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На основу члана 53. став 1. тачка 2. Статута општине Бечеј (''Службени лист општине Бечеј'', број 
5/2019) и члана 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова 
путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и 
унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, 
термостатских  вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма 
енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП1/22  (''Службени лист општине 
Бечеј'', број 5/2022), те члана члана 3. став 2. и члана 41. став 1. Пословника о раду Општинског 
већа општине Бечеј ( „Службени лист општине Бечеј“ број 1/2020), Општинско веће општине Бечеј, 
на 105. седници одржаној дана 27.09.2022. године донело је следећу  
 
 

О Д Л У К У 
 
I 

РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 
санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне 
енергије за сопствене потреба и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Бечеј.  
Текст јавног конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потреба и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Бечеј, 
чини саставни део ове Одлуке. 
 

II 
Поступак конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације 
породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потреба и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општине Бечеј 
спроводи Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила 
и делитеља топлоте (у даљем тексту: Комисија) у складу са Јавним конкурсом за учешће привредних 
субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње 
соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потреба и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила 
и делитеља топлоте на територији општине Бечеј и одредбама Правилника о суфинансирању 
енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу 
електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње 
калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног 
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позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 
станова ЈП1/22 (''Службени лист општине  Бечеј'', број 5/2022). 
 

III 
Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Бечеј'', на интернет страници Општине  Бечеј, а 
најаву јавног позива на  „Radio Active“д.о.о. Бечеј и ТВ Бечеј. Јавни позив се сматра расписаним 
даном објављивања у „Службеном листу општине Бечеј“ и на интернет страници Општине Бечеј.  
 
 
 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: III 031-3/2022                        Председавајућа седницом 
Дана: 27.09.2022. године               заменица председника општине 
 Б Е Ч Е Ј        
                 Светлана Вулетић, c.p. 
 
 

... o ... o ... o ... 
 

На основу Одлуке Општинског већа о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката 
у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова број III 31-1/2022 од 
27.09.2022.године и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних 
кућа и станова (“Службени лист општине Бечеј“, бр.5/22), Општина Бечеј дана 28.09.2022.године 
расписује, 

 
ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ 
СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  

ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА TEРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
 
У оквиру реализације Програма енергетске санације породичних кућа и станова ЈП 1/22, а у складу 
са чланом 15. Правилника о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење 
термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи ,  термостатских  
вентила и делитеља топлоте по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске 
ефикасности ЈП 1/22 ("Службени лист општине Бечеј" бр.5/22), расписује се Јавни конкурс ради 
избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској 
санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља. Eнергетскa санација у домаћинствима 
спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних 
панела за производњу електричне енергије и радовима на унапређењу термотехничких система 
путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља, а крајњи 
корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Бечеј. Домаћинства која 
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остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних 
субјеката изабраних путем овог јавног конкурса. 
 
Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано 
коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Бечеј. 
 

I ПРЕДМЕТ 
 
Предмет Јавног конкурса јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на 
реализацији радова у оквиру следећих мера:  

1) уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне 
инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за 
мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о 
уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и 
извештаја о уградњи мерног места који је у складу са Законом неопходан приликом 
прикључења на дистрибутивни систем.  

 
2) уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система 
грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, 
делитељи топлоте, баланс вентили за станове).   
 

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
 

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају 
законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане 
Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавним конкурсом.  
На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, радове и  уградњу 
материјала, опреме и уређаја.  
 
                                          
 

                       III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 
 
На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на 

уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове: 
 
 да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници 

најмање  шест месеци од дана подношења пријаве, 
 да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, 
 да имају атесте за материјале и производе. 
 да су измирили доспеле обавезе по основу јавних прихода (Уверење Министарства финансија 

Пореске управе и Уверење од стране локалне пореске администрације), 
 да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који 

поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити 
задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу 
електричне енергије. 
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 да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 
10 година. 

 
IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ 

ПРИЈАВЕ 
 

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију: 

1. Прилог 1 - Пријавни образац потписан и оверен од стране овлашћеног лица;  
2. Решење о  упису у регистар привредних субјеката; 
3. Уверење Министарства финансија Пореске управе и Уверење од стране локалне пореске 

администрације да је привредни субјекат измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода;  
4. Прилог 2 - Потписану изјава; 
5. Прилог 3 - Потписане изјаве  (Образац бр.1 и Образац бр. 2 ) 
6. Атести за материјале и производе; 
7. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле (за меру уградња соларних панела).  

 
За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као 
предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након 
датума објављивања јавног конкурса.  
 
У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати 
законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских 
заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити 
оверена код нотара.  
 
У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски 
заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити 
оверена код нотара. 

 
 
 

V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ КОНКУРС 
 
Конкурсна документација за Јавни конкурс може се преузети на званичној интернет страници 
Општине Бечеј http://www.becej.rs/ и то на српском језику, или лично у просторијама Општинске 
управе општине Бечеј, канцеларија бр.15 и садржи: 
− Комплетан текст Јавног конкурса, 
− Прилог 1 - Пријавни образац, 
− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве, 
− Прилог 3 – Изјаве подносиоца пријаве ( Образац бр.1 и Образац бр.2 ) 
– Прилог 4 – Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве. 

 
VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 
Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће: 
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1) цену за: 
- опрему и кровну уградњу за соларну електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге 
соларних панела, укључујући и уградњу пратеће инсталације за производњу електричне 
енергије,  
- набавку  и уградњу  двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије,  
-  Израда предмера и предрачуна и  комплетне документације потребне за умрежење на 
дистрибутивни систем, а све у складу са важећим Законима и Условима за ту врсту  
извођења радова. 
 Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду 
дистрибутивног система ОДС-а. 

2) рок важења цена; 
3) рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 

10 година) и процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године 
(за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh) 

 
Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на уградњи 

електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са 
уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи 
топлоте, баланс вентили за станове) обухватају следеће: 

1) цене кључних добара  заједно са уградњом за меру за коју конкуришу; 
2) рок важења цена за меру коју конкуришу. 

 
Јавним конкурсом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова 

по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума. 
Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на 

поједини Програм не може прећи 100. 
 

VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 
 

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним 
писмом. 
 
Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац и пратећа документација достављају се у 
затвореној коверти са назнаком: 
 
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У 
ДОМАЋИНСТВИМА 
– НЕ ОТВАРАТИ“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.  
 

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Бечеј или препоручено 
поштом на адресу: 

 
Општина Бечеј, Трг ослобођења бр.2, 21220 Бечеј. 
Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова. 
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Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања закључно са 13.10. 2022. године.  
 
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до 
истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат 
поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће 
бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
 

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на 
контакт телефон: 021/6811823 и e-mail: vidjenko.vujinovic@becej.rs и ivana.milosevic@becej.rs . 

 
VIII. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА 

 
Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који 
документ из одељка IV Јавног конкурса, као и уколико пријава буде неправилно попуњена. У 
наведеним случајевима пријава ће бити одбачена решењем. 

 
IX. ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

 
Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним конкурсом и Правилником. 

Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисија за реализацију мера енергетске 
санације  ( у даљем тексту  Комисија) на основу прегледа поднетих пријава.  

  
Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним конкурсом се не оцењују и 
решењем ће бити одбијене. 
 
У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације. 
 
Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.  
Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли Општинске 
управе општине Бечеј и званичној интернет страници општине http://www.becej.rs/ у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. 
 
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању 
прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања 
листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право 
приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. 
 
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних 
субјеката као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од 
дана његовог пријема. 
 
О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору 
привредних субјеката  у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за 
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производњу електричне енергије за сопствене потребе  и исте доставља Општинском већу на 
усвајање. 
Општинско веће општине Бечеј доноси Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мере 
енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља у року од 15 дана од дана истека рока за 
подношење приговора. 
 
Одлука Општинског већа општине Бечеј о избору привредних субјеката у спровођењу мере 
енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за 
сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, 
циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља објављује се на огласној табли Општинске 
управе општине Бечеј и званичној интернет страници Општине Бечеј, http://www.becej.rs/. 

 
X. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА 

 
Општина Бечеј расписује јавни конкурс за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да 
приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са 
листе.  
 
Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панеле капацитета до и једнако 6 kW, а 
разлику за соларне панеле капацитета преко 6 kW до укупне вредности радова према предрачуну 
изабраног привредног субјекта сносиће грађанин. 
 
Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по 
привредном субјекту, Општина Бечеј потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске 
санације са привредним субјектима и грађанима. 
 
Привредни субјекти су дужни да Комисији за реализацију мера енергетске санације породичних кућа 
и станова, у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну 
документацију. 
    
Општина Бечеј ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном 
кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи 
корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка 
реализације мере.  
 
Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како 
је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је поднео пријаву, као и у 
складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова. 
 
Општина Бечеј ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са 
закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од 
износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС). 
 
Привредни субјекти достављају Општинској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање 
мере енергетске санације по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају 
фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге. 
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Пренос средстава врши се након што: 
1) се изда Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и 

предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на јавни конкурс; 
2)  грађанин потпише уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем 

(за меру уградње соларних панела); 
3) ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем  и 

упише га у регистар купца-произвођача.(за меру уградње соларних панела); 
4) Крајњи корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене 

радове/услуге у износу умањеном за одобрена повратна средства; 
 
Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним субјектима у 
складу са одредбама  Уговора. 
 
На основу захтева за исплату и записника Комисије, Одељење за финансије Општинске управе 
општине Бечеј врши исплату из буџета.  
   
 
 
Број III 31-3/2022 – 1                                                                                      ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
                                                                                                                                                                                                              
Општина Бечеј, 28.09.2022.године                                                            Председавајућа седницом 
 
                                                                                                                     Светлана Вулетић,c.p. 
                                                                                                        Заменица председника општине 
 

 
--- o --- o --- 
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ПРИЛОГ 1 
Пријавни образац 

 

БРОЈ ПРИЈАВЕ  (попуњава јединица локалне самоуправе) 
 

 
СПРОВОЂЕЊЕ МЕРЕ  ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ 

УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ 
УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  
ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ЕНЕРГЕТСКЕ 

САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА 
у 2022 години 

 

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР 
 
 
 
 
 

НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ 
СУБЈЕКТА 
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ПРИЈАВА 

НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ 
МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 

СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ 
УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  

ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА 
 

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ 

1. Пун назив привредног субјекта   

2. Правна форма  

3. Скраћени назив правног лица  

4. Матични број   

5. Порески идентификациони број   

6. Седиште  

Место  

Јединица локалне самоуправе  

Поштански број  

7. 
Адреса за слање поште 
(навести и поштански број) 

 

8. Број телефона  

9. Број факса  

10. Електронска пошта  

11. Интернет адреса  

 
  2. ПОДАЦИ О ЗАКОНСКОМ ЗАСТУПНИКУ 

12. Име и презиме   

13. Пол   мушки             женски 

14. Телефон  

15. Мобилни телефон  

16. Електронска пошта  

 
  
 3. ПРОФИЛ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

17. Година оснивања   

18. Назив и шифра делатности 
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19. 
Према подацима из финансијског 
извештаја за 2021. годину привредни 
субјект је разврстан у: 

 
 микро  
 
 мало 
 
 средње 
 
 остало 
 

20. Опис делатности  

 
4. ЦЕНОВНИК 
Напомена – све цене морају бити дате у РСД са ПДВ-ом 
 
*Уградња соларних панела капацитета 6 kW инсталисане снаге, пратећих носача панела, 
инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградња 
двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,  израда 
извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за 
производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у 
складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем   

Назив производа/радова Цена 
материјала 

Цена 
уградње 

Укупна 
цена  

Опрема и кровна уградња  за соларну 
електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге 
соларних панела, инвертер и остала пратећа 
инсталације за производњу електричне 
енергије која је неопходна приликом 
прикључења на дистрибутивни систем  са 
извештајем извођача радова о  уградњи 
соларних панела. 

   

Набавка и  уградња двосмерног мерног 
уређаја за мерење предате и примљене 
електричне енергије. 

   

-  Израда предмера и предрачуна и  комплетне 
документације потребне за умрежење на 
дистрибутивни систем, а све у складу са 
важећим Законима и Условима за ту врсту  
извођења радова. 

(унети укупну цену са ПДВ-ом) 

* Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду 
дистрибутивног система ОДС-а 
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* Уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање 
система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту 
(калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове) 

Назив производа/радова Цена 
материјала  

 

Цена 
уградње 

Са  

Укупна 
цена  

 
 

Уградња електронски регулисане 
циркулационе пумпе за породичне куће   

   

Опремање система грејања за регулацију и 
мерење предате количине топлоте на 
објекту(калориметри, делитељи топлоте, 
баланс вентили за станове) 

   

*Навести у оквиру опремања система грејања са којим уређајем се конкурише и цену 
 
5. РОК ВАЖЕЊА ЦЕНА 
 
Рок важења цена наведених под тачком 4 износи_____________дана 
 
Рок важења гаранције на инвертер________________(минимално 5 година)  
 
Рок важења гаранције на соларне панеле___________(минимално 10 година) 
 
Процењени износ произведене електричне енергије у периоду од три године__________ (оквирно 
15.000 kWh) 
 

Потпис и печат подносиоца 
 

____________________________ 
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ПРИЛОГ 2 
 

 
ИЗЈАВА 

 
 
Ја, _____________________________________________, број ЛК __________________ 

(име и презиме)                                                                 (број личне карте) 
 
законски заступник привредног субјекта__________________________________________, 
                                                                                (назив привредног субјекта) 
матични број: _____________, изјављујем да прихватам све услове наведене у Јавном конкурсу за 
учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем 
уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и  унапређењу 
термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских 
вентила и делитеља на територији општине/града _________________.  
 
Такође изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да: 

 су сви дати наводи у пријави и пратећој документацији истинити, потпуни и одговарају 
стварном стању, 

 привредном субјекту није изречена ни трајна, ни привремена правоснажна мера забране 
обављања делатности у последње две године и 

 власници/оснивачи и законски заступници нису правноснажно осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривична дела против права по основу рада, кривичних дела као чланови 
организоване криминалне групе, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, као и да се против њих не води истрага нити кривични поступак. 

 
 
У ____________,  
 
Датум ____________     Потпис законског заступника 
  

                                                                       __________________________________  
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ПРИЛОГ 3 
Образац бр.1 

ИЗЈАВА 
 
Ја, ___________________________________________, број ЛК __________________ 
                                       (име и презиме)                                            (број личне карте) 
Законски заступник    ____________________________________                                                                                   
                                                  (назив привредног субјекта) 
матични број: ____________, изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је 
______________________________________________ (назив привредног субјекта) обезбедио 
довољну количину  соларних панела и пратеће опреме, како би се  реализовао  Јавни конкурс за 
спровођење мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за 
производњу електричне енергије за сопствене потребe на територији општине Бечеј.  
 
У ____________,  
Датум ____________           
                                                                        ......................................................................... 

                                                                                     (потпис и печат одговорног лица) 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 3 
Образац бр.2 

ИЗЈАВА 
 
Ја, ___________________________________________, број ЛК __________________ 
                                       (име и презиме)                                            (број личне карте) 
Законски заступник    ____________________________________                                                                                   
                                                  (назив привредног субјекта) 
матични број: ____________, изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је 
______________________________________________ (назив привредног субјекта) обезбедио 
довољну количину опреме, како би се  реализовао  Јавни конкурс за спровођење мере енергетске 
санације у домаћинствима путем уградње електронски регулисаних циркулационих, термостатских 
вентила и делитеља на територији општине Бечеј.  
 
У ____________,  
Датум ____________                 Потпис законског заступника 

__________________________________ 
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ПРИЛОГ 4 
 

КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН БОДОВАЊА ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВЕ 
Избор привредних субјеката се врши у две фазе. 

Прва фаза  је процесне природе и односи се на проверу да ли је пријава уредна и да ли је садржина 
пријаве у складу са Јавним конкурсом за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 
санације  стамбених објеката на територији општине Бечеј. 
 
 
 

 

Критеријуми ДА/НЕ Статус 

Пријава је благовремена  
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 

Пријава је достављена у штампаном 
облику 

 
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 

Пријавни образац је попуњен у 
дефинисаној форми – Прилог 1  

 
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 

Пријава садржи сву потребну 
документацију: 

- Прилог 2 
- Прилог 3  
(потписане изјаве и  сагласности)  

 
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 

Подносилац пријаве је правно лице 
(привредни субјект), уписан у регистар 
АПР-а, најмање  шест месеци од дана 
подношења пријаве 

 
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 

Над подносиоцем пријаве није покренут 
стечајни поступак или поступак 
ликвидације 

 
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 

Пријава је потписана и оверена од стране 
овлашћеног представника привредног 
субјекта  

 
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 

Подносилац пријаве доставио атесте за 
материјале и производе ( за меру за коју 
конкурише) 

 
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 

Подносилац пријаве је измирио доспеле 
обавезе по основу јавних прихода 

 
Ако је одговор „не“ – 
пријава се не разматра 
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После завршене прве фазе све пријаве оцењене као уредне и у складу са Јавним конкурсом се 
оцењују на основу следећих критеријума: 
Укупан број бодова који може добити подносилац пријаве је 100. 
 
1. Критеријум „Рок важења цена за меру за коју конкуришу“ исти је за свих осам мера и  
     максимални број бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 40. 
2. Критеријум „Цене кључних добара и услуга“ различит је за сваку од осам мера и максимални број 

бодова по мери који може добити подносилац пријаве је 60. 
 
Мера 1 - Набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за 
производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за 
мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и 
извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу 
електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни 
систем. 
Снага соларних панела не може бити већа од одобрене снаге мерног места, која је наведена у рачуну 
за утрошену електричну енергију, а  максимално до 6 kW. 
 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Опрема и кровна уградња  за соларну електрану  
капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, 
инвертер и остала пратећа инсталације за производњу 
електричне енергије која је неопходна приликом 
прикључења на дистрибутивни систем  са извештајем 
извођача радова о  уградњи соларних панела.прикључења 
на дистрибутивни систем 

 

 
Набавка и  уградња двосмерног мерног уређаја за мерење 
предате и примљене електричне енергије 

 

-  Израда неопходне техничке документације са 
предмером и предрачуном.  Све у складу са Законом о 
планирању и изградњи, правилима стуке и осталим 

 

Рок важења цена за меру за коју се конкурише         Број бодова  

До 30 дана 5 

31 – 45 дана 10 

46 – 60 дана 20 

61 – 75 дана 30 

Преко 75 дана 40 
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Законима и подзаконским актима везаним за ту врсту  
извођења радова. 
- Извештај о уградњи соларних панела и уградњи мерног 
места који је у складу са законом неопходан приликом 
прикључења на дистрибутивни систем. 
 
Мера 2 -  Унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система 
ефикаснијим системом путем: 
 

(1) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће; 
 

(2)  опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате 
количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове; 

 
 

Цене производа Број бодова 

Начин обрачуна (М*Н/Т) 
Т – понуђена цена;   Н – најнижа понуђена цена;   
М - Максималан број бодова (60 бодова) 
Уградња електронски регулисане циркулационе пумпе за 
породичне куће   

 

Опремање система грејања за регулацију и мерење 
предате количине топлоте на објекту(калориметри, 
делитељи топлоте, баланс вентили за станове) 

 

Број бодова за сваки од производа  (сета производа) је 
максимално 30. 
Укупан број бодова је 60. 

 

 
 

--- 0 --- 
 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 53. szakasza 1. bekezdésének 
2. pontja, A Családi házak és lakások energetikai szanálására irányuló intézkedések, azaz saját szükségletre 
szolgáló elektromos áramot termelő napelemek beépítésének és a termotechnikai rendszer kaloriméterek, 
keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítésével történő fejlesztésének 
társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2022. szám) JP1/22, 15. szakasza, 
valamint Óbecse Község Községi Tanácsának Munkaügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 1/2020. 
szám) 3. szakaszának 2. bekezdése és 41. szakaszának 1. bekezdése alapján Óbecse Község Községi 
Tanácsa a 2022. 09. 27-én megtartott 105. ülésén meghozta a következő meghozta a következő  
 

H A T Á R O Z A T O T 
 

I. 
KIÍRJUK a nyilvános pályázatot gazdasági társaságok részvételére a családi házak és lakások energetikai 
szanálására irányuló intézkedések, azaz saját szükségletre szolgáló elektromos áramot termelő napelemek 
beépítésének és a termotechnikai rendszer kaloriméterek, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és 
hőelosztók beépítésével történő fejlesztésének társfinanszírozásában. 
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A gazdasági társaságok részvételére vonatkozó pályázat a családi házak és lakások energetikai szanálására 
irányuló intézkedések, azaz saját szükségletre szolgáló elektromos áramot termelő napelemek beépítésének 
és a termotechnikai rendszer kaloriméterek, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók 
beépítésével történő fejlesztésének társfinanszírozásában szövege jelen határozat szerves részét képezi. 
 

II. 
A Gazdasági alanyok számára kiírt, az Óbecse Község területén lévő a családi házak és lakások energetikai 
szanálására irányuló intézkedések, azaz saját szükségletre szolgáló elektromos áramot termelő napelemek 
beépítésének és a termotechnikai rendszer kaloriméterek, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és 
hőelosztók beépítésével történő fejlesztésének társfinanszírozásában való részvételére irányuló nyilvános 
pályázati eljárást a családi házak és lakások energetikai szanálására irányuló intézkedések, azaz saját 
szükségletre szolgáló elektromos áramot termelő napelemek beépítésének és a termotechnikai rendszer 
kaloriméterek, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítésének megvalósítását 
intéző Bizottság bonyolítja le (a továbbiakban: Bizottság), a Gazdasági alanyok számára kiírt, az Óbecse 
Község területén lévő a családi házak és lakások energetikai szanálására irányuló intézkedések, azaz saját 
szükségletre szolgáló elektromos áramot termelő napelemek beépítésének és a termotechnikai rendszer 
kaloriméterek, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítésével történő 
fejlesztésének társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2022. szám) 
JP1/22. alapján. 
 

III. 
Ezt a Határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában, Óbecse község honlapján, a 
nyilvános felhívást pedig be kell jelenteni a „Radio Active” k.f.t. Óbecse rádióban és az Óbecsei TV-ben. A 
nyilvános felhívás Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenéstől hivatalos, valamint Óbecse község 
hivatalos honlapján való mgjelenéstől számítódik hivatalosnak. 
 
 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZSÉGI TANÁCSA 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Szám: III 031-2/2022                                Elnöklő 
Dátum: 2022. 09. 27.                             községi elnökhelyettes 
 Ó B E C S E      
 
         Svetlana Vuletić s.k. 
 

... o ... o ... o ... 
 

A Községi Tanácsnak a gazdasági társaságok részvételére a családi házak és lakások energetikai 
szanálásában vonatkozó nyilvános pályázat kiírásáról szóló 2022. 09. 27-i III 31-1/2022. számú határozata, 
valamint A családi házak és lakások energetikai szanálásának szufinanszírozási intézkedéseiről szóló 
szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/22. szám) 15. szakasza alapján Óbecse község 2022. 09. 28-
án kiírja 

 
A NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZVÉTELÉRE A CSALÁDI HÁZAK ÉS 

LAKÁSOK ENERGETIKAI SZANÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK, AZAZ SAJÁT 
SZÜKSÉGLETRE SZOLGÁLÓ ELEKTROMOS ÁRAMOT TERMELŐ NAPELEMEK BEÉPÍTÉSÉNEK ÉS A 
TERMOTECHNIKAI RENDSZER KALORIMÉTEREK, KERINGETŐ SZIVATTYÚK, TERMOSZTATIKUS 

SZELEPEK ÉS HŐELOSZTÓK BEÉPÍTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSRE  
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A Lakóépületek, családi házak és lakások energetikai szanálására irányuló, JP 1/22 – sz. Program keretein 
belül, az Energiahatékonyság öszönzésének és fejlesztésének igazgatósága által JP1/22 – es sz. nyilvános 
felhívás alapján kiírt A Családi házak és lakások energetikai szanálására irányuló intézkedések, azaz saját 
szükségletre szolgáló elektromos áramot termelő napelemek beépítésének és a termotechnikai rendszer 
kaloriméterek, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítésével történő 
fejlesztésének társfinanszírozásáról szóló szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/22). szám 15. 
szakasza alapján nyilvános pályázatot írunk ki olyan gazdasági alanyok kiválasztására, amelyek 
lakóépületek energetikai szanálásával kapcsolatos termelést, szolgáltatások és munkálatokat látnak el. A 
háztartások Program által előírt energetikai szanálásra irányuló intézkedéseit olyan gazdasági alanyokkal 
történő együttműködés során valósítják meg, amelyek a hőtechnikai rendszer kaloriméterek, keringtető 
szivattyúk, termosztatikus szelepek és hőelosztók beépítésére szakosodtak, a vissza nem térítendő 
eszközök végső felhasználói pedig az Óbecse község területén található háztartások. Azok a háztartások, 
amelyek jogot formálnak a társfinanszírozásra, csak olyan gazdasági alanyoktól szerezhetnek be javakat és 
szolgáltatásokat, amelyeket a jelen nyilvános pályázat alapján választottak ki. 
 
A családi házak és lakások energetikai szanálására irányuló intezékedések végrehajtásának célja a lakhatási 
szektor energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése a 
háztartásokban Óbecse Község területén. 

 
I. TÁRGY 

 
A nyilvános pályázat tárgyát az alábbi, energetikai hatékonyságra irányuló intézkedések lebonyolítása 
képezik: 
 
1) saját szükségletre történő, villamosenergia-termelésre szolgáló napelemek, inverterek és a hozzájuk 
tartozó berendezések beszerzése, telepítése családi házak számára, az átadott és átvett villamos energia 
mérésére szolgáló kétirányú mérőműszer felszerelése, valamint a telepítéshez szükséges műszaki 
dokumentáció és kivitelezői jelentések elkészítése  a napelemek és az azokat kísérő villamosenergia-
termelésre szolgáló berendezések vonatkozásában, amelyek a törvénynek megfelelően szükségesek az 
elosztórendszerhez való csatlakozáskor. 

 
2) családi házak elektromos keringetőpumpáinak beszerelése, fűtési rendszerének felszerelése az épületbe 
átvitt hőmennyiség szabályozására és mérésére szolgáló eszközökkel (kaloriméterek, hőelosztók, 
termosztatikus szelepek a lakások számára). 
 

II. NYILVÁNOS PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELI JOGOSULTSÁG 
 

Ezen a pályázaton olyan érdekelt gazdasági alanyok vehetnek részt, akik a tevékenység 
vonatkozásában megfelelnek a törvényben előírt kritériumoknak, valamint az Energetikai szanálásra 
irányuló Szabályzatban és a jelen nyilvános pályázatban előírt feltételeknek. 

 
A nyilvános pályázaton olyan gazdasági alanyok vehetnek részt, amelyek anyagok, felszerelések, eszközök 
szállítását, beszerelését végzik. 
 

III. A NYILVÁNOS PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
 

 A nyilvános pályázaton olyan gazdasági alanyok vehetnek részt, amelyek anyagok, felszerelések, 
eszközök szállítását, beszerelését végzik és megfelelnek az alábbi feltételeknek: 
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- bejegyzésre kerültek a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség jegyzékébe, pontosabban a pályázat 
benyújtásától számított legalább hat hónappal korábban bejegyzésre kerültek, mint gazdasági társaságok 
és vállalkozók, 
- ellenük nem indult csődeljárás vagy felszámolási eljárás, 
- anyagokra és termékekre vonatkozó tanúsítványokkal rendelkeznek, 
- minden közbevételbe tartozó esedékes kötelezettségüket törlesztették (Igazolás a Pénzügyminisztérium 
Adóhivatalától és Igazolás a Helyi Adóigyosztálytól), 
- foglalkoztatnak, illetve más módon alkalmaznak elektrotechnika mérnököt, akinek az épületek építéséhez 
megvan a törvényben foglalt licencíuma, s akinek kötelessége lesz elkészíteni a beszámolót a beépített 
villamosenergia-termelésre szolgáló napelemek installációjáról, 
- az inverterekre legalább 5 éves jótállást, a napelemekre legfeljebb 10 éves jótállást adnak. 
                                                    

IV. A JELENTKEZÉS ALKALMÁVAL BENYÚJTANDÓ DOKUMENTÁCIÓ 
 

A nyilvános pályázat kapcsán benyújtott jelentkezés tartalmazza a következő dokumentumokat: 
1. 1. melléklet – Jelentkezési űrlap, amelyet aláírt és lehitelesített a meghatalmazott személy, 
2. Végzés a gazdasági társaságok jegyzékébe való bejegyzésről, 
3. Igazolás a Pénzügyminisztérium Adóhivatalától és Igazolás a Helyi Adóigyosztálytól, hogy 

minden közbevételbe tartozó esedékes kötelezettségét törlesztette a gazdasági alany, 
4. 2. melléklet – Aláírt nyilatkozat, 
5. 3. melléklet – Aláírt nyilatkozatok (1-es és 2-es űrlapok), 
6. Tanúsítványok az anyagokról és termékekről,  
7. Jótállási nyilatkozat az inverterekre és napelemekre (a napelemek beépítésének intézkedése 

esetén). 
 
A vállalkozók esetében azon személy nyilatkozatát kell benyújtani, aki a tevékenység végzését 
vállalkozóként jegyeztette be. Szövetkezetek esetében az igazgatói nyilatkozat benyújtása szükséges. Ezt a 
nyilatkozatot a nyilvános pályázat kiírásának időpontját követően kell megtenni. 
 
Abban az esetben, ha a gazdasági alany alapítója külföldi jogi személy, a pályázó gazdasági alany jogi 
képviselőjének kell nyilatkozatot tenni. Ha a kérelmezőnek több törvényes képviselője van, akkor 
mindegyiküknek be kell nyújtania a nyilatkozatot, amelyet nem kell közjegyzőnél hitelesíteni. 
 
Abban az esetben, ha a gazdasági alany alapítója külföldi természetes személy, a pályázó gazdasági alany 
valamennyi törvényes képviselője köteles benyújtani a nyilatkozatot, amelyet nem kell közjegyzőnél 
hitelesíteni. 
 

V. A NYILVÁNOS PÁLYÁZAT DOKUMENTÁCIÓJÁNAK ÁTVÉTELE 
 
A Nyilvános pályázat pályázati anyaga letölthető Óbecse község honlapjáról (http://www.becej.rs/), vagy 
személyesen átvetehők az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben, a 15 – ös sz. irodában. Ez 
az anyag az alábbiakat tartalmazza: 
- Nyilvános pályázat teljes szövege 
- 1 – es sz. melléklet – Pályázati adatlap, 
- 2 – es sz. melléklet – Pályázó nyilatkozata 
- 3 – as sz. melléklet – Pályázók nyilatkozatai, 1 – es és 2 – es sz. űrlapok 
- 4  - es sz. melléklet – a Pályázat pontozásának kritériumai és módja. 
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VI. A GAZDASÁGI ALANYOK KIVÁLASZTÁSÁNAK KRITÉRIUMAI 
 

A gazdasági alanyok rangsorolásának kritériumai a következők: 
1) az ár szempontjából: 
- a teljes tetőbeépítés és a 6 kW teljesítményű napelem felszerelésének ára, beleértve a villamosenergia-
termeléshez szükséges telepítést és a kapcsolódó berendezések,  
- az átadott és átvett villamos energia mérésére szolgáló kétirányú mérőeszköz felszerelése, 
-  előmérésék elvégzése és előszámlák kiállítása, valamint a szolgáltató hálózatra való csatlakozáshoz 
szükséges teljes dokumentáció előkészítése a hatályos törvényekkel és ilyen fajta munkák kivitelezéséhez 
szükséges feltételekkel összhangban. 
 
Az árat a feltüntetett tételek alapján kell megadni, a szükséges felszerelést pedig az ODS  az elosztói 
rendszer üzemeltetési szabályzata szerint kell előlátni: 
2) az ár érvényessége, 
3) az inverter jótállási ideje (minimum 5 év) és a napelemek jótállási ideje (maximum 10 év), valamint a 
termelt elektromos energia becsült mennyisége hároméves időszakra vonatkozóan (6 kW teljesítményű 
napelem esetén 15.000 kWh). 
 

A közvetlen felhasználók, akik családi házak elektromos keringetőpumpáinak beszerelése, fűtési 
rendszerének felszerelése az épületbe átvitt hőmennyiség szabályozására és mérésére szolgáló eszközökkel 
(kaloriméterek, hőelosztók, termosztatikus szelepek a lakások számára) felszereléseit beszerzik és elvégzik 
a velük kapcsolatos munkálatokat,  rangsorolásának kritériumai a következők: 
1) a kulcsfontosságú javak árai a beszereléssel együtt azon intézkedés vonatkozásában, amelyre 
pályáznak; 
2) a pályázat tárgyát képező intézkedés árának érvényességi ideje. 
 

 A Nyilvános felhívás meghatározza az egyes kritériumok maximális pontszámát, illetve az egyes 
kritériumokon belüli részkritériumok pontszámát, amennyiben  ezek a részkritériumok az egyes kritériumok 
keretein belül kerültek meghatározásra. 

Az egyes Programora alkalmazott összes kritérium és részkritérium összpontszáma nem haladhatja 
meg a 100-at. 
 

VII. A JELENTKEZÉSEK (PÁLYÁZATOK) BENYÚJTÁSÁNAK HELYE ÉS HATÁRIDEJE  
 

A pályázók a nyilvános pályázatra való jelentkezésükte szerb nyelven és cirill írásmóddal töltik ki. 
  

A kinyomtatott, kitöltött és hitelesített jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentációt zárt 
borítékban kell benyújtani a következő megjelöléssel:  
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ 
ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ 
КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА У 
ДОМАЋИНСТВИМА 
– НЕ ОТВАРАТИ“, a boríték hátoldalán pedig fel kell tüntetni a feladó teljes címét. 
 
 A jelentkezéseket át lehet adni személyesen az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal épületének 
iktatójában vagy ajánlott levélként postai úton kell továbbítani az alábbi címre:  
 
Óbecse község, Felszabadulás tér 2, 21220 Óbecse 
Energetikai szanálásra irányuló intézkedések végrehajtását és ellenőrzését ellátó bizottság. 
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A kérelmek benyújtásának határideje a megjelentetéstől számított 15 nap, 2022. 10. 13-ával 

bezárólag. 
 

Határidőben történő kézbesítésnek számít az, ha az ajánlott küldeményt feladják a postára 
legkésőbb a pályázati dokumentáció átadására előírt határidő lejártának utolsó napjáig (postai bélyegző), 
függetlenül az érkezés időpontjától. Az egyéb módon (pl. faxon vagy e-mailben) beküldött jelentkezéseket 
nem vesszük figyelembe. Nem vesszük figyelembe a hiányos és határidőn túl benyújtott jelentkezéseket 
sem. 
  

A nyilvános felhívással kapcsolatos további információkért és értesítésekért a 021/6811823 
telefonszámon vagy a vidjenko.vujinovic@becej.rs és az ivana.milosevic@becej.rs  e-mail címen lehet 
érdeklődni. 
 

VIII. HIÁNYOS KÉRELEM 
 

A hiányosnak számít az a kérelem, amely írásos formájából hiányzik bármelyik dokumentum a Nyilvános 
pályázat IV. részében foglaltak közül, valamint, ha nem megfelelően töltik ki. Az említett esetekben a 
kérelmet végzséssel fogják elutasítani.  
 

IX. A GAZDASÁGI ALANYOK ÉRTÉKELÉSE, KIVÁLASZTÁSA, ÉS A KIVÁLASZTÁSRÓL SZÓLÓ 
HATÁROZAT MEGJELENTETÉSE 

 
 A gazdasági alanyok értékelése és rangsorolása a Nyilvános pályázattal és a Szabályzattal 
összhangban történik. 

A gazdasági alanyok értékelését és rangsorolását az Energetikai szanálásra irányuló intézkedések 
végrehajtását ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi az átadott jelentkezések alapján. 

 
Azokat a jelentkezéseket, amelyek dokumentációjának tartalma nincs összhangban a Nyilvános 

pályázattal, nem osztályozzák és végzéssel elutasítják. 
 
A gazdasági alanyok értékelésének és rangsorolásának eljárása során a Bizottság a jelentkezőtől 

szükség esetén kérhet plusz dokumentumokat és információkat. 
 
A Bizottság megvitatja, osztályozza és rangsorolja a beérkezett jelentkezéseket. 
A kiválasztott gazdasági alanyok elsődleges ranglistáját közzéteszik Óbecse Község Közigazgatási 

Hivatalának hirdetőtábláján és Óbecse község hivatalos honlapján: http://www.becej.rs/, a pályázati 
határidőt küvető 15 napon belül.  
  

A Nyilvános pályázat résztvevői a benyújtott pályázatokba és a mellékelt dokumentációba a 
közvetlen felhasználók előzetes listájának megállapítását követően, a lista közzétételétől számított három 
napon belül jogosultak betekinteni. A  pályázat résztvevői kifogást nyújthatnak be a Bizottsághoz a 
közvetlen felhasználók előzetes ranglistája ellen, annak közzétételétől számított nyolc napon belül. 
  

A Bizottság köteles a közvetlen felhasználók előzetes ranglistájával szemben benyújtott kifogásokat 
megvizsgálni, valamint a kifogásról indokolással ellátott határozatot hozni, a kifogás kézhezvételétől 
számított 15 napon belül. 
  

A Bizottság a lefolytatott eljárásról jegyzőkönyvet vesz fel, és elkészíti az energetikai szanálásra 
irányuló intézkedések végrehajtását ellátó közvetlen kedvezményezettek kiválasztásáról szóló végleges 
határozat javaslatát, majd elfogadásra céljából benyújtja azt a  Községi Tanácsnak. 
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Az Óbecse Község Községi Tanácsának az energetikai szanálásra irányuló intézkedések végrehajtását 
ellátó gazdasági alanyok kiválasztásáról szóló határozatát a családi házak és lakások energetikai 
szanálására irányuló intézkedések, azaz saját szükségletre szolgáló elektromos áramot termelő napelemek 
beépítésének és a termotechnikai rendszer kaloriméterek, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és 
hőelosztók beépítésével történő fejlesztésének társfinanszírozására közzéteszik a Községi Közigazgatási 
Hivatal hirdetőtábláján és Óbecse község hivatalos honlapján a kifogások benyújtási határidejét követő 15 
napos határidőn belül. 

 
Az Óbecse Község Községi Tanácsának az energetikai szanálásra irányuló intézkedések végrehajtását 

ellátó gazdasági alanyok kiválasztásáról szóló határozatát a családi házak és lakások energetikai 
szanálására irányuló intézkedések, azaz saját szükségletre szolgáló elektromos áramot termelő napelemek 
beépítésének és a termotechnikai rendszer kaloriméterek, keringető szivattyúk, termosztatikus szelepek és 
hőelosztók beépítésével történő fejlesztésének társfinanszírozására közzéteszik Óbecse Község 
Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján és Óbecse község hivatalos honlapján: http://www.becej.rs/. 
 

X. AZ ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK MEGVALÓSÍTÁSI ELJÁRÁSA 
 

Óbecse község nyilvános pályázatot ír ki a polgárok egyes projektumaira. A polgárok kötelesek a 
pályázás során mellékelni az előszámlát, amit a listán szereplő gazdasági alanyok valamelyike állított ki. 

 
A vissza nem térítendő eszközöket a polgároknak 6 kW teljesítményű napelemekre ítéljük oda, a 6 

kW-tól nagyobb teljesítményű napelemek esetében az árkülönbözetet a kiválasztott gazdasági alany 
előszámlája szerint a polgár állja. 

 
A polgárok egyenkénti projektumjainak kiválasztását és a gazdasági alanyonkénti felhasználók 

végleges számának meghatározását követően energetikai szanálási intézkedések megvalósításáról szóló 
hármas szerződés írnak alá az alábbi felek: Óbecse község, a közvetlen felhasználó és a végső felhasználó. 
 

A község kizárólag a közvetlen felhasználóknak utal át pénzeszközöket, nem pedig a végső 
felhasználóknak. Erre akkor kerül sor, miután az egyéni végső felhasználó a teljes összeget befizeti a 
közvetlen felhasználónak, az intézkedés végrehajtását követően. 
  

A  pénzeszközök közvetlen felhasználó részére történő átutalásának feltétele a Bizottság igazolása 
arra vonatkozólag, hogy a munkálatokat a végső felhasználó által az intézkedés igénylésekor benyújtott 
előmérésekkel és előszámlával összhangban elvégezték, valamint összhangban van a Bizottságnak a 
munkálatok befejezését követő terepszemléjén készült jegyzőkönyvével.  
 

Óbecse Község a kiválasztott gazdasági alanyok javára történő pénzátutalást a megkötött 
szerződésekkel összhangban fogja elvégezni. A polgár maga fizeti azokat a költségeket, amelyek túllépik a 
Szabályzat 6. szakaszában foglalt szubvenciók összegét (a HÖE maximális részvétele). 
 

A gazdasági alanyok az elvégzett munkák vagy elvégzett szolgáltatások alapján az energetikai 
szanálási intézkedések társfinanszírozására vonatkozó, pénzeszközök kifizetésére irányuló kérelmet 
nyújtanak be a Közigazgatási Hivatalhoz. A kérelemhez mellékelik az elvégzett munkákról és 
szolgáltatásokról kiállított számla fénymásolatát.  
   

A pénzeszközök átutalása a pénzeszközök átutalására irányadó előírások szerint történik, miután: 
1. A Bizottság igazolást ad ki arról, hogy a munkálatokat azokkal előmérésekkel és előszámlával 

összhangban valósították-e meg, amelyeket a polgár a pályázás során átadott; 
2. a polgár aláírja a szerződéset az EPS-val a teljes ellátásról nettó méréssel (a napelemek 

beépítésének intézkedése esetében); 
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3. az ODS kiállítja az Aktust a rácsatlakozásról, rácsatlakoztatja a vásárlót-termelőt az ellátó hálózatra 
és bejegyzik a vásárlók-termelők jegyzékébe ((a napelemek beépítésének intézkedése esetében); 

4. a végső felhasználó a jóváhagyott támogatással csökkentett összegben kifizeti a közvetlen 
felhasználónak a leszállított árut / teljesített szolgáltatást. 

  
Az egyes projektumokra jóváhagyott eszközöket a gazdasági alanyok számára a Szerződés 

rendelkezéseivel összhangban utalják át. 
 

A kifizetési kérelem és a jegyzőkönyv alapján Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának 
Pénzügyosztálya teljesíti  a kifizetést a költségvetésből. 
   
 
Szám: III 31-3/2022-1     KÖZSÉGI TANÁCS 
Óbecse község, 2022. 09. 28.    
 
        az ülés elnöklője 
        Svetlana Vuletić sk. 
        Községi elnökhelyettes 
 

 
--- 0 --- 

 
       Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
         Општина Бечеј 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Број:II 02-60/2022 
Дана: 05.09.2022.године 
            Б Е Ч Е Ј 
 

На основу члана 47. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019) , а 
у вези са чланом 7. Уговора о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у 
Републици Србији RHP-W7-VHG/COMP2-DG-2022 број II 30-188/2022 од 29.07.2022. године, 
председник општине Бечеј је дана 05.09.2022. године донео 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба 
избеглица доделом бесповратних средстава  избеглицама  за куповину сеоских кућа у 

оквиру регионалног стамбеног програма, потпројекат 7 – куповина сеоских кућа   
 

Члан 1. 
Именује се Комисија за избор корисника помоћи за решавања стамбених потреба избеглица 

куповином  5 сеоских кућа у оквиру Регионалног стамбеног програма, Потпројекат 7 - куповина 
сеоских кућа (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), на територији општине Бечеј у саставу: 

1. Зоран Ковач, председник Комисије, 
2. Марјана Димитров, члан 
3. Драгољуб Милинков, члан 
4. Данијела Чимбуровић, члан 
5. Марко Вученић, члан 

Секретар Комисије за избор корисника је Биљана Гагић. 
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Члан 2. 
Комисија за избор корисника има задатак да изабере корисникe помоћи за решавања 

стамбених потреба избеглица за куповину сеоских кућа, у оквиру Регионалног стамбеног програма, 
потпројекат 7. 

 
Члан 3. 

     Комисија за избор корисника усваја Правилник о условима и мерилима за избор корисника 
помоћи за решавање стамбених потреба избеглица, поступку и начину рада Комисије за избор 
корисника. 

 
Члан 4. 

Након спроведеног првостепеног поступка Комисија за избор корисника доноси Одлуку о 
решавању стамбених потреба избеглица доделом бесповратних средстава избеглицама за куповину 
сеоских кућа са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова 
и броја освојених бодова. 

 
Члан 5. 

ИМЕНУЈЕ СЕ Миља Дабетић за службеника одгорног за контролу квалитета и координатора. 
Службеник за контролу квалитета има задатак да након секретара изврши контролу 

квалитета докумената , попуни контролне листе и исте достави председнику Комисије за избор 
корисника. 

 
Члан 6. 

Комисије за избор корисника, у сврху овере документације везане за рад Комисије за избор 
корисника користи печат општинске управе општине Бечеј. 

 
Члан 7. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Образложење: 
Дана 29.07.2022 године општина Бечеј је потписала Уговор о гранту Регионални стамбени 

програм – Стамбени пројекат у Републици Србији RHP-W7-VHG/COMP2-DG-2022 којим је  
регулисано да ће избор корисника вршити Комисија за избор корисника коју именује председник 
општине и која се састоји од представника општине. 

Комисија има задатак да изабере корисника помоћи за решавања стамбених потреба избеглица 
доделом бесповратних средстава  избеглицама  за куповину сеоских кућа, у оквиру Регионалног 
стамбеног програма, потпројекат 7.  
     Председник општине Бечеј је дана 05.09.2022. године  на основу горе изнетог одлучио  као у 
диспозитиву овог решења. 
 

                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 

                                               Драган Тошић, C.P. 
--- 0 --- 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 
KÖZSÉGI ELNÖK 
Ikt. szám: II 02-60/2022 
Kelt: 2022. 09. 05. 
Ó B E C S E 
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 Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 47. szakasza alapján, 
kapcsolatban A grantról szóló szerződés – regionális lakhatási program – lakhatási projektum a Szerb 
Köztársaságban RHP-W5-VHG/COMP2-DG-2022. kelt. 2022. 07. 29-én, ikt. szám: II 30-188/2022. alapján 
Óbecse Község Községi elnöke 2022. 09. 05-én meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
a menekült személyek lakhatási szükségleteit a regionális lakhatási program keretein belül 

falusi házvásárlással történő megoldásában való segély használóit kiválasztó bizottság 
kinevezéséről, 7. alprojektum – falusi házak vásárlása  

 
1. szakasz 

 
 Jelen Határozattal kinevezzük a menekült személyek lakhatási szükségleteit a regionális lakhatási 
program keretein belül falusi házvásárlással történő megoldásában való segély használóit kiválasztó 
bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) kinevezéséről szóló hatátozatot, 7. alprojektum – falusi házak 
vásárlása, a következő összetételben:  
 

1. Zoran Kovač, a Bizottság elnöke, 
2. Marjana Dimitrov, tag, 
3. Dragoljub Milinkov, tag, 
4. Danijela Čimburović, tag, 
5. Marko Vučenić, tag. 
 

A Használókat kiválasztó bizottság titkára Biljana Gagić. 
 

2. szakasz 
 
 A Használókat kiválasztó bizottság feladata, hogy kiválassza a menekült személyek lakhatási 
szükségleteit a regionális lakhatási program 7. alprojektumának keretein a falusi házak megvásárlásával 
történő megoldásában való segély használóit.  
 

3. szakasz 
 

A Használókat kiválasztó bizottság elfogadja a menekült személyek lakhatási szükségleteit a falusi 
házak megvásárlásával történő megoldásában való segély használóinak kiválasztási feltételeiről és 
mércéiről, valamint a Használókat kiválasztó bizottság munkájának eljárásáról és módjáról szóló 
szabályzatot.  
 

4. szakasz 
 

Az elsőfokú eljárás után a Használókat kiválasztó bizottság meghozza a Határozatot a menekültek 
lakhatási szükségletei falusi házak vásárlására vissza nem térítendő eszközök odaítélésével való 
megoldásáról, a feltételeknek való megfelelőség éa a megszerzett pontszámok alapján elsőbbségi 
sorrendben rangsorolt használók listájával együtt. 

 
5. szakasz 

 
Kinevezzük Milja Dabetićot a minőségellenőrzéssel megbízott hivatalnokká.  
A minőségellenőrzéssel megbízott hivatalnok feladata, hogy a titkár után elvégezze a 

dokumentumok minőségellenőrzését, kitöltse az ellenőrzőlapokat és kézbesítse őket a Használókat 
kiválasztó bizottság elnökéhez. 
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6. szakasz 

A Használókat kiválasztó bizottság a Bizottság munkájával kapcsolatos dokumentumok 
hitelesítéséhez Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának pecsétjét használja. 
 

9. szakasz 
 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 Óbecse község 2022. 07. 29-én aláírta A grantról szóló szerződést – regionális lakhatási program – 
lakhatási projektum a Szerb Köztársaságban RHP-W5-VHG-COMP2-DG-2022, amellyel szabályozták, hogy a 
használók kiválasztását a Használókat kiválasztó bizottság végzi, amelyet a Községi elnök nevez ki, s aki a 
község képviselőiből áll. 
 
 A bizottság feladata, hogy kiválassza a menekült személyek lakhatási szükségleteit a regionális 
lakhatási program 7. alprojektumának keretein belül falusi házak megvásárlásával történő megoldásában 
való segély használóit. 
 
 Óbecse Község Községi elnöke 2022. 09. 05-én a fent felsoroltakkal összhangban a Határozatot a 
rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
        KÖZSÉGI ELNÖK 
      

Dragan Tošić s. k. 
 
 

--- 0 --- 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Бечеј 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: III 031-79/22 
Дана:15.09.2022. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

На основу члана 51. став 2 и члана 53. став 1. тачка 1. Статута општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј“, број 5/2019), члана 5. Уговора о поверавању послова обављање делатности 
превоза путника у приградском и градском саобраћају на територији општине Бечеј број  II 011-
121/2008 oд 01.04.2009. године, Анекса Уговора о поверавању послова обављање делатности 
превоза путника у приградском и градском саобраћају на територији општине Бечеј број II 30-
41/2014 од 01.04.2014. године и Анекса II Уговора о поверавању послова обављање делатности 
превоза путника у приградском и градском саобраћају на територији општине Бечеј број II 30-
61/2015 од 27.05.2015.године, и члана 28.став 1.  члана 36. и члана 41. Пословника о раду 
Општинског већа  општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 1/20), Општинско веће 
општине Бечеј је на 103. седници одржаној дана 15.09.2022. године једногласно донело 

 
 

РЕШЕЊЕ  
о давању сагласности Бечејпревозу доо на цене појединачне аутобуске карте  за 

линијски превоз 
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Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Бечејпревозу доо на ценовник-цене појединачне аутобуске карте  за 
линијски превоз за школску 2022/23 годину који је саставни део овог Решења. 

 
Члан 2. 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 
 

Образложење: 
На захтев Општинског већа општине Бечеј, Бечејпревоз доо је дана 9.09.2022. године 

заведеног дана 12.09.2022. године под бројем III 30-196/22 доставио ценовник- цене појединачних 
аутобуских карата у приградском и градском превозу на територији општине Бечеј за школску 
2022/23. годину. 

 
На основу члана 5. Уговора о поверавању послова обављање делатности превоза путника у 

приградском и градском саобраћају на територији општине Бечеј број  II 011-121/2008 oд 
01.04.2009. године, Анекса Уговора о поверавању послова обављање делатности превоза путника у 
приградском и градском саобраћају на територији општине Бечеј број II 30-41/2014 од 01.04.2014. 
године и Анекса II Уговора о поверавању послова обављање делатности превоза путника у 
приградском и  градском саобраћају на територији општине Бечеј број II 30-61/2015 од 
27.05.2015.године, регулисано је да Општинско веће  даје сагласност на достављен ценовник 
превозника. 

 
Општинско веће општине Бечеј је на 103. седници, одржаној дана 15.09.2022. године 

размотрило ценовник и одлучило као у диспозитиву овог решења. 
 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Председавајућа седницом 

Светлана Вулетић, заменица председника општине, c.p. 
 

--- 0 --- 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Ikt. szám: III 031-79/22 
Kelt: 2022. 09. 15. 
Ó B E C S E 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 51. szakaszának 2. 
bekezdése és 53. szakasza 1. pontjának 1. bekezdése, Az Óbecse község területén történő városi és 
városközi közlekedésben az utasszállítási tevékenységgel való megbízásról szóló 2009. 04. 01-i II 011-
121/2008. számú szerződés 5. szakasza, Az Óbecse község területén történő városi és városközi 
közlekedésben az utasszállítási tevékenységgel való megbízásról szóló szerződés 2014. 04. 01-i II 30-
41/2014. számú melléklete, Az Óbecse község területén történő városi és városközi közlekedésben az 
utasszállítási tevékenységgel való megbízásról szóló szerződés 2015. 05. 27-i II 30-61/2015. számú 
melléklete, valamint Óbecse Község Községi Tanácsának Munkaügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
1/20. szám) 28. szakaszának 1. bekezdése, 36. és 41. szakasza alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 
2022. 09. 15-én megtartott 103. ülésén meghozta a következő 
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HATÁROZATOT  
a Bečejprevoz doo autóbusz vonaljegyei árainak emelésének jóváhagyásáról 

 
1. szakasz 

JÓVÁHAGYJUK a Bečejprevoz doo autóbusz vonaljegyei árainak emelését a 2022/23-as tanévre, 
ami jelen Határozat szerves részét képezi. 

 
2. szakasz 

Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás: 
Óbecse Község Községi Tanácsa kérésére a Bečejprevoz doo 2022. 09. 09-én a 2022. 09. 12-én 

beiktatott III 30-196/22. szám alatt kézbesítette az árjegyzékét – az városi és városközi autóbuszjegyek 
árait Óbecse község területére a 2022/23-as tanévre. 

 
Az Óbecse község területén történő városi és városközi közlekedésben az utasszállítási 

tevékenységgel való megbízásról szóló 2009. 04. 01-i II 011-121/2008. számú szerződés 5. szakasza, Az 
Óbecse község területén történő városi és városközi közlekedésben az utasszállítási tevékenységgel való 
megbízásról szóló szerződés 2014. 04. 01-i II 30-41/2014. számú melléklete, Az Óbecse község területén 
történő városi és városközi közlekedésben az utasszállítási tevékenységgel való megbízásról szóló szerződés 
2015. 05. 27-i II 30-61/2015. számú melléklete szabályozzák, hogy Óbecse Község Községi Tanácsa hagyja 
jóvá az utasszállító cél árjegyzékét. 

 
Óbecse Község Községi Tanácsa a 2022. 09. 15-én megtartott 103. ülésén megvitatta az 

árjegyzéket és a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 

KÖZSÉGI TANÁCS 
az ülés elnöklője 

Svetlana Vuletić, községi elnökhelyettes, S.K. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Страна 30.                                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                    Број 13. 
30. Oldal                                                           ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                              13. Szám 
                                                                                       28.09.2022.       2022.09.28.               
     
 

 

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 
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ 
САНАЦИЈЕ  ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ,  
ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА НА TEРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
ПРИЛОЗИ: 1- 4  
HATÁROZAT 
A NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZVÉTELÉRE A CSALÁDI HÁZAK ÉS 
LAKÁSOK ENERGETIKAI SZANÁLÁSÁRA IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK, AZAZ SAJÁT SZÜKSÉGLETRE 
SZOLGÁLÓ ELEKTROMOS ÁRAMOT TERMELŐ NAPELEMEK BEÉPÍTÉSÉNEK ÉS A 
TERMOTECHNIKAI RENDSZER KALORIMÉTEREK, KERINGETŐ SZIVATTYÚK, TERMOSZTATIKUS 
SZELEPEK ÉS HŐELOSZTÓK BEÉPÍTÉSÉVEL TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSRE  

1 
 
 
 
 
 

2 
9 

17 
 
 
 
 

18 

РЕШЕЊЕ о именовању Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених 
потреба избеглица доделом бесповратних средстава  избеглицама  за куповину сеоских 
кућа у оквиру регионалног стамбеног програма, потпројекат 7 – куповина сеоских кућа  
HATÁROZAT a menekült személyek lakhatási szükségleteit a regionális lakhatási program keretein 
belül falusi házvásárlással történő megoldásában való segély használóit kiválasztó bizottság 
kinevezéséről, 7. alprojektum – falusi házak vásárlása  

 
 

24 
 
 

25 
РЕШЕЊЕ о давању сагласности Бечејпревозу доо на цене појединачне аутобуске карте  за 
линијски превоз 
HATÁROZAT a Bečejprevoz doo autóbusz vonaljegyei árainak emelésének jóváhagyásáról 

 
27 
28 

 
 
 
 
 

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: 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 
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Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Lovasi Latincsity Zsolt 
Előfizetési díj: 1.750,00 dinár 

Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  

Uprava za trezor 840-138640-47 
 


