
 

    
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

                ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

 
 
 
 
ГОДИНA ИЗДАВАЊА LVIII                              21.03.2022.                                                  БРОЈ 4. 
LVIII KIADÁSI ÉVFOLYAM                                2022.03.21.                                                   4. SZÁM 
 

 
 

На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 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, 149/2020 и 118/2021.), члана 32. 
став 1.,тачка 2  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 34. става 1. тачка 2. Статута 
општине Бечеј  („Службени лист општине Бечеј“, 5/2019), а на предлог Општинског већа општине 
Бечеј са  82. седнице одржане дана  14.03.2022. године, Скупштина општине Бечеј, на XXIII седници 
одржаној дана 21.03.2022. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бечеј за 2022. годину врше се измене Oдлуке о 

буџету општине Бечеј за 2022.годину ( „Службени лист општине Бечеј“ број 22/2021), (у даљем 
тексту: Одлука). 

 
Члан 2. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: „уместо износа 523.698.000, у колони Средства из буџета, 
класа 42- Коришћење услуга и роба треба да стоји износ  518.698.000; уместо износа 546.068.000 у 
колони  Укупна средства у истом реду, треба да стоји износ 541.068.000;  док  у  економској 
класификација 424- Специјализоване услуге уместо износа 154.263.000 треба да стоји износ 
149.263.000, а уместо износа у колони Укупна средства 157.524.000 треба да стоји износ 
152.524,000. 

 

Економска 
класификација 

ОПИС 
Средства из 

буџета 
Средства из 

сопствених извора 
Средства из 

виших извора 
Укупна 

средства  

42 Коришћење услуга и роба 518,698,000 22,370,000 0 541,068,000 
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424 Специјализоване услуге 149,263,000 3,261,000 0 152,524,000 

 
Члан 3. 

Члан 5. Одлуке мења се и гласи: „уместо износа 82.110.000, класа 45,  у опису Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима  треба да стоји износ  87.110.000, као и уместо износа 82.110.000  у 
колони  Укупна средства у истом реду треба да стоји износ 87.110.000.“ 
 

Економска 
класификација ОПИС  

Средства из 
бувета 

Средства из 
сопствених 

извора 

Средства из 
виших нивоа 

власти 

Укупна 
средстав 

45 
Субвенције јавним 

нефинансијским предузећима  87,110,000 0 0 87,110,000 

 
Члан 4. 

Члан 5. Одлуке, мења се и гласи: испод екомомске класификација 451 у опису Субвенције јавним 
нефинансијским предузећима и организацијама додаје се економска класификација 454  у опису 
Субвенције приватним предузећима и износ од 5.000.000, у колони Средства из буџета и износ од 
5.000.000 у колони Укупна средства. 
 

Економска 
класификација 

ОПИС  
Средства из 

бувета 

Средства из 
сопствених 

извора 

Средства из 
виших нивоа 

власти 

Укупна 
средстав 

454 
Субвенције приватним 

предузећима 5.000,000 0  0 5,000,000 

 
Члан 5. 

Члан 6. Одлуке мења се и гласи: уместо програмске активности 0501-0001 Енергетски менаџмент 
треба да стоји пројекат 0501-4013 Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и 
станова. 
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Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 
Сопствени и 

други приходи 
Средства из виших 

нивоа власти 
Укупна 

средства 

П
р

огр
ам

 

 П
р

о
гр

ам
ск

а 
акти

вн
о

ст/  
П

р
ојекат 

0501 0501-4013 

Енергетска санација 
стамбених зграда, 
породичних кућа и 
станова 

5,000,000 0 0 5,000,000 

 
Члан 6. 

Члан 8, у одељку II Посебан део Одлуке мења се и гласи: у колони Програмска активност/ Пројекат 
уместо 0501-0001 треба да стоји 0501-4013; у колони ОПИС уместо речи Енергетски менаџмент треба 
да стоје речи Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова; у колони КОНТО 
уместо 424 у опису Специјализоване услуге треба да стоји конто 454 у опису Субвенције приватним 
предузећима. 
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 0501       
ПРОГРАМ 17: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ 

ЕНЕРГИЈЕ         

0501-4013       Енергетика         

  620     Енергетска санација стамбених зграда, породичних кућа и станова         

    137 454 
Субвенције приватним предузећима 

5.000.000 0 0 5,000,000 

                

        Извори финансирања за функцију 620:         

       01 Приходи из буџета         

        Функција 620:         

        Извори финансирања за пројекат 0501-4013:         

        Свега за пројекат 0501-4013: 5.000.000      5.000.000  

 
Члан 7 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бечеј.“ 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Општина Бечеј 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                            Киш Игор, c.p. 
Број: I 011- 10/2022 
Дана: 21.03.2022. године 
Б Е Ч Е Ј 
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--- 0 --- 
 

A költségvetési rendszerről 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 – egyéb törvény, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 és 118/2021), a Helyi önkormányzatról szóló 
törvény („SZK Hivatalos Közlönye”, 129/2007, 83/2014 – egyéb törvény, 101/2016 – egyéb törvény, 
47/2018 és 111/2021 – egyéb törvény) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és Óbecse Község 
Alapszabálya (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja alapján, 
Óbecse Község Községi Tanácsának 2022.03.14 - én megtartott 82. üléséről származó javaslata alapján, 
Óbecse Község Képviselő-testülete 2022.03.21. napján megtartott XXIII. ülésén meghozta a következő  

 
ÓBECSE KÖZSÉG 2022 - ES ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSŐ ÁTÜTEMEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 

HATÁROZATOT 
 

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 

1. szakasz 
Az Óbecse Község 2022 – es évre szóló költségvetésének első átütemezéséről szóló határozat által módosul 
az Óbecse Község 2022 – es évre szóló költségvetéséről szóló határozat (“Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 
22/2021), (a továbbiakban: Határozat). 
 

2. szakasz 
A Határozat 5. szakasza az alábbiak szerint módosul: „A Költségvetési eszközök oszlopban a 42 – es osztály 
– Szolgáltatás – és áruhasználat osztály esetében 523.698.000 dinár helyett 518.698.000 dinárnak kell 
lennie; Az Össz eszköz oszlopban ugyanabban a sorban 546.068.000 dinár helyett 541.068.000 dinárnak 
kell lennie; míg a 424 – Szakszolgáltatások gazdasági besorolásnál 154.263.000 dinár helyett 149.263.000 
dinárnak kell lennie; Az Össz eszköz oszlopban ugyanabban a sorban 157.524.000 dinár helyett 
152.524.000 dinárnak kell lennie. 
 

Gazdasági 
besorolás 

 
LEÍRÁS 

Költségvetési 
eszközök 

Saját forrásokból 
származó eszközök 

Magasabb 
forrásból származó 

eszközök 
Össz eszköz 

42 Szolgáltatás – és 
áruhasználat 

518,698,000 22,370,000 0 541,068,000 

424 Szakszolgáltatások 149,263,000 3,261,000 0 152,524,000 

 
3. szakasz 

A Határozat 5. szakasza az alábbiak szerint módosul: „A 45 – ös osztály – Szubvenciók nem pénzügyi 
közvállalatoknak esetében 82.110.000 dinár helyett 87.110.000 dinárnak kell lennie; az Össz eszköz 
oszlopban ugyanabban a sorban 82.110.000 dinár helyett 87.110.000 dinárnak kell lennie.” 
 

Gazdasági 
besorolás 

 
LEÍRÁS 

Költségvetési 
eszközök 

Saját forrásokból 
származó eszközök 

Magasabb 
forrásból származó 

eszközök 
Össz eszköz 

 
45 

Szubvenciók nem 
pénzügyi 
közvállalatoknak 

87,110,000 0 0 87,110,000 

 
4. szakasz 

A Határozat 5. szakasza az alábbiak szerint módosul: „A 451 – es gazdasági besorolás, Szubvenciók nem 
pénzügyi közvállalatok leírás alatt hozzáadásra kerül  454 – es gazdasági besorolás az alábbi leírással: 
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Szubvenciók magánvállalatoknak. A Költségvetési eszközöknél ennek összege 5.000.000, az Össz eszköznél 
pedig 5.000.000.  
 

Gazdasági 
besorolás 

 
LEÍRÁS 

Költségvetési 
eszközök 

Saját forrásokból 
származó eszközök 

Magasabb 
forrásból származó 

eszközök 
Össz eszköz 

 
454 

Szubvenciók nem 
pénzügyi 
közvállalatoknak 

87,110,000 0 0 87,110,000 

 
5. szakasz 

A Határozat 6. szakasz az alábbiak szerint módosul: a 0501-0001 – es programaktivitás (Energetikai 
menedzsment) helyére az alábbi projektum kerül: 0501-4013 – Lakóépületek, családi házak és lakások 
energetikai szanálása. 
 

Kód 

Megnevezés 
Költségvetési 

eszközök 

Saját forrásokból 
és más forrásokból 
származó eszközök 

Magasabb forrásból 
származó eszközök 

Össz eszköz 

P
rogram

 

P
rogram

 aktivitás / 
projektum

 

0501 0501-4013 
Lakóépületek, családi 
házak és lakások 
energetikai szanálása 

5,000,000 0 0 5,000,000 

 
6. szakasz 

A Határozat Különös részén belül a II. fejezet 8. szakasza az alábbiak szerint módosul: a Program 
aktivitás/projektum oszlopban a 0501-0001 – es szám helyére  az alábbi szám kerül: 0501-4013; a LEÍRÁS 
oszlopban az „Energetikai menedzsment” helyére „Lakóépületek, családi házak és lakások energetikai 
szanálása” kerül; a SZALDÓ oszlopban a 424 – Szakszolgáltatások helyére 454 - Magánvállalatoknak 
nyújtott szubvenciók kerül. 
 
 

P
rogram

 aktivitás 
/ p

rojek
tum

 

F
u

nkció 

P
ozíció 

S
zaldó 

Leírás 

K
öltségvetési 
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özök 

S
aját forrásból 

szárm
azó eszközök 

M
agasab

b 
forrásból 

szárm
azó eszközök 

Ö
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3 4 5 6 7 9 10 11 12 

 0501       
17 – ES PROGRAM: ENERGETIKAI HATÉKONYSÁG ÉS 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK         

0501-4013       Energetika         

  620     Lakóépületek, családi házak és lakások energetikai szanálása         

    137 454 
Magánvállalatoknak nyújtott szubvenciók 

5.000.000 0 0 5,000,000 

                

        A 620 – as funkció pénzelésének forrásai         

       01 Költségvetésből származó bevételek:         

        620 – as sz. funkció         
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        0501-4013 – as sz. projektum pénzelésének forrásai:         

        0501-4013 – as sz. projektum – összesen: 5.000.000      5.000.000  

 
7. szakasz 

Jelen Határozat annak „Óbecse Község Hivatalos Lapjában” történő megjelenésének napjától számított 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                     KÉPVISELŐ – TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                                Kiss Igor, s.k. 
Szám: I 011-10/2022 
Dátum: 2022.03.21. 
Ó B E C S E 

 
--- 0 --- 

 
На основу члана  15. Закона о изменама и допунама Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, број 47/2021), члана 49. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о 
националним саветима националних мањина ("Сл. гласник РС", бр. 47/2018) и члана 34. став 1. 
тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019), Скупштина општине 
Бечеј, на XXIII седници одржаној дана 21.03.2022. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА НАРОДНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ – БЕЧЕЈ СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА 

 
 

Члан 1. 
Мења се Одлука о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке-Бечеј са позитивним 
прописима („Службени лист општине Бечеј“, број 4/2014) ( у даљем тексту: Одлука). 

 
Члан 2. 

У члану 1. Одлуке после става 1. додаје се нови став који гласи: 
 
„Изрази употребљени у овој Одлуци у граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на које се односе.“  
 

Члан 3. 
У члану 5. Одлуке после става 1. додаје се нови став који гласи: 
 
„Библиотека је проглашена установом од посебног значаја за очување културе мађарске националне 
мањине у Републици Србији одлуком Националног савета мађарске националне мањине бр. 31/2010 
од 18. октобра 2010. године. "   
 

Члан 4. 
Члан 16. став 2. Одлуке мења се и гласи:  
 
„За Директора Библиотеке именује се лице које има високо образовање и најмање пет година радног 
искуства у култури и испуњава друге услове предвиђене статутом Библиотеке.“ 
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Члан 5. 

Члан 18. став 1. Одлуке мења се и гласи:  
 
„Јавни конкурс за именовање директора Библиотеке расписује и спроводи Управни одбор 
Библиотеке уз претходну сагласност Оснивача.“ 
 

Члан 6. 
Члан 21. Одлуке мења се и гласи:  
 
„Управни одбор је орган управљања Библиотеке. 
Управни одбор има 6 чланова, и то два члана из реда запослених и четири члана из реда 
представника јединице локалне самоуправе, од којих се један именује на предлог Националног 
савета мађарске националне мањине. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава Оснивач, из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности.  
Чланови Управног одбора се именују на период од четири године и могу бити именовани највише 
два пута. 
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 
Национални савет мађарске националне мањине даје мишљење о предложеним члановима Управног 
одбора Библиотеке. 
Председника Управног одбора именује Оснивач из реда чланова Управног одбора. 
У случају спречености председника Управног одбора, седницу Управног одбора може заказати и њој 
председавати, најстарији члан Управног одбора.“ 
 

Члан 7. 
Члан 22. Одлуке мења се и гласи: 
 
„Чланови Управног одбора из реда запослених именују се на предлог репрезентативног синдиката 
Библиотеке, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених. 
Најмање једна од чланова Управног одбора из реда запослених мора да буде из реда носилаца 
основне, тј. програмске делатности.“ 
 

Члан 8. 
Члан 27. Одлуке мења се и гласи:  
 
„Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Библиотеке. 
Надзорни одбор има три члана, и то једног члана из реда запослених и два члана из реда 
представника јединице локалне самоуправе од којих се један именује на предлог Националног 
савета мађарске националне мањине. 
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач на период од 4 године и могу бити 
именовани највише два пута. 
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 40% представника мање 
заступљеног пола. 
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Библиотеке. 
Председника Надзорног одбора именује оснивач из реда чланова Надзорног одбора. 
У случају спречености председника Надзорног одбора, седницу Надзорног одбора може заказати и 
њој председавати, најстарији члан Надзорног одбора.“ 

 
Члан 9. 

Члан 28. Одлуке мења се и гласи: 
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„Члан Надзорног одбора из реда запослених именује се на предлог репрезентативног синдиката 
Библиотеке, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на предлог већине запослених.“ 

 
Члан 10. 

Библиотека ће ускладити свој статут и друга општа акта са одредбама ове Одлуке у року од 30 дана 
од дана њеног ступања на снагу. 
 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бечеј''. 
 
 
       Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
          Општина Бечеј                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 
Број: I 011- 11/2022          Игор Киш, c.p. 
Дана: 21.03.2022. године           
             Б Е Ч Е Ј 
 

--- 0 --- 
 

 A Kultúráról szóló törvény módosításairól és bővítéseiről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye”, 47/2021) 15. szakasza, a Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény módosításairól 
és bővítéseiről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 47/2018) és Óbecse Község 
Alapszabálya („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján 
Óbecse Község Képviselő-testülete 2022.0321. napján megtartott XXIII. ülésen meghozta az 
 

ÓBECSEI NÉPKÖNYVTÁR ALAPÍTÓI OKIRATÁNAK TÉTELES ELŐÍRÁSOKKAL VALÓ 
ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS BŐVÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ 

HATÁROZATOT 
 

1. szakasz 
Módosul az Óbecsei Népkönyvtár alapítói okiratának tételes előírásokkal való összehangolásáról szóló 
határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 4/2014) (a továbbiakban: Határozat). 
 

2. szakasz 
A Határozat 1. szakaszában az 1. bekezdés után új bekezdés következik, amelynek szövege: 
„A jelen Határozatban a gramatikailag férfi nemben használt kifejezések férfi és női nemű személyekre 
irányulnak, akikre azok vonatkoznak.“ 
 

3. szakasz 
A Határozat 5. szakaszában az 1. bekezdés után új bekezdés következik, amelynek szövege: 
„A könyvtárat a Magyar nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa 2010. október 18 – án kelt., 31/2010 – es 
határozata által a Szerb Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség kultúrája megőrzésének 
szempontjából kiemelt jelentőségű intézménnyé nyilvánította.” 
 

4. szakasz 
A Határozat 16. szakaszának 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A könyvtár igazgatójának olyan személy nevezhető ki, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik, legalább öt 
éves munkatapasztalata van a kultúra területén és eleget tesz a Könyvtár alapszabályában előírt egyéb 
feltételeknek is.” 
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5. szakasz 
A Határozat 18. szakaszának 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A Könyvtár igazgatójának kinevezésére irányuló nyilvános pályázatot a Könyvtár  Igazgatóbizottsága írja ki 
és bonyolítja le, az Alapító előzetes hozzájárulása mellett.” 
 

6. szakasz 
A Határozat 21. szakasza az alábbiak szerint módosul: 
„Az Igazgatóbizottság a Könyvtár igazgatási szerve. 
Az Igazgatóbizottságnak 6 tagja van, ebből kettő tagot a munkavállalók köréből, négy  tagot pedig az 
önkormányzati egység képviselői közül neveznek ki, amelyekből egy tagot a Magyar nemzeti kisebbség 
nemzeti tanácsának javaslata alapján neveznek ki. 
Az Igazgatóbizottság tagjainak kinevezését és felmentését az Alapító végzi, a kiemelkedő szakemberek és a 
kultúrális tevékenységet ismerő személyek közül. 
Az Igazgatóbizottság tagjainak megbízatási ideje négy év, és maximum kétszer választhatóak újra. 
Az Igazgatóbizottság összetételének biztosítani kell az alacsonyabban képviselt nem legalább 40% - os 
képviseltségét. 
A  Magyar nemzeti kisebbség nemzeti tanácsa véleményezi a Könyvtár javasolt Igazgatóbizottsági tagjait.  
Az Igazgatóbizottság elnökét az Alapító nevezi ki, az Igazgatóbizottság tagjai közül. 
Az Igazgatóbizottság elnökének elfoglaltsága esetén az Igazgatóbizottság legidősebb tagja kitűzheti az 
Igazgatóbizottság ülését és elnökölhet azon.” 
 

7. szakasz 
A Határozat 22. szakasza az alábbiak szerint módosul: 
„Az Igazgatóbizottság munkavállalók köreiből érkező tagjait a Könyvtár reprezentatív szakszervezetének 
javaslata alapján nevezik ki, reprezentatív szakszervezet hiányában pedig a kinevezés a munkavállalók 
többségének javaslata alapján történik. 
Az Igazgatóbizottság munkavállalók köreiből érkező tagjai közül legalább egy tagnak az alap -, illetve 
programtevékenység hordozójának kell lennie.” 
 

8. szakasz 
A Határozat 27. szakasza az alábbiak szerint módosul: 
„A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Könyvtár ügyvitelét. 
A Felügyelő Bizottságnak három tagja van, ebből egy tagot a munkavállalók köréből, két tagot pedig az 
önkormányzati egység képviselői közül neveznek ki, amelyekből egy tagot a Magyar nemzeti kisebbség 
nemzeti tanácsának javaslata alapján neveznek ki. 
A Felügeleti Bizottság tagjainak kinevezését és felmentését az Alapító végzi, négy éves megbízatási időre. A 
tagok maximum kétszer választhatóak újra. 
A Felügyelő Bizottság összetételének biztosítani kell az alacsonyabban képviselt nem legalább 40% - os 
képviseltségét. 
A Felügyelő Bizottság tagjaként nem nevezhető ki olyan személy, aki tagja a Könyvtár 
Igazgatóbizottságának. 
A Felügyelő Bizottság elnökét az Alapító nevezi ki, a Felügyelő Bizottság tagjai közül. 
A Felügyelő Bizottság elnökének elfoglaltsága esetén a Felügyelő Bizottság legidősebb tagja kitűzheti a 
Felügyelő Bizottság ülését és elnökölhet azon.” 

 
9. szakasz 

A Határozat 28. szakasza az alábbiak szerint módosul: 
„A Felügyelő Bizottság munkavállalók köreiből érkező tagját a Könyvtár reprezentatív szakszervezetének 
javaslata alapján nevezik ki, reprezentatív szakszervezet hiányában pedig a kinevezés a munkavállalók 
többségének javaslata alapján történik.” 
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10. szakasz 
A Könyvtár összehangolja az alapszabályát és az egyéb általános aktusait jelen Határozattal, annak 
hatályba lépésétől számított 30 napos határidőn belül. 
 

11. szakasz 
Jelen Határozat annak „Óbecse Község Hivatalos Lapjában” történő megjelenésének napjától számított 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                     KÉPVISELŐ – TESTÜLET ELNÖKE 
Óbecse Község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETE                                Kiss Igor, s.k. 
Szám:I 011-11/2022 
Dátum: 2022.03.21. 
Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 

На основу члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј („Службени  лист  општине 
Бечеј“, број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на XXIII седници одржаној дана 21.03.2022. донела 
 
 

РЕШЕЊЕ  
о давању сагласности на Статут о трећим изменама и допунама Статута Предшколске 

установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј 
 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут о трећим изменама и допунама Статута Предшколске 
установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј, који је донео управни одбор установе на 46. седници одржаној дана 
24.2.2022. године. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Образложење: 
 

Управни одбор Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј је на 46. седници одржаној дана 
24.2.2022. године, донео одлуку да изврши треће измене и допуне Статута установе, ради 
усклађивања одредаба Статута установе са изменама Закона о основама система образовања  и 
васпитања. 

Према одредбама члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј, Скупштина општине 
Бечеј у складу са законом даје сагласност на статуте установе чији је оснивач. 

Општинско веће општине Бечеј је на 80. седници, одржаној дана 28.02.2022. године, 
размотрило Статут о трећој измени и допуни Статута установе и утврдило предлог решења о давању 
сагласности на исти. 

На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је размотрила Статут о трећој измени и допуни 
Статута установе и донела решења као у диспозитиву. 
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       Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
          Општина Бечеј                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 
Број: I 022-23/2022         Игор Киш, c.p. 
Дана: 21.03.2022. године           
             Б Е Ч Е Ј 

 
--- 0 --- 

 
Óbecse Község Alapszabálya („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza 1. bekezdésének 13. 
pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete 2022.03.21. napján megtartott XXIII. ülésén meghozta 
az 
 

Óbecsei „Labud Pejović“ Iskoláskor Előtti Intézmény Alapszabályának harmadik 
módosításairól és bővítéseiről szóló Alapszabály jóváhagyásáról szóló 

HATÁROZATOT 
 

I. 
Óbecse Község Képviselő – testülete JÓVÁHAGYJA az Óbecsei „Labud Pejović“ Iskoláskor Előtti 

Intézmény Alapszabályának harmadik módosításairól és bővítéseiről szóló Alapszabályt, amelyet az 
intézmény Igazgatóbizottsága fogadott el a 2022.02.24 – én megtartott 46. ülésén. 
 

II. 
 Ezt a határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában.” 
 

Indokolás: 
Az intézmény Igazgatóbizottsága fogadott el a 2022.02.24 – én megtartott 46. ülésén meghozta az 

arra vonatkozó határozatot, hogy az intézmény Alapszabályát harmadszor módosítsák és bővítsék, az 
intézmény Alapszabályának az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény rendelkezéseivel való 
összehangolásának céljából.  
  Óbecse Község Alapszabálya 34. szakasz 1. bekezdésének 13. pontja alapján Óbecse község 
Képviselő – testülete jóváhagyja az általa alapított intézmények alapszabályait, a törvénnyel összhangban. 

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2022.02.28 - án megtartott 80. ülésén megvitatta az intézmény 
Alapszabályának harmadik módosításairól és bővítéseiről szóló Alapszabályt, majd megállapította a 
jóváhagyásról szóló határozatra vonatkozó javaslatot.  

Az előadottak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az intézmény Alapszabályának 
harmadik módosításairól és bővítéseiről szóló Alapszabályt és a rendelkező rész szerinti határozatot hozta 
meg. 

 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                      KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE   
Óbecse Község       
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                 KISS IGOR, s.k. 
Szám: I  022-23/2022 
Dátum:2022.03.21. 
Ó B E C S E 

 
--- 0 --- 
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На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 5/2019), Скупштина оштине Бечеј је на XXIII седници одржаној дана 21.03.2022. године донела 

 
РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на План и програм рада  са финансијским планом Градског 
позоришта Бечеј за 2022. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и  програм рада са финансијским планом  Градског позоришта 
Бечеј за 2022. годину, који је усвојио управни одбор са састанка одржаног дана 4.02.2022. године. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 
 

Образложење: 
Директор установе је дана 14.02.2022. године доставио оснивачу План и програм рада са 

финансијским планом Градског позоришта Бечеј за 2022.годину ради давања сагласности на исти, 
који је усвојио управни одбор установе са састанка одржаног дана 4.02.2022. године. 

Чланом 34.став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј је прописано да Скупштина општине 
разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласностна програме рада корисника буџета, јавних 
предузећа, установа и служби чији је оснивач. 

Општинско веће општине Бечеј је на 82. седници одржаној дана 14.03.2022. године, 
размотрило План и програм рада са финансијским планом Градског позоришта 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 
План и програм рада са финансијским планом Градског позоришта Бечеј за 2022. годину и донела 
решење као у диспозитиву. 

 
 
       Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
          Општина Бечеј                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 
Број: I 022-24/2022          Игор Киш, c.p. 
Дана: 21.03.2022. године           
             Б Е Ч Е Ј 

 
--- 0 --- 

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

bekezdésének 54. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete 2022.03.21. napján megtartott XXIII. 
ülésen meghozta az 

 
Óbecsei Városi Színház 2022 - es évre szóló munkatervének és pénzügyi tervének 

jóváhagyásáról szóló 
HATÁROZATOT 

 
I. 

 Óbecse Község Képviselő – testülete JÓVÁHAGYJA az Óbecsei Városi Színház 2022 - es évre szóló 
munkatervét és pénzügyi tervét, amelyet az intézmény Igazgatóbizottsága fogadott el a 2022.02.04 – én 
megtartott ülésen. 
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II. 
 Ezt a határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indokolás: 
Az intézmény igazgatója 2022.02.14 – én jóváhagyás céljából benyújtotta az alapítónak az Óbecsei 

Városi Színház 2022 - es évre szóló munkatervét és pénzügyi tervét, amelyet az intézmény 
Igazgatóbizottsága fogadott el a 2022.02.04 – én megtartott ülésen. 

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 202.03.14. napján megtartott 82. ülésén megvitatta az Óbecsei 
Városi Színház 2022 - es évre szóló munkatervét és pénzügyi tervét és költségvetési felügyelő jelentését, 
majd megállapította jóváhagyásról szóló határozatra vonatkozó javaslatot.  

Az előadottak és az idézett jogszabályi rendelkezések alapján Óbecse Község Képviselő-testülete 
megvitatta az Óbecsei Városi Színház 2022 - es évre szóló munkatervét és pénzügyi tervét és a rendelkező 
rész szerinti határozatot hozta meg. 

 
 

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                      KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE   
Óbecse Község       
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                 KISS IGOR, s.k. 
Szám: I  022-24/2022 
Dátum:2022.03.21. 
Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, 
број 5/2019), Скупштина оштине Бечеј је на XXIII_седници одржаној дана 21.03.2022. године донела 

 
РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на План  рада са финансијским планом Центра за социјални 
рад Бечеј за 2022. године 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада са финансијским планом Центра за социјални рад Бечеј 
за 2022. годинe,  са заједничке  седнице Управног и Надзорног одбора одржане дана 4.01.2022. 
године и 11.02.2022. године. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 
 

Образложење: 
Директорка  установе је дана 14.02.2022. године  доставила оснивачу План рада са 

финансијским планом Центра за социјални рад Бечеј за 2022.годину ради давања сагласности на 
исти,  са одлукама са заједничке седнице Управног и Надзорног одбора.  

Чланом 34.став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј је прописано да Скупштина општине 
разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласностна програме рада корисника буџета, јавних 
предузећа, установа и служби чији је оснивач. 
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Општинско веће општине Бечеј је на 82. седници одржаној дана 14.03.2022. године, 
размотрило План рада са финансијским планом Центра за социјални рад 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 
План рада са финансијским планом Центра за социјални рад Бечеј за  2022. годину  и донела 
решење као у диспозитиву. 

 
 
       Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
          Општина Бечеј                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 
Број: I 022-25/2022          Игор Киш, c.p. 
Дана: 21.03.2022. године           
             Б Е Ч Е Ј 

 
--- 0 --- 

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

bekezdésének 54. pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete 2022.03.21. napján megtartott XIII. 
ülésen meghozta az 

 
 

Óbecsei Szociális Védelmi Központ 2022 - es évre szóló munkatervének és pénzügyi 
tervének jóváhagyásáról szóló 

HATÁROZATOT 
 

I. 
 Óbecse Község Képviselő – testülete JÓVÁHAGYJA az Óbecsei Szociális Védelmi Központ 2022 - es 
évre szóló munkatervét és pénzügyi tervét, amelyet az intézmény Igazgatóbizottsága és Felügyelő 
Bizottsága fogadott el a 2022.02.11 – én megtartott együttes ülésén. 
 

II. 
 Ezt a határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában.” 
 

Indokolás: 
Az intézmény igazgatónője 2022.02.14 – én jóváhagyás céljából benyújtotta az alapítónak az 

Óbecsei Szociális Védelmi Központ 2022 - es évre szóló munkatervét és pénzügyi tervét amelyet az 
intézmény Igazgatóbizottsága és Felügyelő Bizottsága fogadott el az együttes 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  2022.03.14. napján megtartott 82. ülésén megvitatta az Óbecsei 
Szociális Védelmi Központ 2022 - es évre szóló munkatervét és pénzügyi tervét és költségvetési felügyelő 
jelentését, majd megállapította jóváhagyásról szóló határozatra vonatkozó javaslatot.  

Az előadottak és az idézett jogszabályi rendelkezések alapján Óbecse Község Képviselő-testülete 
megvitatta az Óbecsei Szociális Védelmi Központ 2022 - es évre szóló munkatervét és pénzügyi tervét és a 
rendelkező rész szerinti határozatot hozta meg. 
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Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány                      KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE  
Óbecse Község       
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                 KISS IGOR, s.k. 
Szám: I  022-25/2022 
Dátum:2022.03.21. 
Ó B E C S E 

 
--- 0 --- 

 
На основу члана 116. став 5. и став 13. и члана 117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), Скупштина општине Бечеј  је на XXIII седници одржаној дана 
21.03.2022. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана школског одбора  

Техничке школе у Бечеју 
 
I 

 Разрешава се члан школског одбора Техничке школе у Бечеју: 
 
Представник запослених: 

 Нандор Стари 
 

II 
 Именује се члан школског одбора Техничке школе у Бечеју даном доношења овог решења и 
то: 
 
Представник запослених: 

 Нандор Хорват 
 

  III 
 Мандат новоизабраног члана школског одбора Техничке школе у Бечеју траје до истека 
мандата школског одбoра (10.09.2022. године).  
 

IV 
Ово решењe објавити у ''Службеном листу општине Бечеј.’’ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Наставничко веће Техничке школе у Бечјеју је дана 01.02.2022. године предложио  
Скупштини општине Бечеј да именује Нандора Хорвата за новог члана школског одбора из 

реда запослених, уместо Нандора Старог. 
 
           Према одредбама члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe рaзрeшићe, прe истeкa мaндaтa, пojeдинe члaнoвe oргaна 
упрaвљaњa  на лични захтев члана, док према одредбама члана 116. став 2.  и став 6. истог закона 
орган управљања у школи чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, с тим да чланове из 
реда родитеља предлаже савет родитеља, а чланове из реда запослених наставничко веће. 
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Нандор Стари који је за члана Школског одбора Техничке школе у Бечеју именован као 
представник из реда запослених решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-102/2018 од 
10.09.2018. године, дана 14.01.2022. године, поднео је оставку на ову функцију. 
  
 Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је размотрила предлог 
наставничког већа Техничке школе у Бечеју и предложила Скупштини општине Бечеј да исте 
прихвати и разреши, односно именује предложено лице. 
  
 Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Наставничког 
већа Техничке школе у Бечеју, као и Комисије за кадровска, административна питања и радне 
односе и донела је решење као у дипсозитиву.  
  
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  - Одељење у Новом Саду 
у року од 30 дана од дана достављања. Тужба се предаје у два примерка. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 Игор Киш, c.p. 
Број: I I 02-14/2022           
Дана: 21.03.2022. године         

Б Е Ч Е Ј 
 

--- 0 --- 
 

 Az Oktatási – és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 
88/2017, 27/2018 – egyéb törvény, 10/2019, 6/2020 és 129/2021) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése, 
valamint a 117. szakasz 3. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő – testülete, a 2022.03.21. napján 
megtartott XXIII. ülésén meghozta az 
 

óbecsei Műszaki Iskola iskolabizottsági tagjának felmentéséről és kinevezéséről szóló 
H A T Á R O Z A T O T 

 
I. 

 Felmentjük az óbecsei Műszaki Iskola iskolabizottságának alábbi tagját: 
Munkavállalók képviselői: 
- Stari Nándor 
 

II. 
 Az óbecsei Műszaki Iskola iskolabizottságának tagjaként a jelen határozat meghozatalának napján 
az alábbi személyt nevezzük ki: 
 
Munkavállalók képviselői: 
- Horváth Nándor 
 

III. 
 A óbecsei Műszaki Iskola újonnan megválasztott iskolabizottsági tagjainak megbízatása az 
iskolabizottság megbízatásának lejártáig tart (2022.09.10 – ig). 
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IV. 

 Jelen határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában”. 
 

I n d o k o l á s 
 A óbecsei Műszaki Iskola tanári tanácsa 2022.02.01 –jén arra vonatkozó javaslatot nyújtott be 
Óbecse Község Képviselő – testületéhez, hogy az iskolabizottság munkavállalók köréből való új tagjaként 
Horváth Nándort nevezze ki Stari Nándor helyett. 
 Az Oktatási – és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasz 3. bekezdése előírja, hogy a 
helyi önkormányzat képviselő – testülete a megbízatási időszak lejárta előtt felmenti a intézmény igazgatási 
szervének egyes tagjait a tag személyi kérelme alapján, míg ugyanezen törvény 116. szakaszának 2. és 6. 
bekezdése előírja, hogy az iskolai irányítási szerv a munkavállalók, a szülők és a helyi önkormányzat 
három-három képviselőjéből áll, akik kinevezése és felmentése a helyi önkormányzat képviselő – 
testületének feladata, azzal, hogy a szülők képviselőjét a szülői tanács, a munnkavállalók képviselőit pedig 
a tanári tanács javasolja. 
 Stari Nándor, akit a 2018.09.10  - én kelt., I 02-102/2018 – as sz. határozat által Óbecse Község 
Képviselő-testülete nevezett ki az óbecsei Műszaki Iskola iskolabizottságának tagjává, 2022.01.14 – én 
benyújtotta lemondását ezen funkció vonatkozásában. 
 A Káderügyi, adminisztratív kérdésekkel foglalkozó és munkaviszony-ügyi bizottság megvitatta az 
óbecsei Műszaki Iskola tanári tanácsának javaslatát és az Óbecse Község Képviselő – testületéhez 
benyújtotta az arra vonatkozó indítványát, hogy a benyújtott javaslattal összhangban a megnevezett 
személy felmentésre, illetve kinevezésre kerüljön. 
 A fentiekre való tekintettel Óbecse Község Képviselő – testülete elfogadta a óbecsei Műszaki Iskola 
tanári tanácsának és a Káderügyi, adminisztratív kérdésekkel foglalkozó és munkaviszony-ügyi bizottság 
javaslatát, és a rendelkező rész szerinti döntést hozta meg. 
 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges, amely ellen fellebbezés nem nyújtható be, de 
keresetlevél által közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási bíróság újvidéki osztálya előtt, a 
kézbesítés napjától számított 30 napon belül. A keresetlevelet kettő példányban kell átadni. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község             KÉPVISELŐ – TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ  - TESTÜLETE                                 Kiss Igor, s.k. 
Szám: I 02-14/2022 
Dátum: 2022.03.21. 
Ó B E C S E 

 
--- 0 --- 

 
На основу члана 116. став 5. и став 13. и члана 117. став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 
10/2019, 6/2020 и 129/2021), Скупштина општине Бечеј је на XXIII седници одржаној дана 
21.03.2022. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању чланa школског одбора Основне школе ”Север Ђуркић“ Бечеј 

 
I 

 Разрешава се члан школског одбора Основне школе “Север ђуркић“ Бечеј: 
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Представник запослених: 
 Милка Пашин 

 
II 

 Именује се члан школског одбора Основне школе “Север ђуркић“ Бечеј даном доношења овог 
решења и то: 
 
Представник запослених: 

 Ана Ракић 
 

  III 
 Мандат новоизабраног члана школског одбора Основне школе “Север Ђуркић“  Бечеј траје до 
истека мандата школског одбoра (05.11.2022. године).  
 

IV 
Ово решењe објавити у ''Службеном листу општине Бечеј.’’ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
            Наставничко веће Основне школе “Север Ђуркић“ Бечеј је дана 09.03.2022. године 
предложио Скупштини општине Бечеј да именује Ану Ракић за новог члана школског одбора из реда 
запослених, уместо Милке Пашин. 
 
           Према одредбама члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
скупштинa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe рaзрeшићe, прe истeкa мaндaтa, пojeдинe члaнoвe oргaна 
упрaвљaњa  на лични захтев члана, док према одредбама члана 116. став 2.  и став 6. истог закона 
орган управљања у школи чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе, које именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, с тим да чланове из 
реда родитеља предлаже савет родитеља, а чланове из реда запослених наставничко веће. 
  

Милка Пашин која је за члана Школског одбора Основне школе “Север Ђуркић“ Бечеј 
именована као представник из реда запослених решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-
148/2018 од 05.11.2018. године, дана 08.03.2022. године, поднела је оставку на ову функцију. 
 Имајући у виду горе изнето, Скупштина општине Бечеј је прихватила предлоге Наставничког 
већа Основне школе “Север Ђуркић“ Бечеј, као и Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе и донела је решење као у дипсозитиву.  
  
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  - Одељење у Новом Саду 
у року од 30 дана од дана достављања. Тужба се предаје у два примерка. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 Игор Киш, c.p. 
Број: I 02-15/2022         
Дана: 21.03.2022. године         

Б Е Ч Е Ј 
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 Az Oktatási – és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 
88/2017, 27/2018 – egyéb törvény, 10/2019, 6/2020 és 129/2021) 116. szakaszának 5. és 13. bekezdése, 
valamint a 117. szakasz 3. bekezdése alapján, Óbecse Község Képviselő – testülete, a 2022.03.21. napján 
megtartott XXIII. ülésén meghozta az 
 

óbecsei “Sever Đurkić” Általános Iskola iskolabizottsági tagjának felmentéséről és 
kinevezéséről szóló 

H A T Á R O Z A T O T 
 

I. 
 Felmentjük az óbecsei “Sever Đurkić” Általános Iskola iskolabizottságának alábbi tagját: 
Munkavállalók képviselői: 
- Milka Pašin 
 

II. 
 Az óbecsei “Sever Đurkić” Általános Iskola iskolabizottságának tagjaként a jelen határozat 
meghozatalának napján az alábbi személyt nevezzük ki: 
 
Munkavállalók képviselői: 
- Ana Rakić 
 

III. 
 A óbecsei “Sever Đurkić” Általános Iskola újonnan megválasztott iskolabizottsági tagjainak 
megbízatása az iskolabizottság megbízatásának lejártáig tart (2022.11.05 – ig). 
 

IV. 
 Jelen határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában”. 
 

I n d o k o l á s 
 A óbecsei “Sever Đurkić” Általános Iskola tanári tanácsa 2022.03.09 - én arra vonatkozó javaslatot 
nyújtott be Óbecse Község Képviselő – testületéhez, hogy az iskolabizottság munkavállalók köréből érkező 
új tagjaként Ana Rakićot nevezze ki Milka Pašin helyett. 
 Az Oktatási – és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 117. szakasz 3. bekezdése előírja, hogy a 
helyi önkormányzat képviselő – testülete a megbízatási időszak lejárta előtt felmenti a intézmény igazgatási 
szervének egyes tagjait a tag személyi kérelme alapján, míg ugyanezen törvény 116. szakaszának 2. és 6. 
bekezdése előírja, hogy az iskolai irányítási szerv a munkavállalók, a szülők és a helyi önkormányzat 
három-három képviselőjéből áll, akik kinevezése és felmentése a helyi önkormányzat képviselő – 
testületének feladata, azzal, hogy a szülők képviselőjét a szülői tanács, a munnkavállalók képviselőit pedig 
a tanári tanács javasolja. 
 Milka Pašin, akit a 2018.11.05  - én kelt., I 02-148/2018 – as sz. határozat által Óbecse Község 
Képviselő-testülete nevezett ki az óbecsei “Sever Đurkić” Általános Iskola iskolabizottságának tagjává, 
2022.03.08 – án benyújtotta lemondását ezen funkció vonatkozásában. 
 A fentiekre való tekintettel Óbecse Község Képviselő – testülete elfogadta a óbecsei “Sever Đurkić” 
Általános Iskola tanári tanácsának és a Káderügyi, adminisztratív kérdésekkel foglalkozó és munkaviszony-
ügyi bizottság javaslatát, és a rendelkező rész szerinti döntést hozta meg. 
JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat végleges, amely ellen fellebbezés nem nyújtható be, de 
keresetlevél által közigazgatási per indítható a belgrádi Közigazgatási bíróság újvidéki osztálya előtt, a 
kézbesítés napjától számított 30 napon belül. A keresetlevelet kettő példányban kell átadni. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község          KÉPVISELŐ – TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ  - TESTÜLETE                                 Kiss Igor, s.k. 
Szám: I 02-15/2022 
Dátum: 2022.03.21. 
Ó B E C S E 

 
--- o --- 0 --- o --- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Страна 21.                                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                    Број 4. 
21. Oldal                                                           ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                             4. Szám 
                                                                                       21.03.2022.       2022.03.21.               
     
 

 

С А Д Р Ж А Ј 
 

                                                             Т А R T A L O M 
 

  
                                                   Н а з и в                                                                           Страна 
                                             E l n e v e z é s                                                                       Oldal 

 
ОДЛУКA О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 
ÓBECSE KÖZSÉG 2022 - ES ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSŐ ÁTÜTEMEZÉSÉRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZATOT 

1 
 

4 
ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ – БЕЧЕЈ СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА 
ÓBECSEI NÉPKÖNYVTÁR ALAPÍTÓI OKIRATÁNAK TÉTELES ELŐÍRÁSOKKAL VALÓ 
ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS BŐVÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZATOT 
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8 
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут о трећим изменама и допунама Статута 
Предшколске установе „Лабуд Пејовић“ Бечеј 
Óbecsei „Labud Pejović“ Iskoláskor Előtti Intézmény Alapszabályának harmadik módosításairól és 
bővítéseiről szóló Alapszabály jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT 

 
10 

 
11 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План и програм рада  са финансијским планом Градског 
позоришта Бечеј за 2022. годину 
Óbecsei Városi Színház 2022 - es évre szóló munkatervének és pénzügyi tervének jóváhagyásáról 
szóló HATÁROZAT 

 
12 

 
12 

РЕШЕЊЕ о давању сагласности на План  рада са финансијским планом Центра за социјални 
рад Бечеј за 2022. године 
Óbecsei Szociális Védelmi Központ 2022 - es évre szóló munkatervének és pénzügyi tervének 
jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT 

 
13 

 
14 

РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана школског одбора Техничке школе у Бечеју 
óbecsei Műszaki Iskola iskolabizottsági tagjának felmentéséről és kinevezéséről szóló HATÁROZAT 

14 
16 

РЕШЕЊЕо разрешењу и именовању чланa школског одбора Основне школе ”Север Ђуркић“ 
Бечеј 
óbecsei “Sever Đurkić” Általános Iskola iskolabizottsági tagjának felmentéséről és kinevezéséről 
szóló HATÁROZAT 

 
17 
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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---------- 
 

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 


