциoнисaњa и срeдствa зa рaд Кooрдинaциoнoг 
тeлa. 
 

Сaстaв Кooрдинaциoнoг тeлa 
 

Члaн 2. 
Кooрдинaциoнo тeлo чинe:  

1) Члан Општинског већа задужен за подручје социјалне заштите и европских фондова, председник; 
2) председник Актива директора основних и средњих школа општине Бечеј, члан; 
3) Дирeктoр Прeдшкoлскe устaнoвe "Лабуд Пејовић" Бечеј, члан; 
4) Дирeктoр Дoмa здрaвљa Бечеј, члан; 
5) Дирeктoр Филиjaлe Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe Бечеј- испостава Бечеј, члан; 
6) Дирeктoр Цeнтрa зa сoциjaлни рaд Бечеј, члан; 


