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На основу члана 67. став 1. тачка 9. и чланова 68. и 69. Закона о локалним изборима („Службени 

гласник Републике Србије”, број 14/2022), Скупштина општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној 
дана 09.02.2023. године донела 

 
 

ОДЛУКУ  
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
 

1. КОНСТАТУЈЕ СЕ престанак мандата одборнице Скупштине општине Бечеј ХЕРМИНИ ЈУХАС, са 
изборне листе Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István-Савез војвођанских мађара-Иштван 
Пастор, са 26.01.2023. године, пре истека времена на који је изабрана, због поднете писане 
оставке. 
 

2. Ову Одлуку објавити на веб презентацији Републичке изборне комисије и у „Службеном листу 
општине Бечеј” 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Чланом 67. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике Србије”, број 

14/2022) утвђени су разлози престанка мандата одборника пре истека времена на које је изабран, а 
један од разлога је ако одборник поднесе оставку. 

Чланом 68. став 1. и 2. истог Закона прописано је да се оставка одборника подноси Скупштини 
лично у писаној форми у року од три дана од дана овере потписа подносиоца овереног у складу са 
законом којим се уређује оверавање потписа. Ставом 6. истог члана предвиђено је да одборнику 
мандат престаје оног дана када поднесе оставку. 

Чланом 69. став 1. истог Закона, између осталог прописано је да скупштина доноси одлуку којом 
констатује да је одборнику престао мандат, одмах након што прими обавештење о разлозима за 
престанак његовог мандата на седници која је у току, односно на првој наредној седници, а ставом 
2. истог члана прописано је да се одлука којом се констатује да је одборнику престао мандат 
објављује на веб презентацији. 

 
Имајући у виду да је одборница Хермина Јухас, изабрана са изборне листе Vajdasági Magyar 

Szövetség-Pásztor István-Савез војвођанских мађара-Иштван Пастор, дана 26.01.2023. године, пре 
истека мандата, у писаној форми и у прописаном року Скупштини општине Бечеј поднела оставку на 
функцију одборника Скупштине општине Бечеј на коју је изабрана 29.06.2021. године, која је 
неопозива, доноси се одлука као што гласи у диспозитиву. 
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке, одборница којој је констатован престанак 

мандата, може поднети жалбу Вишем суду у Зрењанину у року од седам дана од дана доношења ове 
Одлуке, жалба се подноси преко Скупштине општине Бечеј.  

 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                           Игор Киш, c.p.      
Број: I 02-5/2023 
Дана: 09.02.2023. године                         
               Б  Е  Ч  Е  Ј  

 
--- 0 --- 

 
 A Helyhatósági választásokról szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 14/2022) 67. 
szakasza 1. bekezdésének 9. pontja, valamint a 68. és 69. szakaszok alapján, Óbecse Község Képviselő – 
testülete, a 2023.02.09. napján megtartott XXXIII. ülésén meghozta az 
 
 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉBEN LÉVŐ KÉPVISELŐ MEGBÍZATÁSÁNAK 
MEGSZŰNÉSÉRŐL SZÓLÓ  

HATÁROZATOT  
 
 

1. MEGÁLLAPÍTJUK, hogy írásbeli lemondás alapján 2023.01.26 – án, a megbízatási időszak előtt megszűnt 
JUHÁSZ HERMINA Óbecse Község Képviselő – testületében lévő képviselői megbízatása, aki a Vajdasági 
Magyar Szövetség – Pásztor István választási listát képviselte. 
 
2. Ezt a határozatot meg kell jelentetni a Köztársasági Választási Bizottság honlapján, valamint „Óbecse 
Község Hivatalos Lapjában”.  
 

I n d o k o l á s 
A Helyhatósági választásokról szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 14/2022) 67. 
szakasza 1. bekezdése előírja azokat az eseteket, amikor a képviselői megbízatás a megbízatási időszak 
lejárta előtt megszűnik, és ebből az egyik eset az, amikor a képviselő lemondást nyújt be. 
Ugyanezen törvény 68. szakaszának 1. és 2. bekezdése előírja, hogy a képviselői lemondást a Képviselő – 
testületnek kell benyújtani személyesen és írásos formában, a benyújtó által a aláíráshitelesítést szabályozó 
törvény alapján történt aláíráshitelesítést követő három napon belül. Ugyanezen szakasz 6. bekezdése 
előírja, hogy a képviselői megbízatás a lemondás benyújtásának napján szűnik meg. 
Ugyanezen Törvény 69. szakaszának 1. bekezdése előírja, hogy a Képviselő – testület olyan határozatot 
hoz, amelyben megállapítja, hogy a megbízatás lejárt, azonnal a megbízatás megszűnésének okaira 
vonatkozó értesítés átvételét követően. Ezt a folyamatban lévő ülésen, vagy az első következő ülésen teszi 
meg, ugyanezen szakasz 2. bekezdése pedig előírja, hogy a képviselői megbízatás megszűnését 
megállapító határozatot meg kell jelentetni a weboldalon. 
Arra való tekintettel, hogy Juhász Hermina képviselőasszony, akit a Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor 
István választási listáról választottak 2021.06.29 - én, 2023.01.26 – án, a megbízatási időszak lejárta előtt 
írásos formában, és az előírt határidőn belül Óbecse Község Képviselő testületéhez lemondást nyújtott be, 
a rendelkező rész szerinti határozatot hoztuk meg. 
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JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen képviselői megbízatás megszűnését megállapító határozat ellen 
fellebbezés nyújtható be a Nagybecskereki Felső Bíróságnál, a határozat meghozatalától számított hét 
napon belül. A fellebbezést Óbecse Község Képviselő – testületén keresztül kell benyújtani. 
 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község          KÉPVISELŐ – TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ  - TESTÜLETE                                 Kiss Igor, s.k. 
Szám: I 02-5/2023 
Dátum: 2023.02.09. 
Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 

На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 4/2014, 15/2014 ,23/2019, 24/2020 и 15/2021), Скупштина 
општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка функције заменика председника 

Скупштине општине Бечеј 
 

I 
Констатује се да је мр НЕНАДУ ТОМАШЕВИЋУ престала функција заменика председника 

Скупштине општине Бечеј, на коју је изабран решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-37/2020 
од 21.08.2020. године, због подношења писане оставке. 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  

Мр Ненад Томашевић, који је за заменика председника Скупштине општине Бечеј, изабран 
решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-37/2020 од 21.08.2020. године, дана 08.02.2023.године 
поднео је писмену оставку на своју функцију.  

 
Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 3. Пословника Скупштине 

општине Бечеј констатовала да је мр Ненаду Томашевићу престала функција заменика председника 
Скупштине општине Бечеј, на основу поднете писмене оставке. 
 
 На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ          Игор Киш, c.p. 
Број: I 02-11/2023          
Дана: 09.02.2023. године 
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             Б Е Ч Е Ј 
 

--- 0 --- 
 
 
 
 

 Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014.s zám, 15/2014., 23/2019., 24/2020. és 15/2021. számok) 
115. szakaszának 3. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2023.02.09. megtartott XXXIII. 
ülésén meghozta a következő 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse Község Képviselő-testülete elnökhelyettese tisztsége megszűnésének konstatálásáról 

 
I. 

 Konstatáljuk, hogy mgr. NENAD TOMAŠEVIĆNAK írásbeli lemondása alapján megszűnt Óbecse 
Község Képviselő-testülete elnökhelyettesi tisztsége, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 08. 
21-i I 02-37/2020. számú Határozatával választották meg. 
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 
 Mgr. Nenad Tomašević, akit Óbecse Község Képviselő-testülete elnökhelyettesévé Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2020. 08. 21-i I 02-37/2020. számú Határozatával választották meg, 2023. 02. 08-án 
lemondott tisztségéről. 
 
 Óbecse Község Képviselő-testülete Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje 115. szakasza 
3. bekezdésének rendelkezéseit alkalmazva konstatálta, hogy mgr. Nenad Tomaševićnak írásbeli 
lemondása alapján megszűnt Óbecse Község Képviselő-testülete elnökhelyettesi tisztsége. 
 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 

 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 

Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   Kiss Igor s.k.    
Ikt.szám: I 02-11/2023 
Kelt: 2023.02.09. 

    Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 

На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 4/2014, 15/2014 ,23/2019, 24/2020 и 15/2021), Скупштина 
општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. године донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка функције заменика секретара  

Скупштине општине Бечеј 
 
 

 
I 

Констатује се да је ИРИНИ КОРЕНОЈ ВРАЧАРИЋ престала функција заменика секретара 
Скупштине општине Бечеј, на коју је постављена решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-
42/2020 од 21.08.2020. године, због подношења писане оставке. 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Ирина Кореној Врачарић, која је за заменика секретара Скупштине општине Бечеј, 
постављена решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-42/2020 од 21.08.2020. године, дана 
08.02.2023.године поднела је писмену оставку на своју функцију.  

 
Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 3. Пословника Скупштине 

општине Бечеј констатовала да је Ирини Кореној Врачарић престала функција заменика секретара 
Скупштине општине Бечеј, на основу поднете писмене оставке. 
 
 На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ          Игор Киш, c.p. 
Број: I 02-12/2023          
Дана: 09.02.2023. године 
             Б Е Ч Е Ј 

 
--- 0 --- 

 
 Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014.s zám, 15/2014., 23/2019., 24/2020. és 15/2021. számok) 
115. szakaszának 3. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2023.02.09. megtartott XXXIII. 
ülésén meghozta a következő 
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettese tisztsége megszűnésének konstatálásáról 

 
I. 

 Konstatáljuk, hogy IRINA KORENOJ VRAČARIĆNAK írásbeli lemondása alapján megszűnt Óbecse 
Község Képviselő-testülete titkárhelyettesi tisztsége, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete 2020. 08. 
21-i I 02-43/2020. számú Határozatával nevezték ki. 
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II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
 
 
 

I n d o k l á s 
 Irina Korenoj Vračarić, akit Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesévé Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2020. 08. 21-i I 02-42/2020. számú Határozatával neveztek ki, 2023. 02. 08-án 
lemondott tisztségéről. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje 115. szakasza 
3. bekezdésének rendelkezéseit alkalmazva konstatálta, hogy mgr. Irina Korenoj Vračarićnak írásbeli 
lemondása alapján megszűnt Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesi tisztsége. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 

 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 

Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   Kiss Igor s.k.    
Ikt.szám: I 02-12/2023 
Kelt: 2023.02.09. 

    Ó B E C S E 
--- 0 --- 

 
На основу члана 11 Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“ број 
113/2017 и 50/2018), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр.129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021) и члана 34 став 1 
тачка 6 Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019), Скупштина општине 
Бечеј на XXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. године, доноси  
 
 

О Д Л У К У 
О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ НАКНАДИ 

ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ 
 

 
Члан 1. 

Одлуком о једнократној новчаној накнади за прворођено дете (у даљем тексту: Одлука). одређују се 
права, услови и начин остваривања једнократне новчане накнаде за прворођено дете (у даљем 
тексту: једнократна новчана накнада). 
 

Члан 2. 
Једнократну новчану накнаду остварује мајка за своје прво дете под условима да у тренутку рођења 
првог детета има пребивалиште најмање годину дана на територији Општине Бечеј и да непосредно 
брине о детету. 
Једнократну новчану накнаду остварује отац детета у случају да мајка није жива, да је напустила 
дете или да је из оправданих разлога спречена да непосредно брине о детету. 
Право уместо мајке може остварити отац детета, уколико има пребивалиште најмање годину дана на 
територији Општине Бечеј и непосредно брине о детету. 
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Члан 3 . 
Право на jеднократну новчану накнаду у износу од 20.000,00 динара остварује се за живо 
прворођено дете. 
 

 
 
 

Члан 4. 
Право на jеднократну новчану накнаду се остварује на захтев, који се подноси, у року од 90 дана од 
дана рођења детета, Одељењу надлежном за послове друштвених делатности, Општинске управе 
општине Бечеј. 
У захтеву за право на jеднократну новчану накнаду подносилац захтева наводи све податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, уз 
сагласност да потребну документацију прибави орган који одлучује о праву, односно  прилаже : 
1) Извод из матичне књиге рођених за дете; 
2) Фотокопија личне карте мајке, 
3) Уверење органа старатељства о чињеници да мајка непосредно брине о свом детету; 
4) Фотокопија штедне књижице или текућег рачуна мајке. 
Доказ о пребивалишту у смислу члана 2 ове одлуке, прибавља по службеној дужности, орган из 
члана 4 став 1 ове одлуке, од Министарства унутрашњих послова или од органа надлежног за 
вођење бирачког списка. 
 

Члан 5. 
Када отац детета остварује право на jеднократну новчану накнаду за прво дете, поред доказа из 
члана 4. ове Одлуке за мајку детета, прилаже исте доказе за себе и један од следећих доказа: 
1) Извод из матичне књиге умрлих за мајку; 
2) Уверење органа старатељства о чињеници да је мајка напустила дете; 
3) Решење да је мајка лишена родитељског права; 
4) Потврду надлежнe здравственe установе о тешкој болести мајке или 
5) Решење којим је мајка лишена пословне способности; 
6) Потврду надлежне установе о почетку и трајању издржавања казне затвора за мајку. 
 

Члан 6. 
О праву на jеднократну новчану накнаду решава у управном поступку Одељење надлежно за 
послове друштвених делатности, Општинске управе општине Бечеј. 
По жалби на решење из става 1. овог члана решава Општинско веће општине Бечеј. 
 

Члан 7. 
Средства за исплату једнократне новчане накнаде обезбеђују се у буџету Општине Бечеј. 
Исплата једнократне новчане накнаде извршиће се на текући рачун подносиоца. 
 

Члан 8. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о једнократној новчаној накнади за 
прворођено дете ("Службени лист Општине Бечеј", бр. 8/2015). 
Поступци по захтевима за остваривање права на jеднократну новчану накнаду који нису решени до 
дана почетка примене ове одлуке решиће се на начин, по поступку и у износу прописаним овом 
Одлуком. 
 

Члан 9. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Бечеј“. 
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 A gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
113/2017. és 50/2018.. számok) 11. szakasza, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 129/2007.,83/2014., 101/2016., 47/2018. és 111/2021. számok) 20. szakasza 1. 
bekezdésének 4. pontja és 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Óbecse 
Község Képviselő-testülete a 2023.02.09. megtartott XXXIII. ülésén meghozta a következő 
 
 

HATÁROZATOT 
AZ ELSŐSZÜLÖTT GYERMEKNEK JÁRÓ EGYSZERI PÉNZBELI TÉRÍTMÉNYRŐL 

 
1. szakasz 

 Jelen Határozattal (a továbbiakban: Határozat) meghatározzuk az elsőszülött gyermeknek járó 
egyszeri pénzbeli térítmény (a továbbiakban: egyszeri pénzbeli térítmény) megvalósításával kapcsolatos 
jogokat, feltételeket és módját. 
 

2. szakasz 
 Egyszeri pénzbeli térítményt az az édesanya valósít meg elsőszülött gyermeke után, akinek a 
lakóhelye az elsőszülött gyermeke születésének időpontjában legalább egy éve Óbecse község területén 
van és közvetlenül gondoskodik gyermekéről. 
 Egyszeri pénzbeli térítményre az édesapa abban az esetben jogosult, ha az édesanya nem él, 
elhagyta gyermekét vagy indokolt okokból kifolyólag nem tud közvetlenül gondoskodni gyermekéről. 
 Az édesanya helyett az édesapa akkor szerezhet jogosultségot, ha a lakóhelye az elsőszülött 
gyermeke születésének időpontjában legalább egy éve Óbecse község területén van és közvetlenül 
gondoskodik gyermekéről. 
 

3. szakasz 
 20.000,00 dinár összegű egyszeri pénzbeli térítményre jogosultságot az elsőszülött, élő gyermek 
után lehet szerezni. 
 

4. szakasz 
 A kérelmet az egyszeri pénzbeli térítményre a gyermek születésétől számított 90 napos határidőn 
belül kell átadni Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Társadalmi-tevékenységi Osztályához, amely 
határozatával hoz döntést a jog elismeréséről és kifizeti az egyszeri pénzbeli térítményt. 
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 Az egyszeri pénzbeli térítmény megvalósítási jogábnak kérelmében a kérelmezőnek fel kell sorolnia 
azokat az adatokat, amelyekről hivatalos nyilvántartást vezetnek, s amelyek fontosak a döntéshozatal 
szempontjából, a beleegyezéssel, hogy azokat a döntéshozó szerv beszerezheti, valamint a kérelemhez 
mellékelni kell: 
1. a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 
2. az édesanya személyi igazolványának fénymásolatát, 
3. a gyámügyi szerv igazolását arról, hogy az édesanya közvetlenül gondoskodik a gyermekről, 
4. az édesanya bankkönyvének vagy folyószámlájának fénymásolatát. 
 Jelen Határozat 2. szakasza értelmében a lakóhelyről szóló bizonyítékot a jelen Határozat 4. 
szakaszának 1. bekezdésében említett szerv hivatalból szerzi be a Belügyminisztériumtól vagy a választói 
névjegyzéket vezető szervtől. 
 

5. szakasz 
 Amikor az édesapa valósítja meg a jogot az elsőszülött gyermek után járó egyszeri pénzbeli 
térítményre, a jelen Határozat 4. szakaszában foglalt, az édesanyára vonatkozó bizonyítékok mellett 
mellékelnie kell ugyanezeket a bizonyítékokat saját magára vonatkozóan is, valamint az alábbi bizonyítékok 
egyikét: 
1. az édesanya halotti anyakönyvi kivonatát, 
2. a gondoskodó szerv igazolását arról, hogy az édesanya elhagyta a gyermeket, 
3. a határozatot arról, hogy az anyát megfosztották a szülői jogától, 
4. az illetékes egészségügyi intézmény igazolását az édesanya súlyos betegségéről, 
5. a határozatot, amellyel az édesanyát megfosztották ügvviteli képességétől, 
6. az illetékes intézmény igazolását az édesanya börtönbüntetésének megkezdéséről és tartamáról. 
 

6. szakasz 
 Az egyszeri pénzbeli térítményről szóló jogosultságról szóló határozatot általános közigazgatási 
eljárás keretein belül Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Társadalmi-Tevékenységi Osztálya hozza 
meg. 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt határozat ellen beterjesztett panaszról másodfokon Óbecse 
Község Községi Tanácsa hoz döntést. 
 

7. szakasz 
 Az egyszeri pénzbeli segélyek kifizetéséhez szükséges eszközöket Óbecse község költségvetésében 
biztosítják. 

Az egyszeri pénzbeli térítményt a kérelmező számlájára fizetik ki. 
 

8. szakasz 
 Jelen Határozat hatályba lépésével megszűnik Az elsőszülött gyermeknek járó egyszeri pénzbeli 
térítményről szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 8/2015. szám) érvényessége. 
 Azokat az egyszeri pénzbeli térítményre való jog megvalósítására beterjesztett kérvényekről, 
amelyekről nem döntöttek jelen Határozat alkalmazásának megkezdéséig, a jelen Határozat alapján és 
összegében hoznak döntést. 
 

9. szakasz 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolc napon belül 

lép hatályba. 
 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     
 Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
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ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  Kiss Igor sk. 
Ikt. szám: I  011-5/2023 
Kelt: 2023.02.09. 
 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 XXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. године, донела је 

 
О Д Л У К A 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА БЕЧЕЈ 

СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА 
 

Члан 1. 
Мења се Одлука о усклађивању оснивачког акта Градског музеја 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 Одлуци о усклађивању оснивачког акта Градског музеја Бечеј са позитивним прописима 
(„Службени лист општине Бечеј“, бр. 4/14)  у члану 2. после речи: „културним добрима“ додају се 
речи: „Законом о музејској делатности“. 
У истом члану додаје се нови став 2. који гласи: 
„Градски музеј Бечеј је установа од посебног значаја за очување, унапређење и развој културне 
посебности и очување националног идентитета мађарске националне мањине.“ 
 

Члан 4. 
У члану 8. у ставу 1. реч: „Назив“ замењује се речима: „Пословно име“. 
У истом члану и ставу речи: „VÁROSI MÚZEUM ÓBECSE” замењују се речима „ÓBECSEI VÁROSI 
MÚZEUM”. 
 

Члан 5. 
У члану 10. се додаје нови став 1. који гласи: 
„Музеј обавља делатност у складу са Законом о музејској делатности („Службени гласник Републике 
Србије“, 35/2021 и 96/2021).“ 
 

Члан 6. 
У члану 17. у ставу 3. после речи: „финансијског плана“ додају се речи: „за наредну годину са 
пројекцијама за наредне две године“. 
 

Члан 7. 
У члану 18. брише се став 2. 
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Члан 8. 

У члану 21. у ставу 1. после речи: „Управни одбор“ додају се речи „уз претходну сагласност 
оснивача“. 
 
 
 

Члан 9. 
Члан 23. се мења и гласи:  
Управни одбор је орган управљања Музеја. 
Управни одбор има шест чланова, укључујући и председника.  
Пет чланова управног одбора именује и разрешава оснивач из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности, док једног члана именује и разрешава Национални савет 
мађарске националне мањине. 
Оснивач три члана управног одбора именује из реда представника оснивача, два члана именује из 
реда запослених у Музеју. 
Чланови Управног одбора се именују на период од четири године и могу бити поново именовани. 
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 Музеја које именује оснивач. 
Председника Управног одбора именује оснивач из реда чланова Управног одбора. 
 

Члан 10. 
У члану 24. у ставу 2. речи „Најмање једна половина чланова“ замењује се речима „Најмање један 
члан“. 
 

Члан 11. 
У члану 28. у ставу 1. у алинеји 12. реч „назива“ замењује се речима „пословног имена“.  
 

Члан 12. 
Члан 29. се мења и гласи: 
 
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Музеја. 
Надзорни одбор има три члана, укључујући и председника.  
Чланове Надзорног одбора именује и разрешава оснивач. Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених у складу са статутом, један члан се именује из реда представника оснивача, док 
се један члан именује на предлог Националног савета мађарске националне мањине. 
Чланови Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач на период од 4 године и могу бити поново 
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 Музеја. 
Национални савет мађарске националне мањине даје мишљење о предложеним члановима 
Надзорног одбора Музеја. 
Председника Надзорног одбора именује Оснивач из реда чланова Надзорног одбора. 
 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 13. 



 
Страна 12.                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                     Број 2. 
12. Oldal                                                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                                     2. Szám 

09.02.2023.       2023.02.09. 
              

 
 

Музеј је дужан да усклади своја општа акта, организацију и пословање са одредбама ове одлуке у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлукe. До доношења општих аката установе 
усклађених са овом одлуком, остају на снази општа акта установе која нису у супротности са овом 
одлуком. 
 
 
 

Члан 14. 
Управни и надзорни одбор установе, именовани до ступања на снагу ове одлуке, настављају да 
обављају послове управног и надзорног одбора прописане законом и овом одлуком, до истека 
времена на које су именовани. 
 

Члан 15. 
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  011-6/2023         Игор Киш, c.p. 
Дана: 09.02.2023.  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 („Szerb 
Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 47/2018) 49. szakaszának 6. bekezdése és Óbecse Község 
Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza 1. bekezésének 6. pontja 
alapján, Óbecse Község Képviselő – testülete, a 2023.02.09. megtartott XXXIII. ülésén meghozta  

 
AZ ÓBECSEI VÁROSI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK TÉTELES ELŐÍRÁSOKKAL VALÓ 

ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS BŐVÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ  
H A T Á R O Z A T O T 

 
1. szakasz 

Módosítjuk az Óbecsei Városi Múzeum alapító okiratának tételes előírásokkal való összehangolásáról szóló 
határozatot („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 4/2014) (a továbbiakban: Határozat). 
 

2. szakasz 
A Határozat 1. szakaszban, az 1. bekezdést az alábbi új bekezdés fogja követni: 
„A jelen Határozatban használt nyelvtani férfinemű kifejezések férfi és női nemet is  jelenthetnek.” 
 

3. szakasz 
Az Óbecsei Városi Múzeum alapító okiratának tételes előírásokkal való összehangolásáról szóló határozat 
(„Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 4/2014) 2. szakaszában a „kultúrális javak” szavakhoz hozzáadára 
kerülnek az alábbi szavak: „a Múzeumtevékenységről szóló törvénnyel”. 
Ugyanezen szakaszban a 2. bekezdés így hangzik: 
„Az Óbecsei Városi Múzeum kiemelt jelentőségű intézmény a magyar nemzeti kisebbség kulturális 
identitásának megőrzése, javítása és fejlesztése, valamint a nemzeti identitás megőrzése szempontjából.” 
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4. szakasz 

A 8. szakasz 1. bekezdésében a „Megnevezés” szót „Ügyviteli megnevezés” szavakra cseréljük. 
Ugyanezen szakaszban a „VÁROSI MÚZEUM ÓBECSE” szavakat az alábbi szavakra cseréljük: „ÓBECSEI 
VÁROSI MÚZEUM”. 
 

5. szakasz 
A 10. szakaszhoz új bekezdést adunk hozzá, amely így hangzik: 
„A múzeum a tevékenységét a Múzeumtevékenységről szóló törvénnyel („Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye”, 35/2021 és 96/2021) összhangban látja el. 
 

4. szakasz 
A 17. szakaszban a 3. bekezdésben a „pénzügyi terv” szavak után az alábbi szavakat adjuk: „a következő 
éve a következő két évre szóló projekciókkal”. 
 
 

5. szakasz 
A 18. szakaszban törlésre kerül a 2. bekezdés. 
 

6. szakasz 
A 21. szakasz 1. bekezdésében az “Igazgató Bizottság” szavakhoz hozzáadásra kerülnek az alábbi szavak: 
“az alapító előzetes beleegyezése mellett”. 
 

7. szakasz 
A 23. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
A Múzeum vezető testülete az Igazgató Bizottság. 
Az Igazgató Bizottságnak hat tagja van, az elnököt is beleszámítva. 
Az Igazgató Bizottság öt tagját az alapító nevezi ki és menti fel a kulturális tevékenység kiemelkedő 
szakértői és ismerői közül, egy tagot pedig a Magyar Nemzeti Tanács nevez ki és ment fel. 
Az alapító az Igazgató Bizottságba három tagot az alapító képviselői közül, két tagot pedig Múzeum 
dolgozói közül választ ki. 
Az Igazgató Bizottság tagjait négy évre nevezik ki, és újra kinevezhetők. 
Az Igazgató Bizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem képviselőinek legalább 40%-
os jelenlétét. 
A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi az alapító által a Múzeum Igazgató Bizottságába javasolt tagjait. 
Az Igazgató Bizottság elnökét az alapító választja ki az Igazgató Bizottság tagjai közül. 
 

8. szakasz 
A 24. szakasz 2. bekezdésében a “A tagok legalább fele” szavakat helyére az alábbi szavak kerülnek: 
“Legalább egy tag”. 
 

9. szakasz 
A 28. szakasz 1. bekezdésének 12. pontjában a “megnevezés” szót “ügyviteli megnevezés” szavakra 
cseréljük. 
 

10. szakasz 
A 29. szakasz az alábbiak szerint módosul: 
 
A Felügyelő Bizottság felügyeli a Múzeum működését. 
A Felügyelő bizottságnak három tagja van, az elnököt is beleszámítva. 
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A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel. A Felügyelő Bizottság egy tagját az 
alapszabály szerint a munkavállalók közül, egy tagot az alapítók képviselői közül, egy tagot pedig a Magyar 
Nemzeti Tanács javaslatára neveznek ki. 
A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító nevezi ki és menti fel 4 éves időtartamra, és legfeljebb két 
alkalommal újraválaszthatóak. 
A Felügyelő Bizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem képviselőinek legalább 40%-
os jelenlétét. 
Felügyelő Bizottsági taggá nem nevezhető ki olyan személy, aki a Múzeum Igazgató Bizottságának is tagja. 
A Magyar Nemzeti Tanács véleményezi a Múzeum Felügyelő Bizottságának javasolt tagjait. 
A Felügyelő Bizottság elnökét az alapító választja ki a Felügyelő Bizottság tagjai közül. 

 
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. szakasz 

A Múzeum a jelen határozat hatályba lépésétől számított 90 napon belül köteles az általános aktusait, 
szervezeti felépítését és működését a jelen határozatban foglaltakkal összehangolni. Az intézmény jelen 
határozattal összahangolt általános aktusainak meghozataláig az intézmény e határozattal nem 
ellentmondó általános aktusai maradnak hatályban. 
 

12. szakasz 
Az intézmény jelen határozat hatályba lépése előtt kinevezett Igazgató Bizottsága és Felügyelő Bizottsága 
továbbra is ellátja a jogszabályban és jelen határozatban előírt Igazgató Bizottsági és Felügyelő Bizottsági 
feladatokat a megbízásuk időtartamának végéig. 
 

13. szakasz 
Jelen Határozat annak az “Óbecse Község Hivatalos Lapjában” történő megjelenésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
          Óbecse Község                                                         KÉPVISELŐ  - TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE                 
Szám:  I  011-6/2023                                  Kiss Igor, s.k. 
Dátum: 2023.02.09.          
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) и члана 26. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке-
Бечеј са позитивним прописима („Службени лист општине Бечеј“, број 4/2014 и 4/2022), Скупштина 
општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. године, донела 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Статут Народне библиотеке-Бечеј 

 
 

I 
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ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Народне библиотеке-Бечеј, који је донео Управни одбор 
Народне библиотеке-Бечеј на својој 83. седници, одржаној дана 03.02.2023. године. 
 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бечеј''. 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Управни одбор Народне библиотеке-Бечеј је на својој 83. седници, одржаној дана 03.02.2023. 
године, донео нови Статут Народне библиотеке –Бечеј и доставио га оснивачу јавне установе на 
сагласност. 
 Према одредбама члана 34. став 1. тачка 13. Статута општине Бечеј и одредбама члана 26. 
став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Народне библиотеке-Бечеј са позитивним прописима 
Скупштина општине, у складу са законом даје сагласност на статуте установа чији је оснивач. 
 Према одредбама члана 26. став 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Народне 
библиотеке-Бечеј са позитивним прописима оснивач даје сагласност, између осталог, на статут 
Народне библиотеке-Бечеј. 
 Општинско веће општине Бечеј је на 121. седници, одржаној дана 7.02.2023. године, 
размотрило Статут Народне библиотеке-Бечеј и утврдило предлог решења о давању сагласности на 
исти. 
 На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је размотрила Статут Народне библиотеке-Бечеј 
и донела решење као у диспозитиву.       
 
 
       Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
 Општина Бечеј                                                            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                Игор Киш, с.р. 
Број: I 022-20/2023              
Дана: 09.02.2023. 
         Б Е Ч Е Ј 
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 Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza 1. 
bekezdésének 13. pontja, valamint Az Óbecsei Népkönyvtár alapító okiratának a pozitív jogszabályokkal 
való összehangolásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2014. és 4/2022. szám) 26. 
szakaszának 2. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2023.02.09. megtartott XXXIII. 
ülésén meghozta a következő  

 
H A T Á R O Z A T O T 

az Óbecsei Népkönyvtár Alapszabályának elfogadásáról 
 

I. 
 ELFOGADJUK az Óbecsei Népkönyvtár Alapszabályát, amelyet az Óbecsei Népkönyvtár 
Igazgatóbizottsága a 2023. 02. 03-án megtartott ülésén hozott meg. 
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
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I n d o k l á s 

 Az Óbecsei Népkönyvtár Igatgatóbizottsága a 2023. 02. 03-án megtartott ülésén meghozta az 
Óbecsei Népkönyvtár új alapszabályát, s kézbesítette azt az alapítóhoz elfogadás céljából. 
 Óbecse Község Alapszabálya 34. szakasza 1. bekezdésének 13. pontja és Az Óbecsei Népkönyvtár 
alapító okiratának a pozitív jogszabályokkal való összehangolásáról szóló határozat26. szakaszának 2. 
bekezdése rendelkezései szerint a Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban fogadja el az általa 
alapított intézmények alapszabályait. 
 Az Óbecsei Népkönyvtár alapító okiratának a pozitív jogszabályokkal való összehangolásáról szóló 
határozat 26. szakaszának 2. bekezdése rendelkezései szerint többek között az Óbecsei Népkönyvtár 
Alapszabályát is az alapító fogadja el. 
 Óbecse Község Községi Tanácsa a 2023. 02. 07-én megtartott 121. ülésén megvitatta az Óbecsei 
Népkönyvtár Alapszabályát, s megerősítette annak jóváhagyásáról a határozatjavaslatot. 
 A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta az Óbecsei Népkönyvtár 
Alapszabályát, s a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 
 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.:   I 022-20/2023                 Kiss Igor sk. 
Kelt: 2023.02.09. 

Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 

На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ 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, 118/2021, 138/2022), 
члана 34. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број  5/2019), а 
на основу сагласноси Државне ревизорске институције под бројем 037-179/2023-04 од 12.01.2023. 
године, Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. донела: 

 
 

ОДЛУКУ  
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност да општина Бечеј ангажује ревизора за обављање екстерне ревизије 

Завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2022. годину. 
 

Члан 2. 
Екстерну ревизију Завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2022. годину, обавиће лице које 

испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим 
се уређује рачуноводство и ревизија, а у складу са чланом 92. став 4. Закона о буџетском систему. 

 
Члан 3. 
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Поступак јавне набавке за услуге ревизије Завршног рачуна буџета општине Бечеј за 2022. 
годину, вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 4. 

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                 Игор Киш, c.p.  
Број: I 011-7/2023 
Дана: 09.02.2023. године    
Б  Е  Ч  Е  Ј 

 
 

--- 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, 118/2021, 138/2022) 92. szakasza,  Óbecse 
Község Alapszabálya („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja 
alapján, az Állami Számvevőszék 2023.01.12 – én kelt. 037-179/2023-04  - es sz. jóváhagyása alapján, 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2023.02.09.napján megtarott XXXIII. ülésen meghozta az 

 
ÓBECSE KÖZSÉG 2022 – ES ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÜLSŐ 

KÖNYVVIZSGÁLÁSÁT ELLÁTÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ 
HATÁROZATOT 

 
1. szakasz 

 Óbecse Község Képviselő – testülete jóvhagyja az Óbecse Község 2022 – es évre szóló 
költségvetési zárszámadásának külső könyvvizsgálását ellátó könyvvizsgáló alkalmazását. 
 

2. szakasz 
 Óbecse Község 2022 – es évre szóló költségvetési zárszámadásának külső könyvvizsgálását olyan 
személy fogja végezni, aki teljesíti a számvitelt és a könyvvizsgálatot szabályozó törvényben a pénzügyi 
jelentések könyvvizsgálatát végző személyek számára előírt feltételeket, a Költségvetési rendszeeről szóló 
törvény 92. szakaszának 4. bekezdésével összhangban. 
 

3. szakasz 
 Óbecse Község 2022 – es évre szóló költségvetési zárszámadásának külső könyvvizsgálására 
irányuló szolgáltatás kapcsán a közbeszerzési eljárást a Közbeszerzésekről szóló törvénnyel összhangban 
bonyolítják le. 
 

4. szakasz 
 Ezt a határozat az „Óbecse Község Hivatalos Lapjában” való megjelenés napjától számított 
nyolcadik napon lép hatályba. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
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Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.:   I 022-7/2023                 Kiss Igor sk. 
Kelt: 2023.02.09. 

Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 

Наоснову чл. 46. Закона о планирању и изградњи („СлужбенигласникРС“, бр. 72/09,81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС,50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18,31/19, 37/19-др. закон, 
9/20 и 52/21), чл. 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр.135/04 и 88/10 и чл. 34. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, бр.5/2019), а по прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Бечеј број  
I-06-4/2023-2 од дана 20.01.2023. године, Скупштина општине Бечеј, на XXXIII седници одржаној 
дана 09.02.2023. године, доноси 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УКРСНОГ МЕСТА 
ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.102(km 75+264)И 

ДРЖАВНОГ ПУТА IIА  РЕДА БР. 114 (km 0+000), ЧВОР РС 10206, 
У КО БАЧКО ГРАДИШТЕ 

 
Члан 1. 

Приступа се изради Плана детаљне регулације кружне раскрснице за побољшање укрсног 
места државног пута IIА реда бр.102 (km 75+264) и државног пута IIА  реда бр. 114 (km 0+000), чвор 
РС 10206,  у КО Бачко Градиште, у даљем тексту: План. 
 

Члан 2. 
Подручје обухваћено Одлуком о изради Плана чине следеће парцеле: 1730/1, 1730/2 (део), 

2245/1 (део) и 2245/2 (део) КО Бачко Градиште.  
Површина подручја обухваћеног Планом износи око 2,54ha.  

Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница ће се 
дефинисати Нацртом Плана. 

Саставни део ове Одлуке је и графички приказ оквирне границе обухвата Плана. 
 

Члан 3. 
Услови и смернице од значаја за израду Плана дати су планским документом вишег реда, 

односно Просторним планом општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, бр. 03/12 и 3/20). 
За израду Плана потребно је израдити катастарско-топографски план. 
 

Члан 4. 
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана засниваће 

се на принципима рационалне организације и уређења простора, у складу са створеним условима и 
природним вредностима, рационално и одрживо коришћење грађевинског земљишта, заштита и 
одрживо коришћење природних и непокретних културних добара и заштита животне средине, као и 
учешће јавности у поступку израде Плана. 
 

Члан 5. 
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Визија и циљ доношења Плана је стварање планског основа за уређење и инфраструктурно 
опремање, као и заштиту простора.  
 
 
 
 
 
Основни циљеви израде ПДР су: 

 Регулација раскрснице у којој се укрштају државни пут IIА реда бр. 102 и државни пут IIА  
реда бр. 114, тј. формирање кружног тока на месту укрштања наведених путних праваца, 

 Дефинисање услова за уређење и изградњу, 
 Обезбеђење соабраћајног прилаза свим грађевинским парцелама, 
 Уређење околног простора. 

 
Члан 6. 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја са 
структуром основних намена простора и коришћења земљишта обухвата Плана подразумева 
оптимално коришћење постојећих потенцијала и уважавање постојећих ограничења подручја, у 
складу са новим захтевима и потребама корисника простора.  
 
 

Члан 7. 
Ефективан рок за израду Планаје 60 дана од достављања одговарајућих геодетских подлога и 

прибављања услова надлежних јавних предузећа и установа. 
 

Члан 8. 
Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, 

имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор Општинске управе општине Бечеј. 
 

Члан 9. 
Обрађивач Плана је предузеће „Шидпројект“ д.о.о. Шид, ул. Кнеза Милоша бр. 2, на основу 

пуномоћја ЈП Путеви Србије, број 953-24541 од 16.11.2022.године 
 

Члан 10. 
После доношења одлуке о изради Плана организује се рани јавни увид ради упознавања 

јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 
решењима за развој просторне целине, као и ефектима планирања. 

Рани јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у електронском облику на 
интернет страници општине Бечеј и траје 15 дана од дана објављивања. Рани јавни увид почиње 
даном оглашавања. 

О излагању на рани јавни увид стара се Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне 
послове, имовинско - правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор општинске управе Бечеј. 
 

Члан 11. 
Излагање Плана на јавни увид оглашава се у средствима јавног информисања и у 

електронском облику на интернет страници општине Бечеј и траје 30 дана од дана оглашавања, 
када ће се објавити подаци о месту и времену излагања Плана на јавни увид, начину на који 
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Нацрт Плана, као и друге 
информације које су од значаја за јавни увид. 

Јавни увид обавиће се излагањем Нацрта Плана у просторијама Општинске управе општине 
Бечеј у Бечеју, Трг Ослобођења, као и на интернет страници општине Бечеј, на адреси www.becej.rs. 
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О излагању на јавни увид стара се Одељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне 
послове, имовинско - правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор општинске управе Бечеј. 

 
Члан 12. 

Саставни део ове Одлуке је Решење о не приступању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана, број: IV 02 501-8/2023 од дана 19.01.2023.године, издато од стране 
Општинске управе Општине Бечеј, Одељења за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, 
имовинско-правне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, по прибављеном мишљењу Одсека 
заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту 
животне средине број: IV 05 501-7/2023 од дана 19.01.2023.године 
 

Члан 13. 
План се, ради потписивања, оверавања и архивирања, израђује у 5 (пет) примерака у 

аналогном и 6 (шест) примерака удигиталномоблику, од којих се: 
 3 (три) примерка донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 2 (два) 

примерка у дигиталном облику чувају у органу надлежном за спровођење истих (Одељењe за 
урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и 
инспекцијски надзор); 

 1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 1 (један) 
примерак у дигиталном облику чува у архиви ЈП Путеви Србије; 

 1 (један) примерак донетог, потписаног и овереног Плана у аналогном облику и 1 (један) 
примерак у дигиталном облику чува у архиви обрађивача и 

 1 (један) примерак Плана у дигиталном облику чува у Централном регистру планских 
докумената. 

  
Члан 14. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања исте у „Службеном листу 
општине Бечеј“. 

 
 

 
Република Србија 
Аутономсна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:  I 011-8/2023 
Дана: 09.02.2023. године    
БЕЧЕЈ 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 

Игор Киш, c.p. 

 
Оквирна граница обухвата Плана: 
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 A tervezési és építési törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 81/09. -kiigazítás, 
64/10. – az AB határozata, 24/11., 121/12., 42/13. – az AB határozata, 50/13. - az AB határozata, 98/13. – 
az AB határozata, 132/14., 145/14., 83/18., 31/19., 37/19. – más törvény, 9/20.  és 52/21. számok), A 
környezetre tett hatás stratégiai felméréséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. 
és 88/10. számok) 9. szakaszának 3. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja alapján, Óbecse Község Tervügyi Bizottsága 
2023. 01. 20-i I 06-4/2023-2. számú véleményének beszerzése után, Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2023.02.09. mgtartott XXXIII. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
A KÖRFORGALOM RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE KIDOLGOZÁSÁRÓL A BÁCSFÖLDVÁRI KK 

II.A RENDŰ 102-ES SZÁMÚ ÁLLAMUTA (75+264 km) ÉS A II.A RENDŰ 114-ES SZÁMÚ 
ÁLLAMUTA (0+000 km) KERESZTEZŐDÉSÉNEK JAVÍTSA CÉLJÁBÓL, AZ RS 10206-OS SZÁMÚ 

CSOMÓPONT 
 

1. szakasz 
 Hozzálátunk a körforgalom részletes szabályozási terve kidolgozásához a bácsföldvári KK II.a rendű 
102-es számú államuta (75+264 km) és a II.a rendű 114-es számú államuta (0+000 km) 
kereszteződésének javítása céljából, az RS 10206-os számú csomópont, a továbbiakban: Terv. 
 

2. szakasz 
 A Terv kidolgozásáról szóló határozattal átfogott területet a következő parcellák alkotják: a 
bácsföldvári KK 1730/1., 1730/2. (egy része), 2245/1. (egy része) és 2245/2. (egy része) parcellái. 
 A Terv által átfogott terület 2,54 ha. 
 Jelen Határozattal megállapítjuk a Tervvel átfogott terület körülbelüli határait, a végleges határokat 
pedig a Terv tervezetben fogjuk definiálni. 
 Jelen Határozat szerves része a kürölbelüli határok grafikai bemutatása is. 
  

3. szakasz 
 A Terv kidolgozása szempontjából jelentős feltételeket és iránymutatásokat a magasabb rendű 
tervdokumentumban, azaz Óbecse község területi tervében (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 03/12. és 
3/20. számok) adták meg. 
 A Terv kidolgozásához ki kell dolgozni a kataszteri-topográfiai tervet is. 
 

4. szakasz 
 A Terv által átfogott terület tervezési, használati, rendezési és védelmi alapelvei a terület racionális 
megszervezésének és rendezésének alapelvein alapszanak, összhangban a teremtett feltételekkel és a 
természetes értékekkel, az építkezési földterület racionális és fenntartható használatával, a természetes és 
ingatlan kulturális javak védelmével és fenntartható használatával, valamint a környezet védelmével, s 
nyilvánosság részvételével a Terv kidolgozásának eljárásában. 
 

5. szakasz 
 A Terv meghozatalának víziója és célja a tervi alap megteremtése a terület rendezéséhez, 
infrastrukturális felszereléséhez, valamint védelméhez. 
 A részletes szabályozási terv kidolgozásának alapvető céljai a következők: 

- Annak az útkeresztetőzésnek a szabályozása, ahol a II.a rendű 102-es számú államút és a II.a 
rendű 114-es számú államút kereszteződnek, azaz körforgalom kiépítése ezen a területen, 

- A rendezés és építés feltételeinek definiálása, 
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- A közforgalmi megközelítés biztosítása minden építkezési földterülethez, 
- A környező terület rendezése. 

 
6. szakasz 

 A tervezett terület tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének konceptuális keretei 
a terület alapvető rendeltetéseinek struktúrájával és a Tervben foglalt földterület használatával a meglévő 
potenciálok optimális használatát és a terület meglévő korlátainak tiszteletben tartását foglalja magában, 
összhangban a terület használóinak új kéréseivel és szükségleteivel. 
 

7. szakasz 
 A Terv kidolgozásának efektív határideje a megfelelő földmérői alapok kézbesítésétől és az illetékes 
közvállalatok és közintézmények feltételeinek megszerzésétől számított 60 nap.  
 

8. szakasz 
 A Terv kidolgozásának hordozója Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, 
Építésügyi, Kommunális, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya. 
 

9. szakasz 
 A Terv kidolgozója a Šidprojekt d.o.o. Šid, Knez Miloš utca 2. szám, a JP Putevi Srbije 2022. 11. 16-i 
953-24541. számú meghatalmazása alapján. 
 

10. szakasz 
 A Terv kidolgozásáról szóló határozat meghozatalát követően megszervezik a közszemlét a 
nyilvánosságnak (jogi és természetes személyek) a terv céljaival, kidolgozásának okaival, a területi egység 
fejlesztésének lehetséges megoldásaival, valamint a tervezés hatásaival való megismertetése céljából. 
 A korai közszemlét a tömegtájékoztatási eszközökben hirdetik ki, valamint elektronikus formában 
Óbecse község honlapján, s a megjelentetésétől számított 15 napig tart. A korai közszemle a 
kihirdetésének napján kezdődik.  
 A korai közszemléről Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, Építésügyi, 
Kommunális, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya gondoskodik. 
 

11. szakasz 
 A Terv közszemléjét a köztájékoztatási eszközökben és elektronikus formában Óbecse község 
honlapján hirdetik ki, s a kihirdetésének napjától számított 30 napig tart, egyúttal közzéteszik a Terv 
közszemléjének helyére, idejére, valamint az érdekelt jogi és természetes személyek észrevételeinek 
kézbesítési módjára vonatkozó adatokat, s más, a közszemle szempontjából jelentős információkat is. 
 A közszemlére a Terv tervezetnek Óbecse község helyiségeiben kerül sor, Óbecsén a Felszabadulás 
tér 2. szám alatt, valamint Óbecse község hivatalos honlapján: www.becej.rs. 
 A közszemléről Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, Építésügyi, 
Kommunális, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya gondoskodik. 
 

12. szakasz 
 Jelen Határozat szerves része A határozat, mely szerint nem szüksége a Terv környezetre gyakorolt 
hatásának stratégiai felmérésnek kidolgozása, ikt. szám: IV 02 501-8/2023., kelt: 2023. 01. 19., amelyet 
Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Településrendezési, Építésügyi, Kommunális, Vagyonjogi, 
Közlekedési és Felügyelőségi Osztálya adott ki, miután beszerezte a Gazdasági, Beruházási, Helyi 
Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztály Környezetvédelmi Ügyosztályának 2023. 01. 19-i IV 05 
501-7/2023. számú véleményét. 
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13. szakasz 

 A Tervet aláírás, hitelesítés és archiválás céljából 5 (öt) egyforma analóg és 6 (hat) digitális 
pédányban készítik el, amelyekből: 

- a Terv 3 (három) meghozott, aláírt és hitelesített analóg pédányát és 2 (kettő) digitális példányát a 
végrehajtásáért illetékes szerv őrzi (Településrendezési, Építésügyi, Kommunális, Vagyonjogi, 
Közlekedési és Felügyelőségi Osztály), 

- a Terv 1 (egy) meghozott, aláírt és hitelesített analóg pédányát és 1 (egy) digitális példányát a JP 
Putevi Srbije archívumában őrzik, 

- a Terv 1 (egy) meghozott, aláírt és hitelesített analóg pédányát és 1 (egy) digitális példányát a 
feldolgozó archívumában őrzik és 

- és a Terv 1 (egy) digitális példányát a Tervdokumentumok központi jegyzékében őrzik. 
 

14. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
 Óbecse község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET     Kiss Igor sk. 
Ikt. szám: I 011-8/2023 
Kelt: 2023.02.09. 
 Ó B E C S E  
 
 
A Terv által átfogott terület határai: 
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... O ... O ... 
 

 
A környezeti hatástanulmányról szóló törvény  (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és  88/10. számok) 

9. szakasza 3. bekezdése és A helyi önkormányzatról szóló törvény  (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. és  
83/2014-másik törvény, 101/2016-másik törvény, 47/2018. és 111/2021. számok) 52. szakasza 1. 
bekezdése 5. pontja és Óbecse Község Közigazgatási Hivataláról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 21/20. és 17/22. számok) 18. szakasza alapján, a Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési 
és Környezetvédelmi Osztály Környezetvédelmi Ügyosztálya IV 05 501-7/2023. számú véleményének 
beszerzése után a Településrendezési, Építésügyi, Kommunális, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyelőségi 
Osztály meghozta a következő 
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HATÁROZATOT, 

mely szerint nem szükséges a hatástanulmány kidolgozása a körforgalom a bácsföldvári KK 
II.a rendű 102-es számú államuta (75+264 km) és a II.a rendű 114-es számú államuta 

(0+000 km) kereszteződésének javítása céljából, az RS 10206-os számú csomópont részletes 
szabályozási tervéhez 

 
1. szakasz 

 
A körforgalom a bácsföldvári KK II.a rendű 102-es számú államuta (75+264 km) és a II.a rendű 

114-es számú államuta (0+000 km) kereszteződésének javítása céljából, az RS 10206-os számú csomópont 
részletes szabályozási terve kidolgozása (a további szövegben:  Terv) kapcsán nem szükséges a környezeti 
hatástanulmány kidolgozása. 
 

2. szakasz 
 

A Terv által átfogott terület tervezési, használati, rendezési és védelmi alapelvei a terület racionális 
megszervezésének és rendezésének alapelvein alapszanak, összhangban a teremtett feltételekkel és a 
természetes értékekkel, az építkezési földterület racionális és fenntartható használatával, a természetes és 
ingatlan kulturális javak védelmével és fenntartható használatával, valamint a környezet védelmével, s 
nyilvánosság részvételével a Terv kidolgozásának eljárásában. 

A tervezett terület tervezésének, használatának, rendezésének és védelmének konceptuális keretei 
a terület alapvető rendeltetéseinek struktúrájával és a Tervben foglalt földterület használatával a meglévő 
potenciálok optimális használatát és a terület meglévő korlátainak tiszteletben tartását foglalja magában, 
összhangban a terület használóinak új kéréseivel és szükségleteivel. 

A Tervvel átfogott területen tervezik a településrendezést, illetve körforgalom kiépítését a 
bácsföldvári KK II.a rendű 102-es számú államuta (75+264 km) és a II.a rendű 114-es számú államuta 
(0+000 km) kereszteződésének javítása céljából, az RS 10206-os számú csomóponton. 
 
 

3. szakasz 
 

A Terv módosítására és kiegészítésére nem szükséges a környezeti hatástanulmány kidolgozása, a 
kritériumok és az okok pedig a következőkön alapulnak: 

 
A Terv kidolgozásának alapja Óbecse község területi terve (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 03/12. 

és 3/20. számok), amelybe a 6.1. KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA, Közúti közlekedés pont alatt a Terv 
előirányozza a közlekedési kapacitások fejlesztését, amelynek megvalósítására a meglévő állami utak 
modernizációjával kerül sor. 

Úgyszintén az 1. A RENDEZÉS SZABÁLYAI részben, A közlekedési infrastruktúra cím alatt a Terv 
előirányozza a meglévő tartalmakra ki kell dolgozni a részletes szabályozási tervet, amennyiben nincsenek 
megállapítva a szabályozási vonalak, illetve ha az építkezési telek megfelel az építés feltételeinek, 
összhangban a Területi tervvel, a feltételeket a Területi terv alapján adják ki, azután a tervezett 
tartalmakra definiálni kell a szabályozási vonalakat és rendezni a vagyonjogi viszonyokat, amennyiben azok 
nincsenek rendezve. 

A 4. A TERÜLETI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK MÉRCÉI ÉS ESZKÖZEI, 4.1. IRÁNYMUTATÓK A 
TERÜLETI TERV TERÜLETÉNEK TERVDOKUMENTÁCIÓJA KIDOLGOZÁSÁHOZ részben a Terv vilgosan 
definiálja, hogy részletes szabályozási tervet kell kidolgozni Péterréve és Bácsföldvár közutainak 
főkorridoraira, amelyeket a Bácsföldvár megkerülő korridorának folytatásában, Óbecse település körül 
terveznek, egészen Péterrévéig. Abban az esetben, ha a településeken módosítani kell a szabályozást, 
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kivéve azokat a részeket, amelyeket jelen tervben definiálnak, kötelező azokra a településrészekre a 
részletes szabályozási terv kidolgozása.  

Óbecse község területi terve (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 03/12. és 3/20. számok) kapcsán 
kidolgozták a környezetre tett stratégiai hatástanulmányt, s az összes környezeti hatást figyelembe vették 
Óbecse község területi tervének környezeti hatástanulmányáról szóló jelentésben. 

A tárgyi Tervnek nem lesz jelentős hatása a környezetre a jelentős hatások lehetséges jellemzőinek 
meghatározási kritériumai szerint. 
 

4. szakasz 
 

A Jelentésben Óbecse község terleti terve (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 03/12. és 3/20. számok) 
környezeti hatástanulmányáról osztályozták az állapotot, a feltételeket és a csökkentésük vegy teljes 
elhárításuk konkrét intézkedéseit. Felbecsülték az Óbecse község területi tervében tervezett megoldások 
lehetséges hatásait a környezetre a Terv megvalósítási és végleges implementációs fázisában is, definiálták 
a védelem tervi intézkedéseit, amelyek a környezetszennyezést a törvényben előírt szintre viszik. 

A tárgyi Tervnek nincs jelentős hatása a környezetre, ezért nem kell környezeti stratégia 
hatásfelmérést kidolgozni rá.   
 

5. szakasz 
 

A felsoroltak alapján az alapcélok, a környezetvédelmi intézkedések és Óbecse község területi terve 
stratégiai hatástanulmányát betartják, a terv határozata nem fog negatívan kihatni a környezetre, tehát 
nem szükséges a terv hatástanulmányának kidolgozása. 
 

6. szakasz 
 

Jelen Határozat szerves része a Terv kidolgozásáról szóló Határozatnak és közzé kell tenni Óbecse 
Község Hivatalos Lapjában. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 
Községi Közigagatási                                                                       Hivatal Osztályvezető 
Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési, Vagyonjogi, 
Közlekedési és Felügyelőségi Osztály                                                Daniela Doroslovački sk. 
Ik.szám: IV 02 501-8/2023 
Kelt: 2023. 01. 19. 
Óbecse  
 

--- 0 --- 
 

На основу члана 76. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 
135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018 ),  члана 34. став 1, тачка 70 Статута 
општине Бечеј (“Службени лист општине Бечеј“, број 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на ХХХIII 
седници одржаној дана  09.02.2023. године усвојила 

 

ИЗВЕШТАЈ 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 
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Редни број 
активности 

Програмска 
активност 

Опис 
реализоване 
активности 

Надлежни 
за 

реализацију 
активности 

Предвиђена 
средства 

буџетског 
фонда у 

извештајној 
години 

Утрошена 
средства 
буџетског 

фонда 

Неу 
трошена 
средства 

буџетског 
фонда у 

извештајној 

Извршењс 
планиране 

активностиу 
% 

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

1. Праћење квал. 
ваздуха / 

Одељење за 
привреду 

300.000,00 0 300.000,00 0% 

2. Праћење 
алерг полена 

Два обучена лица 
реализовала активнност 

Председник 
општине 

500.000,00 500.000,00 0 100% 

        

Управљање отпадом 

3. Чишћ. 
кабастог 

смећа 

Континуарна активност 
уклањања смећа ПОТИСЈЕ ДОО 

4.801.000,00 4.800.000,32 999,68 99,98% 

4. Трансфер 
станица                              / 

Одељ. за 
урбанизам 

1.000.000,00 0 1.000.000,00 0% 

5. Опремање 
трансф. стан.                              / 

Одељ. за 
урбанизам 

3.000.000,00 0 3.000.000,00 0% 

Контрола и управљање отпадним водама 
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Контрола и заштита површинских и подземних вода 

6. Праћ. квал. повр. 
Вода 

Испитивање квалитета на 
3 локације 

Одељење за 
привреду 

200.000,00 199.800,00 200,00 99,90% 

        

        

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

7. 
Парк прир. Стара Тиса Заштита прир добра од 

лок значаја 
ЈП КОМУНАЛАЦ 3.000.000,00 3.000.000,00 0 100% 

8. Дрворед храстова 
БПС 

Заштита прир добра од 
лок значаја 

ЈП КОМУНАЛАЦ 300.000,00 283.913,30 16.086,70 94,64% 

9. 
Сузбијање амброзије Редован третман  ЈП КОМУНАЛАЦ 1.500.000,00 1.500.000,00 0 100% 

Мере адаптације на климатске промене 

        

        

        

Контрола и заштита земљишта 

        

        

        

Контрола и заштита од буке 

10. Мониторинг буке Мониторинг 
сертификоване фирме 

/ 400.000,00 199.200,00 200.800,00 49,80% 

        



 
Страна 33.                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                     Број 2. 
33. Oldal                                                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                                     2. Szám 

09.02.2023.       2023.02.09. 
              

 
 

 
        

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 

        

        

        

Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

11. Обележ. значај. 
датума 

Обележавање Дана 
планете 

Школе уз 
сарадњу КЗМ 

100.000,00 26.304,00 73.696,00 26,30% 

12. Едукација на терену Едукација младих Дан 
планете 

Одељење за 
привреду 

150.000,00 93.000,00 57.000,00 62% 

13. Пропагандне 
активности 

/ Одељење за 
привреду 

100.000,00 0 100.000,00 0% 

Остало 

14. Едукација запослених / Пријава на еду 
семинар 

20.000,00 0 20.000,00 0% 

15. Информисање 
јавности 

/ Одељење за 
привреду 

30.000,00 0 20.000,00 0% 

        

УКУПНО / / / / 10.602.217,62 4.798.782,38 68,84% 

 

                                                                                                                                       
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                     Игор Киш, c.p. 
Број:  I  400-92/2023 
Дана: 09.02.2023. године 
Б Е Ч Е Ј 

 
--- 0 --- 

 
A Környezetvédelemről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 135/2004, 36/2009, 36/2009, 
72/2009, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018) 76. szakasza és Óbecse Község Alapszabályának (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 5/2019) 34. szakasza 1. bekezdésének 70. pontja alapján Óbecse Község Képviselő – 
testülete a 2023.02.09. megtartott XXXIII. ülésén elfogadta a 

 

ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ESZKÖZÖK 
FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS A 2022 – ES ÉVRE 
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Tevékenység 
sorszáma 

 
Program 

tevékenység 
Megvalósított 
tevékenység 

célja 

Program 
aktivitás 

lebonyolításának 
illetékesei 

Előlátott 
költségvetési 
eszközök a 

jelentési 
évben 

 

Felhasznált 
költségvetési 

eszközök 

Fel nem 
használt 

költségvetési 
eszközök a 

jelentési 
évben 

A tervezett 
aktivitás 

megvalósítása  
% - ban 

A levegő szabályozása és védelme, valamint az inhalációs allergének visszaszorítása 

1. Levegő 
minőségének 

követése 
/ 

Gazdasági 
osztály 

300.000,00 0 300.000,00 0% 

2. Allergén 
pollenkoncentráció 

monitorozási 
program 

Két képzett 
személy 
valósította meg 
a 

Községi elnök 

 

500.000,00 500.000,00 0 100% 

        

Hulladékkezelés 

3. Nagyméretű 
hulladék 
tisztítása 

Folyamatos 
szemétszállítási 
tevékenység 

TISZA-MENTE 
KFT 

4.801.000,00 4.800.000,32 999,68 99,98% 

4. Transzfer 
állomás 

                             
/ 

Városrendezési 
osztály 

1.000.000,00 0 1.000.000,00 0% 

5. Transzfer 
állomás 

felszerelése 

                             
/ 

Városrendezési 
osztály 

3.000.000,00 0 3.000.000,00 0% 

Szennyvíz szabályozása és irányítása 
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Felszíni vizek szabályozása és védelme 

6. Felszíni 
vízminőség-

ellenőrző program 

Minőségellenőrzés 3 
helyszínen 

Gazdasági 
osztály 

200.000,00 199.800,00 200,00 99,90% 

        

        

A természet, a biodiverzitás, a közterületi zöldterületek ellenőrzése, védelme 

7. 
Öreg Tisza park 

Helyi jelentőségű 
javak védelme 

“Komunalac” 
KV  

3.000.000,00 3.000.000,00 0 100% 

8. 
Péterrévei 
tölgyfasor 

Helyi jelentőségű 
javak védelme 

“Komunalac” 
KV  

300.000,00 283.913,30 16.086,70 94,64% 

9. Parlagfű elleni 
védekezés 

Rendszeres kezelés “Komunalac” 
KV  

1.500.000,00 1.500.000,00 0 100% 

Alkalmazkodási intézkedések az éghajlatváltozáshoz 

        

        

        

Földszabályozás és -védelem 

        

        

        

Zajvédelem 

10. Zajfigyelés A tanúsított cég 
ellenőrzése 

/ 400.000,00 199.200,00 200.800,00 49,80% 
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Nem ionizáló sugárzás elleni szabályozás és védelem 

        

        

        

A környezetvédelemmel kapcsolatos tájékoztatás, promóció és népszerűsítés 

11. Fontos dátumok 
megjelölése 

A Föld napjának 
megünneplése 

Iskolák a KZM 
közreműködésével 

100.000,00 26.304,00 73.696,00 26,30% 

12. Terepoktatás A Föld napja – a 
fiatalok képzése 

Gazdasági osztály 150.000,00 93.000,00 57.000,00 62% 

13. Propaganda 
tevékenység 

/ Gazdasági osztály 100.000,00 0 100.000,00 0% 

Egyéb 

14. Munkavállalók 
képzése 

/ Oktatási 
szemináriumra 
való jelentkezés 

20.000,00 0 20.000,00 0% 

15. A lakosság 
tájékoztatása 

/ Gazdasági osztály 30.000,00 0 20.000,00 0% 

        

 
ÖSSZESEN 

/ / / / 10.602.217,62 4.798.782,38 68,84% 

 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány    A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
 Óbecse község 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET     Kiss Igor sk. 
Ikt. szám: I  400-92/2023 
Kelt: 2023.02.09. 
 Ó B E C S E  

--- 0 --- 
 
На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019, 24/2020 и 15/2021), Скупштина 
општине Бечеј је, на XXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка дужности члана Комисије за родну равноправност 

 
I 

 Констатује се да је Хермини Јухас престала дужност члана Комисије за родну равноправност, 
због подношења писане оставке, даном доношења овог решења. 
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II 

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Хермина Јухас, која је решењем број I 02-143/2021 од 30.11.2021. године именована за члана 
Комисије за родну равноправност, поднела је дана 26.01.2023. године писану оставку на ту 
функцију. 

 
Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 3. Пословника Скупштине 

општине Бечеј констатовала да је Хермини Јухас престала дужност члана Комисије за родну 
равноправност, на основу поднете писане оставке. 
 
 На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 

 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
            Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                Игор Киш, c.p. 
Број: I  02-6/2023           
Дана: 09.02.2023. године         
             Б Е Ч Е Ј 

--- 0 --- 
 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014., 15/2014., 23/2019. és 24/2020. számok) 115. szakaszának 3. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2023.02.09. megtartott XXXIII. ülésén meghozta a 
következő  
 

H A T Á R O Z A T O T 
a Nemi Egyenjogúsági Bizottság tagi tisztsége megszűnésének konstatálásáról 

 
I. 

Konstatáljuk, hogy Juhász Herminának jelen Határozat meghozatalának napján írásbeli lemondása 
alapján megszűnt a Nemi Egyenjogúsági Bizottságban betöltött tagi tisztsége. 
 

II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
 
Juhász Hermina, akit a Nemi Egyenjogúsági Bizottságtagjává Óbecse Község Képviselő-testülete 

2021. 11. 30-i I 02-143/2021. számú Határozatával neveztek ki, 2023. 01. 26-án beterjesztette írásbeli 
lemondását erről a tisztségről. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 115. szakaszának 3. bekezdésének rendelkezéseit 
alkalmazva Óbecse Község Képviselő-testülete konstatálta, hogy Juhász Herminának írásbeli lemondása 
alapján megszűnt a Nemi Egyenjogúsági Bizottságban betöltött tagi tisztsége. 

 
A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
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SZERB KÖZTÁRSASÁG 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.:  I  02-6/2023                                       Kiss Igor sk. 
Kelt: 2023.02.09. 

Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 

На основу члана 18. став 1. Одлуке о одржавању чистоће („Службени лист општине Бечеј“, 
број 7/09- пречишћен текст) и члана 34. став 1. тачка 19. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници, одржаној дана 
09.02.2023. године донела 

 
РЕШЕЊЕ 

 о давању сагласности на План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада 
„Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2023. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План и програм  сакупљања и одвожења кабастог отпада „Потисје 
– Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј за 2023. годину број 254/22. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 
 

Образложење:  
Директор „Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге Бечеј је дана 30.11.2022. године доставио 

оснивачу План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада „Потисје –Бечеј“ доо за 
комуналне услуге за 2023. годину под  бројем 254/22. 

На основу члана 18. став 1. Одлуке о одржавању чистоће,  сакупљање и одвожење отпадака 
из стамбених и пословних објеката који се не сматрају смећем ( дотрајали апарати из домаћинства, 
намештај, делови санитарне опреме, напуштене ствари и други непотребни предмети осим 
грађевинског отпада) комунално предузеће, предузеће или предузетник који обавља комуналну 
делатност, организује два пута годишње по посебном програму на који сагласност даје Скупштина 
општине Бечеј. 

Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници, одржаној дана 31.01.2023.године 
размотрило План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада „Потисје –Бечеј“ доо за 
комуналне услуге за 2023. годину и мишљење надлежног одељења. 

На основу изнетог и витираних одредби прописа, Скупштина општине Бечј је размотрила 
План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада за 2023. годину и донела решења као у 
диспозитиву. 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     
Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 Игор Киш, c.p.  
Број: I 023-8/2023 
Дана: 09.02.2023. године    
Б  Е  Ч  Е  Ј 
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A Tisztaság fenntartásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 7/09 – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg) 18. szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Alapszabányának („Óbecse Község 
Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasz 1. bekezdésének 19. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő – 
testülete a  2023.02.09. napján megtartott XXXIII. ülésén meghozta az alábbi 
 
„Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató KFT” terjedelmes hulladékainak összegyűjtését 

és elszállítását szabályozó, 2023 – as évre vonatkozó tervéhez való hozzájárulásról szóló  
H A T Á R O Z A T O T 

 
I. 

HOZZÁJÁRULÁSUNKAT ADJUK a „Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató KFT” terjedelmes 
hulladékainak összegyűjtését és elszállítását szabályozó, 2023 – as évre vonatkozó, 254/22 – es sz. 
tervéhez. 
 

II 
Ez a határozat meg fog jelenni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában”. 
 

I n d o k o l á s 
A „Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató KFT” igazgatója 2022.11.30 – án benyújtotta az 
alapítónak a „Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató KFT” terjedelmes hulladékainak összegyűjtését 
és elszállítását szabályozó, 2023 – as évre vonatkozó, 254/22 – es sz. tervét. 
A Tisztaság fenntartásáról szóló határozat 18. szakaszának 1. bekezdése alapján,  a lakó – és ügyviteli 
objektumokból származó, szemétnek nem minősülő hulladékok (háztartások elhasználódott készülékei, 
bútorok, szaniter berendezések, elhagyott tárgyak és egyéb szükségtelen tárgyak az építési hulladékot 
kivéve) összegyűjtését és elszállítását a kommunális vállalat, a kommunális tevékenységet elláttó vállalat 
vay vállalkozó szervezi évente két alkalommal, külön programmal összhangban, amelyhez Óbecse Község 
Képviselő – testülete hozzájárulása szükséges. 
Óbecse Község Községi Tanácsa, a 2023.01.31. megtartott 119. ülésen megvitatta a Terjedelmes 
hulladékainak összegyűjtését és elszállítását szabályozó, 2023 – as évre vonatkozó tervet és az illetékes 
osztály erre vonatkozó véleményezését.  
A fentiek és az előírások megjelölt rendelkezései alapján Óbecse Község Képviselő – testülete megvitatta a 
Terjedelmes hulladékainak összegyűjtését és elszállítását szabályozó, 2023 – as évre vonatkozó tervet és a 
rendelkező rész szerint határozatot hozta meg. 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.:  I  023-8/2023                                       Kiss Igor sk. 
Kelt: 2023.02.09. 

Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 
 



 
Страна 40.                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                     Број 2. 
40. Oldal                                                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                                     2. Szám 

09.02.2023.       2023.02.09. 
              

 
 

На основу члана 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ 
број 5/2019 ) Скупштина општине Бечеј је на XXXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. године 
донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Установе за спортску и 

културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“  Бечеј за 2023. годину  
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм рада са финансијским планом Установе за спортску и 
културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баџа“ за  2023. годину који је усвојен на 256. 
седници  управног одбора, одржаној дана  9.01.2023. године. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј.“ 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Директор установе је дана 9.01.2023. године доставио оснивачу  Програм рада са 
финансијским планом  Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин - 
Баџа“ за  2023. годину ради давања сагласности на исти, којег је усвојио управни одбор на 256. 
седници, одржаној дана 9.01.2023. године. 

Члан  34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј регулише надлежност Скупштине општине 
да разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета, јавних 
предузећа, установа и служби чији је оснивач. 

Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници, одржаној дана 31.01.2023. године 
размотрило Програм рада са финансијским планом  Установе за спортску и културну активност 
омладине Бечеј „Ђорђе Предин - Баџа“ за  2023. годину и утврдило предлог решења о давању 
сагласности на исти.  

На основу изнетог и цитираних одредби прописа, Скупштина општине Бечеј је размотрила 
Програм рада са финансијским планом Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј 
„Ђорђе Предин - Баџа“ за  2023 годину и донела решење као у диспозитиву. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     
Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 Игор Киш, c.p.  
Број: I 023-9/2023 
Дана: 09.02.2023. 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 a 2023.02.09. napján megtarott 
XXXIII.  ülésen meghozta a 

 
“Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló 

intézmény 2023 - as évre szóló munkatervének és pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló 
HATÁROZATOT 
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I. 

 Óbecse Község Képviselő – testülete JÓVÁHAGYJA a “Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának 
sport – és kulturális tevékenységét szolgáló intézmény 2023 - as évre szóló munkatervét és pénzügyi 
tervét, amelyet az intézmény Igazgató Bizottsága fogadott el a 2023.01.09 – én megtartott 256. ülésen. 
 

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

Indokolás: 
Az intézmény igazgatója 2023.01.09 – én jóváhagyás céljából benyújtotta az alapítónak a 2023 - as 

évre szóló munkatervet és pénzügyi tervet, amelyet az intézmény Igazgató Bizottsága fogadott el a 
2023.01.09 – én megtartott 256. 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 2023.01.31. napján megtartott 119. ülésén megvitatta a “Đorđe 
Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló intézmény 2023 - as 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 a “Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló 
intézmény 2023 - as évre szóló munkatervét és pénzügyi tervét és a rendelkező rész szerinti határozatot 
hozta meg. 

 
 

SZERB KÖZTÁRSASÁG 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                              A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.:  I  023-9/2023                                       Kiss Igor sk. 
Kelt: 2023.02.09. 

Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
 

На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19,37/19 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), 
чланова 12 и 13 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (,,Сл. лист општине 
Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. 
лист општине Бечеј" бр. 5/2019), Скупштина општине Бечеј је на XXXIII седници одржаној дана 
09.02.2023. године донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отуђењу грађевинског земљишта 

 
Отуђује се непосредном погодбом грађевинско земљиште јавне својине општине Бечеј ради 
исправке граница суседних парцела број 7993/14 КО Бечеј и број 3007 КО Бечеј и то следеће: 
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- дела парцеле број 7993/14 КО Бечеј у површини од 10,00 м2, градско грађевинско земљиште, 
земљиште под делом зграде, која се налази у Месту, укупне површине парцеле 2ха 45а 37м2, у 
јавној својини општине Бечеј, уписане у ЛН број 15043 КО Бечеј, а све из разлога што објекат број 1 
се налази мањим делом – 10,00 м2 на парцели број 7993/14 КО Бечеј у јавној својини општине Бечеј 
1/1 и већим делом на суседној парцели број 3007 КО Бечеј у својини ¾ приватног лица Војновић 
Стевана и ¼ приватног лица Попов Милице продајом купцима Војновић Стевану и Попов Милици за 
купопродајну цену од 21.266,20 динара. 
На основу овог Решења о отуђењу грађевинског земљишта, у року од 30 дана од дана његовог 
доношења, ће се закључити Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 1 овог Решења, 
између Општине Бечеј, као продавца и понуђача, као купаца, којим ће се регулисати међусобна 
права и обавезе. 
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта из става 2 овог Решења уписаће се у јавне књиге. 
Ово решење објавити у "Службеном листу општине Бечеј". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Скупштина општине Бечеј, на својој XXХI седници одржаној дана 04.11.2022.године, донела Решење 
о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј непосредном 
погодбом ради исправке граница суседних парцела бр. I 494-178/2022 од 04.11.2022.год., које је 
објављено у „Службеном листу општине Бечеј“ број 17/2022  од  04.11.2022.године, и то број 
7993/14 КО Бечеј и број 3007 КО Бечеј следеће: 

- дела парцеле број 7993/14 КО Бечеј у површини од 10,00 м2, градско грађевинско земљиште, 
земљиште под делом зграде, која се налази у Месту, укупне површине парцеле 2ха 45а 37м2, у 
јавној својини општине Бечеј, уписане у ЛН број 15043 КО Бечеј, а све из разлога што објекат број 1 
се налази мањим делом – 10,00 м2 на парцели број 7993/14 КО Бечеј у јавној својини општине Бечеј 
1/1 и већим делом на суседној парцели број 3007 КО Бечеј у својини ¾ приватног лица Војновић 
Стевана и ¼ приватног лица Попов Милице 
 
Поступак се спроводи на основу захтева власника објекта Војновић Стевана и Попов Милице за 
спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј ради исправке 
граница суседних парцела број 7993/14 КО Бечеј и број 3007 КО Бечеј и решавања имовинско 
правних односа у поступку прибављања употребне дозволе за стамбени објекат. 

Непокретност се отуђује из јавне својине Општине Бечеј најмање по процењеној тржишној 
вредности непокретности утврђеној актом надлежног пореског органа а почетна цена грађевинског 
земљишта је утврђена у износу од 2.126,62  динара/м², што је за површину дела парцеле - 10,00 м2 
укупан почетни износ од 21.266,20 динара, а на основу процене тржишне вредности непокретности 
Министарства финансија Пореске управе Групе за контролу издвојених активности Бечеј број 208-
464-08-010/2022 од 16.03.2022.године. 

Заменик општинског правобраниоца је дала своју сагласност под бројем Јп 47/2021 од 
28.12.2021.године. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у 
спровођењу поступка је имала увид у сву осталу документацију предмета. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, је 
на својој 24. седници одржаној дана 27.01.2023.године, са почетком у 09:00 часова у Малој сали 
општине Бечеј, спровела поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј 
непосредном погодбом ради исправке граница суседних парцела број 7993/14 КО Бечеј и број 3007 
КО Бечеј. 
Комисија за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта, на 
основу члана 11 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. лист Општине 
Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) је доставила Записник са седнице бр. I 
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06-07/2023 од 27.01.2023.год., Записник о току поступка непосредне погодбе са Изјавом о висини 
купопродајне цене постигнуте у поступку непосредне погодбе бр. I 06-07/2023-1 од 27.01.2023.год. и 
Извештај о спроведеном поступку непосредне погодбе бр I 06-07/2023-1 од 27.01.2023.год.., као и 
овај нацрт решења, те је упутила Скупштини општине Бечеј, путем Општинског већа општине Бечеј, 
предлог да, на основу члана 12 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ("Сл. 
лист Општине Бечеј" бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018), донесе Решење о 
отуђењу грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, непосредном погодбом ради 
исправке граница суседних парцела број 7993/14 КО Бечеј и број 3007 КО Бечеј продајом 
заинтересованом лицу купцимa  Војновић Стевану и Попов Милици за купопродајну цену од 
21.266,20 динара. 
Општинско веће општине Бечеј је на 119.седници одржаној дана  31.01.2023.године, на основу 
предлога Комисије за спровођење поступака отуђења, размене и давања у закуп грађевинског 
земљишта, предложило Скупштини општине Бечеј да донесе решење као у диспозитиву. 
На основу Записника, Извештаја и Предлога Комисије, увида у целокупну документацију и утврђених 
свих горенаведених чињеница, с обзиром да су испуњени сви услови из Закона о планирању и 
изградњи, Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта и Решења Скупштине 
општине Бечеј, Скупштина општине Бечеј је, на предлог Општинског већа, одлучила као у 
диспозитиву овог Решења. 
             
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                               Киш Игор, c.p. 
Број:  I  464-14/2023          
Дана: 09.02.2023. године     

 
 

--- 0 --- 
 

A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – egyéb törvény, 9/2020 és 
52/2021) 99. szakasza, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse 
Község Hivatalos Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 12 és 13. szakasza és 
Óbecse Község Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza alapján Óbecse 
Község Községi Képviselő – testülete a  2023.02.09. napján megtartott XXXIII. ülésen meghozta az alábbi 
 

Építési földterület elidegenítéséről szóló 
 H A T Á R O Z A T O T 

 
Közvetlen alku útján elidegenítjük az Óbecse Község köztulajdonát képező építési földterületet, a 
szomszédos óbecsei k.k. 7993/14 – es hrsz. és óbecsei k..k. 3007 – es hrsz. parcellák határai 
helyesbítésének céljából, az alábbiak szerint:   
-az Óbecse k.k. 7993/14 – es hrsz. parcellájának egy része, pontosabban 10,00 m2 terület, városi építési 
földterület, épület egy része alatti födterület, amely a Helységben található, amelynek teljes területe 2 ha 
45 a 37 m2 és Óbecse Község köztulajdonát képezi, amely az Óbecse k.k. 15043 – as sz. ingatlanlapjába 
került bejegyzésre, mindezt azért, mert az 1 – es sz. objektum, kisebb részben (10,00 m2 területtel) az 
Óbecse k.k. 7993/14 – es hrsz. parcelláján, nagyobb részben pedig a szomszédos, Óbecse k.k. 3007 – es 
hrsz. parcelláján található, amely Vojnović Stevan magánszemély tulajdonát képezi 3/4 arányban, valamint 
Popov Milica tulajdonát képezi ¼ arányban, a fenti parcellarész Vojnović Stevan és Popov Milica vevőknek 
történő eladása által, 21.266,20 dinár összegű adásvételi árért.  
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A jelen Építési földterület elidegenítéséről szóló határozat alapján, annak meghozatalától számított 30 
napos határidőn belül a jelen Határozat első bekezdése szerinti ingatlan vonatkozásában Óbecse község, 
mint eladó, és az ajánlattevő, mint Vevő megkötik az Építési földterület elidegenítéséről szóló szerződést, 
amely által szabályozzák a kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. 
A jelen Határozat 2. bekezdése szerinti Építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés bejegyzésre kerül 
a nyilvános könyvekbe.  
Jelen határozatot meg kell jelentetni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában”. 
 

I n d o k o l á s 
Óbecse Község Képviselő – testülete, a 2022.11.04 – én megtartott XXXI. ülésén meghozta az Óbecse 
Község köztulajdonát képező építési földterület közvetlen alku útján történő, elidegenítésére irányuló, a 
szomszédos óbecsei k.k. 7993/14 – es hrsz. és óbecsei k..k. 3007 – es hrsz. parcellák határai 
helyesbítésének céljából folytatott eljárás megindításáról szóló, 2022.11.04 – én kelt., I 494-178/2022 – es 
sz. határozatot, amely az „Óbecse Község Hivatalos Lapjának” 2022.11.04 – én kelt., 17/2022 – es 
számában jelent meg, az alábbiak szerint: 
-az Óbecse k.k. 7993/14 – es hrsz. parcellájának egy része, pontosabban 10,00 m2 terület, városi építési 
földterület, épület egy része alatti födterület, amely a Helységben található, amelynek teljes területe 2 ha 
45 a 37 m2 és Óbecse Község köztulajdonát képezi, amely az Óbecse k.k. 15043 – as sz. ingatlanlapjába 
került bejegyzésre, mindezt azért, mert az 1 – es sz. objektum, kisebb részben (10,00 m2 területtel) az 
Óbecse k.k. 7993/14 – es hrsz. parcelláján, nagyobb részben pedig a szomszédos, Óbecse k.k. 3007 – es 
hrsz. parcelláján található, amely Vojnović Stevan magánszemély tulajdonát képezi 3/4 arányban, valamint 
Popov Milica tulajdonát képezi ¼ arányban. 
Az Óbecse Község köztulajdonát képező építési földterület közvetlen alku útján történő elidegenítésére 
irányuló eljárás az objektum tulajdonosai, Vojnović Stevan és Popov Milica kérelme alapján indult, a 
szomszédos óbecsei k.k. 7993/14 – es hrsz. és óbecsei k..k. 3007 – es hrsz. parcellák határai 
helyesbítésének céljából és a lakóépület használatbavételi engedélyének beszerzésére irányuló eljárás 
keretein belül felmerült vagyonjogi viszonyok rendezésének céljából.  
Az Óbecse Község köztulajdonában lévő, elidegenítésre kerülő ingatlan minimális ára az illetékes 
adóhatóság aktusában ingatlan felbecsült piaci érték, az építési földterület kezdőárát pedig 2.126,62 
dinár/m2 értékben határozták meg, amely a 10,00 m2 területű parcellarész esetében 21.266,20 dináros 
kezdőárat jelent a Pénzügyminisztérium – Adóhivatal – Óbecsei elkülönített aktivitásokat ellenőrző csoport 
által kidolgozott, 2022.03.16 – án kelt., 208-464-08-010/2022 – es ügyiratszámú értékbecslése szerint. 
A községi Vagyonjogi ügyészhelyettes 2021.12.28 – án megadta a szükséges hozzájárulást, Jp 47/2021 – 
es ügyiratszám alatt. 
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárások lebonyolítását végző 
bizottság betekintett a tárgy teljes egyéb dokumentációjába. 
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárások lebonyolítását végző 
bizottság a 2023.01.27. – én Óbecse Község Kistermében megtartott 24., 09:00 órakor kezdődő ülésén 
lefolytatta az Óbecse Község köztulajdonát képező építési földterület közvetlen alku útján történő, 
elidegenítésére irányuló, a szomszédos óbecsei k.k. 7993/14 – es hrsz. és óbecsei k..k. 3007 – es hrsz. 
parcellák határai helyesbítésének céljából folytatott eljárást. 
Az Építési földterület elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárások lebonyolítását végző 
bizottság az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos 
Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 11. szakasza alapján benyújtotta a 
2023.01.27 – én kelt., I 06-07/2023 – as ügyiratszámú, ülésről készült jegyzőkönyvet, a közvetlen alku 
útján lefolytatott eljárásról készült jegyzőkönyvet, a 2023.01.27 – én kelt., I 06-07/2023-1 – as 
ügyiratszámú, közvetlen alku útján lefolytatott eljárásban elért adásvételi ár nagyságáról szóló nyilatkozatot 
és a 2023.01.27 – én kelt., I 06-07/2023-1 – es ügyiratszámú közvetlen alku útján lefolytatott eljárásról 
szóló jelentést, valamint a határozat vázlatát, majd Óbecse Község Községi Tanácsán keresztül az Óbecse 
Község Képviselő – testületéhez olyan javaslatot nyújtott be, hogy az Építési földterület elidegenítéséről és 
bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 
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19/2017 és 3/2018) 12. szakasza alapján hozza meg az Óbecse Község köztulajdonát képező építési 
földterület közvetlen alku útján történő elidegenítéséről szóló határozatot, a szomszédos óbecsei k.k. 
7993/14 – es hrsz. és óbecsei k..k. 3007 – es hrsz. parcellák határai helyesbítésének céljából, oly módon, 
hogy az eladásra kerüljön Vojnović Stevan és Popov Milica érdekelt vevőnek, 21.266,20 dinár adásvételi 
árért. 
Óbecse Község Községi Tanácsa, a 2023.02.09. napján megtartott 119. ülésen, az Építési földterület 
elidegenítésére, cseréjére és bérbeadására irányuló eljárások lebonyolítását végző bizottság javaslata 
alapján javasolta az Óbecse Község Képviselő – testületének a rendelkező rész szerinti határozat 
meghozatalát. 
A Jegyzőkönyv, Jelentés, Bizottság javaslata és a teljeskörű dokumentációba való betekintés, valamint a 
fenti tények megállapítása után, arra való tekintettel, hogy teljesültek a Tervezésről és kiépítésről szóló 
törvényben, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozatban és Óbecse Község 
Képviselő – testületének határozatában meghatározott feltételek, Óbecse Község Képviselő – testülete, 
Óbecse Község Községi Tanácsának javaslata alapján a jelen Határozat rendelkező része szerinti döntést 
hozta meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                 
Óbecse Község                              Képviselő – testület elnöke 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ - TESTÜLETE                                        Kiss Igor, s.k. 
Szám: I  464-14/2023 
Dátum: 2023.02.09. 
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На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,  
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,9/20 и 52/21) , члана  9 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј бр. 9/2010, 
8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) и члана 34 Статута општине Бечеј ("Сл. лист општине 
Бечеј" бр. 5/2019), Скупштине општине Бечеј на XXXIII седници одржаној дана 09.02.2023. године је 
донела 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 
 
I 

  Покреће се поступак отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј, на предлог 
Општинског већа,  грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, које се налази у Бачком 
Градишту, потес Доњи рит и то: 
-  парцела број 14723/3 КО Бачко Градиште, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, 
виноград 1.класе, површине 261 м2, уписано у Листу непокретности број 591 КО Бачко Градиште код 
РГЗ – Служба за катастар непокретности  Бечеј. 
Парцела која је предмет отуђења припада зони - Зона кућа за одмор и рекреацију, није дефинисана 
као површине јавне намене односно на предметном земљишту није планирана изградња објеката 
јавне намене. Парцела која је предмет отуђења није дефинисана као зона заштите културних добара 
уписаних у Листу светске културне баштине, тј зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања, 
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тј зона војног комплекса и заштитна зона око војног комплекса и објеката инфраструктуре посебне 
намене, тј објекти нису изграђени, реконструисани или дограђени супротно прописима о одбрани, тј 
нису изграђени у заштитним зонама у складу са одредбама посебних закона (у заштитном појасу 
пута, железнице, далековода, водотока, полетно-слетне стазе и др). Предметна парцела је 
дефинисана као неповољна за грађење из разлога што најужи део парцеле не задовољава 
урбанистичке параметре у погледу ширине парцеле у складу са одредбама Просторног плана 
општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј 3/2012 и 21/2020) и Просторног плана подручја 
посебне намене мултифункционалног коридора реке Тисе (Сл. лист АПВ бр. 14/2015). 
Може се сматрати да предметна парцела испунила урбанистичке параметре за грађевинску парцелу 
у смислу изградње објеката на истој, у случају спајања са другом грађевинском парцелом где би био 
испуњен параметар: ужа страна парцеле је минимум 10 m. 
     Парцела која је предмет отуђења је неизграђено неуређено грађевинско земљиште. 
     На парцели која је предмет отуђења, дозвољена је градња објеката у складу са одредбама 
Просторног плана општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј 3/2012 и 21/2020) и Просторног 
плана подручја посебне намене мултифункционалног коридора реке Тисе (Сл. лист АПВ бр. 
14/2015). 
    Намена парц. бр 14723/3 КО Бачко Градиште је важећим планским документом дефинисана као 
грађ. Земљиште ван грађевинског подручја, Зона кућа за одмор и рекреацију која обухвата 
просторне целине за повремено становање и викенд боравак, где су могући следећи садржаји: 
стални боравак уз ограничења, хобивртови/воћњаци/виногради, зеленило, спорт и рекреација, 
сеоски туризам и сл. 
У зони кућа за одмор могућа је изградња викендица, објеката сеоског туризма, помоћних објеката, 
складишта за пољопривредне производе, док нису дозвољени садржаји као што су индустрија, све 
бучне делатности, изградња објеката за бављење интензивним сточарством, садржаји централних 
функција као и изградња нових објеката за стално становање.Минимална површина парцеле је 400 
m2 и ужа страна парцеле је минимум 10 m. Код парцела које не задовољавају минималну површину 
и ширину парцеле, а постоје изграђени објекти, задржава се постојећа површина и ширина парцеле.  
Максимални степен искоришћености је 30 %, уз ограничење да објекат у основи не прелази 200 m2. 
Спратност кућа за одмор је од П до П+1, а осталих објеката на парцели је П. 

 
II 

Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 1.413,38 динара/м², што је за целу 
површину парцеле бр. 14723/3 КО Бечеј укупан почетни износ од 368.892,18 динара, по процењеној 
тржишној вредности непокретности утврђеној актом Министарства финансија – Пореска управа- 
група за контролу издвојених активности малих локација Бечеј, број 208-464-08-00056/2022 од 
21.12.2022.године. 
 

III 
      Лице, које прибавља грађевинско земљиште у својину, дужно је да исплати уговорену цену 
грађевинског земљишта једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта или у највише 30 месечних рата, уз пружање прописаних 
средстава обезбеђења плаћања. 
 

IV 
      Купац такође има обавезу да, на основу одредаба Закона о пољопривредном земљишту и члана 
88 Закона о планирањи и изградњи плати накнаду за промену намене пољопривредног земљишта 
чија висина ће се утврдити посебним Решењем. 
 

V 
      Купац се обавезује да купљено земљиште приведе намени у року од 3 године, рачунајући рок од 
дана закључења уговора. Уколико купац у овом року  не приведе земљиште намени или користи 
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купљено земљиште противно намени за коју му је продато, стичу се услови за раскид уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта. У том случају купац нема право на повраћај уплаћених средстава 
на име гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског земљишта. 
 

VI 
       Поступак отуђења грађевинског земљишта ће се спровести прикупљањем затворених писмених 
понуда јавним огласом, на начин и под условима прописаним Одлуком о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј бр. 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 
3/2018). Јавни оглас је саставни део овог решења. 
Јавни оглас објављује Одсек за имовинско правне послове, која обавља све стручне и 
административне послове у поступку отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј. 
 

VII 
     Поступак  отуђења грађевинског земљишта јавне својине Општине Бечеј спроводи Комисија, коју 
је образовала Скупштина општине Бечеј. 
 

VIII 
 Ово Решење ће бити објављено у "Службеном листу општине Бечеј". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Одељење за  урбанизам, грађевинарство, имовинско правне послове ,комуналне послове, саобраћај 
и инспекцијски надзор -Одсек за имовинско правне послове је, на основу члана 99 Закона о 
планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 37/19 ,9/20  52/21), члана 9 Одлуке о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта („Сл. лист општине Бечеј бр. 9/10, 8/15, 20/16, 4/17, 19/17 и 3/18) поднелo 
Иницијативу за покретање поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Бечеј, грађевинског земљишта изван грађевинског подручја, које се налази у Бачком Градишту, 
потес Доњи рит и то: 
-  парцела број 14723/3 КО Бачко Градиште, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, 
виноград 1.класе, површине 261 м2, уписано у Листу непокретности број 591 КО Бачко Градиште код 
РГЗ – Служба за катастар непокретности  Бечеј. 
Уз поднету Иницијативу приложен је нацрт решења о покретању поступка отуђења грађевинског 
земљишта, нацрт огласа о прикупљању понуда, подаци о парцели RGZ RS  и процена Пореске 
управе. 
Општинско веће општине Бечеј је на својој 119. седници одржаној дана 31.01.2023. године, 
прихватајући Иницијативу Одељења за имовинско правне послове, утврдило предлог Решења о 
покретању поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Бечеј и огласа за 
прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта јавне својине општине Бечеј и предлоге 
упутило на разматрање и доношење Скупштини општине Бечеј. 
Према одредбама члана 9 став 2 Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта, 
решење о покретању поступка отуђења, размене и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини и текст огласа о спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, 
осим у случајевима непосредне погодбе, доноси Скупштина општине Бечеј на предлог Општинског 
већа општине Бечеј. 
Скупштина општине Бечеј је размотрила предлог решења и огласа и на основу горе изнетог, а 
имајући у виду да су испуњени сви законски услови, донела решење као у диспозитиву. 
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             Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                                   Председник Скупштине 
               Општина Бечеј      
Скупштина општине Бечеј                                                                     Игор Киш, c.p. 
Број:  I 464-15/2023 
Дана:  09.02.2023. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

... o ... o ... 
 
На основу члана 99 Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10,  
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19,9/20 и 52/21), члана  9 и 21 
Одлуке о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта („Сл.лист општине Бечеј бр. 9/2010, 
8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 и 3/2018) у даљем тексту: Одлука и члана 34 Статута општине 
Бечеј ("Сл. лист општине Бечеј" бр. 5/2019), Скупштине општине Бечеј на XXXIII седници одржаној 
дана 09.02.2023. године је расписала 
 

О Г Л А С 
за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта 

јавне својине општине Бечеј 
 
1. Грађевинског земљишта, које се налази у Бачком Градишту, потес Доњи рит, у зони кућа за одмор 
и рекреацију, и то: 
-  парцела број 14723/3  КО Бачко Градишта, грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, 
виноград 1.класе, површине 261 м2, уписано у Листу непокретности број 591 КО Бачко Градиште код 
РГЗ – Служба за катастар непокретности  Бечеј.  
2.  Парцела која је предмет отуђења припада зони - Зона кућа за одмор и рекреацију, није 
дефинисана као површине јавне намене односно на предметном земљишту није планирана изградња 
објеката јавне намене. Парцела која је предмет отуђења  није дефинисана као зона заштите 
културних добара уписаних у Листу светске културне баштине, тј зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања, тј зона војног комплекса и заштитна зона око војног комплекса и објеката 
инфраструктуре посебне намене, тј објекти нису изграђени, реконструисани или дограђени супротно 
прописима о одбрани, тј нису изграђени у заштитним зонама у складу са одредбама посебних закона 
(у заштитном појасу пута, железнице, далековода, водотока, полетно-слетне стазе и др). Предметна 
парцела је дефинисана као неповољна за грађење из разлога што најужи део парцеле не 
задовољава урбанистичке параметре у погледу ширине парцеле у складу са одредбама Просторног 
плана општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј 3/2012 и 21/2020) и Просторног плана подручја 
посебне намене мултифункционалног коридора реке Тисе (Сл. лист АПВ бр. 14/2015). 
Може се сматрати да предметна парцела испунила урбанистичке параметре за грађевинску парцелу 
у смислу изградње објеката на истој, у случају спајања са другом грађевинском парцелом где би био 
испуњен параметар: ужа страна парцеле је минимум 10 m. 
     Парцела која је предмет отуђења је неизграђено неуређено грађевинско земљиште. 
     На парцели која је предмет отуђења, дозвољена је градња објеката у складу са одредбама 
Просторног плана општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј 3/2012 и 21/2020) и Просторног 
плана подручја посебне намене мултифункционалног коридора реке Тисе (Сл. лист АПВ бр. 
14/2015). 
    Намена парц. бр 14723/3 КО Бачко Градиште је важећим планским документом дефинисана као 
грађ. Земљиште ван грађевинског подручја, Зона кућа за одмор и рекреацију која обухвата 
просторне целине за повремено становање и викенд боравак, где су могући следећи садржаји: 
стални боравак уз ограничења, хобивртови/воћњаци/виногради, зеленило, спорт и рекреација, 
сеоски туризам и сл. 
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У зони кућа за одмор могућа је изградња викендица, објеката сеоског туризма, помоћних објеката, 
складишта за пољопривредне производе, док нису дозвољени садржаји као што су индустрија, све 
бучне делатности, изградња објеката за бављење интензивним сточарством, садржаји централних 
функција као и изградња нових објеката за стално становање.Минимална површина парцеле је 400 
m2 и ужа страна парцеле је минимум 10 m. Код парцела које не задовољавају минималну површину 
и ширину парцеле, а постоје изграђени објекти, задржава се постојећа површина и ширина парцеле.  
Максимални степен искоришћености је 30 %, уз ограничење да објекат у основи не прелази 200 m2. 
Спратност кућа за одмор је од П до П+1, а осталих објеката на парцели је П. 
 
3. Парцела која је предмет отуђења је неизграђено неуређено грађевинско земљиште. 
Сви трошкови привођења намени падају на терет купца. 
 
4.  Купац такође има обавезу да, на основу одредаба Закона о пољопривредном земљишту и члана 
88 Закона о планирањи и изградњи, плати накнаду за промену намене пољопривредног земљишта 
чија висина ће се утврдити посебним Решењем. 
 
5.  Купац се обавезује да купљено земљиште приведе намени у року од 3 године, рачунајући рок од 
дана закључења уговора. Уколико купац у овом року  не приведе земљиште намени или користи 
купљено земљиште противно намени за коју му је продато, стичу се услови за раскид уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта. У том случају купац нема право на повраћај уплаћених средстава 
на име гарантног износа за учешће у поступку отуђења грађевинског земљишта. 
 
6.  Почетна цена грађевинског земљишта се утврђује у износу од 1.413,38 динара/м², што је за целу 
површину парцеле бр. 14723/3 КО Бечеј укупан почетни износ од 368.892,18 динара, по процењеној 
тржишној вредности непокретности утврђеној актом Министарства финансија – Пореска управа- 
група за контролу издвојених активности малих локација Бечеј, број 208-464-08-00056/2022 од 
21.12.2022.године.  
Понуђена цена грађевинског земљишта се исказује у динарском износу који је исти или већи од 
почетног износа утврђеног одлуком о расписивању јавног огласа ради прикупљања понуда. 
Грађевинско земљиште се отуђује лицу које понуди највећу цену за то земљиште. 
Уколико два или више понуђача понуде исти износ цене, предност ће имати понуђач који понуди 
краћи рок исплате. 
 
7. Лице које прибавља грађевинско земљиште у својину, дужно је да исплати уговорену цену 
грађевинског земљишта једнократно у целости у року од 30 дана од дана закључења уговора о 
отуђењу грађевинског земљишта или у највише 30 месечних рата. 
У случају плаћања на рате висина сваке месечне рате се утврђује тако што се укупна уговорена 
цена, умањена за уплаћени гарантни износ, прерачуна и искаже у еврима (према динарској 
противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан закључења уговора) и 
подели на уговорени број месечних рата, при чему утврђена висина месечне рате на дан закључења 
уговора  мора бити у складу са чланом 30, став 3 Одлуке. Месечне рате утврђене у еврима се 
исплаћују до 15-тог у текућем месецу у динарској противвредности по средњем званичном курсу 
Народне банке Србије на дан уплате, при чему прва месечна рата доспева на наплату у месецу који 
следи после месеца у коме је закључен уговор. 
Купац грађевинског земљишта је дужан да, као средство обезбеђења плаћања на рате, у тренутку 
закључења уговора достави:  
1. правно лице - неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи 
на укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од дана 
доспећа последње рате или доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди најмање 30 % 
више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј 
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2.  физичко лице (предузетници и грађани) - доказ о успостављеној хипотеци на објекту који вреди 
најмање 30 % више од укупног износа недоспелих рата, а у корист Општине Бечеј. 
Општина Бечеј, као продавац и Купац грађевинског земљишта могу, као средство обезбеђења 
плаћања на рате, да уговором о купопродаји непокретности уговоре успостављање терета хипотеке 
у висини уговорене цене грађевинског земљишта које је предмет уговора, ревалоризоване у складу 
са одредбама уговора и важећим прописима, до њене коначне исплате, а на непокретности која је 
предмет уговора и у корист Општине Бечеј. 
8.  Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да на рачун буџета Општине Бечеј 
број: 840-1029804-69 код Управе за јавна плаћања уплате гарантни износ у износу од  10% од 
почетног износа цене за парцелу односно 36.889,22 динара. 
Понуђачу који не успе по овом Огласу гарантни износ ће бити враћен у року од 8 дана од дана 
достављања обавештења о закључењу Уговора о отуђењу грађевинског земљишта. 
9.  Најповољнији понуђач је дужан да у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу 
грађевинског земљишта закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта, којим ће се Уговором 
регулисати сва међусобна права и обавезе. 
Понуђач који не поступи по претходној тачки или накнадно одустане нема право на повраћај 
гарантног износа. 
10.  Лица која желе да поднесу понуду по овом Огласу дужна су да уз понуду  приложе: 
За физичка лица:  
     - име и презиме 
     - јединствени матични број грађана 
     - адресу становања 
     - фотокопију личне карте  
За предузетнике и правна лица:     
    - назив или пословно име 
    - седиште 
    - матични број и порески идентификациони број 
    - уредно овлашћење за заступање 
    - решење и упису у Регистар привредних субјекат или други одговарајући регистар 
Обе категорије уз понуду достављају:    - писмо о намерама 
                                                             - доказ о уплаћеном гарантном износу. 
11.  Заинтересовани могу своје понуде достављати лично или путем поште у затвореној коверти са 
назнаком “ПОНУДА ЗА ОГЛАС ЗА ПАРЦЕЛУ 14723/3 – НЕ ОТВАРАТИ” најкасније у року од 30 дана од 
дана јавног оглашавања до 14:00 часова, на адресу: Општина Бечеј, Трг ослобођења 2, 21220 Бечеј. 
12. Отварање понуда ће се извршити у року од 3 дана од дана истека рока за прикупљање понуда у 
13:00 часова у просторијама Општинске управе Бечеј. Поступак отварања понуда спроводи 
Комисија, коју је образовала Скупштина општине Бечеј, јаван је и могу да присуствују сва 
заинтересована лица. 
13.  Поступак прикупљања понуда јавним огласом се сматра успешним ако је приспела најмање 
једна благовремена и уредна понуда. 
14.  Неблаговремене или неуредне предате понуде ће се одбацити. 
15. Порез на пренос апсолутних права ће платити лице које је прибавило грађевинско земљиште у 
својину. 
16. Овај оглас се објављује у "Службеном листу општине Бечеј", на интернет страни Општине Бечеј 
и јавно у огласним терминима на програму "Радио актив" Бечеј.  
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             Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
              Општина Бечеј                                                             Председник Скупштине  
    Скупштина општине Бечеј                                                               Игор Киш, c.p. 
Број: I 464-15/2023 
Дана:  09.02.2023. године     
Б Е Ч Е Ј 
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A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 és 52/21) 99. szakasza, az 
Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 
9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 9. szakasza és Óbecse Község Alapszabályának 
(„Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza alapján Óbecse Község Községi – 
képviselőtestülete 2023.02.09. napján megtartott XXXIII. ülésen meghozta az 
 

ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÍTÉSI FÖLDTERÜLET ELIDEGENÍTÉSÉRE 
VONATKOZÓ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATOT 

 
I. 

A Községi Tanács javaslata alapján megindításra kerül Óbecse Község köztulajdonában lévő építési 
földterület elidegenítésére vonatkozó eljárás, amelynek tárgya építészeti területen kívül található építési 
földterület, amely Bácsföldváron található az Alsó rét járásban, az alábbi adatokkal: 

- Bácsföldvári K.K. 14723/3 – as hrsz. parcellája, építészeti területen kívül található építési földterület, 
261 m2 területű 1. osztályú szőlős, amely a Bácsföldvári K.K. 591 – es sz. ingatlanlapjába került 
bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan – nyilvántartási Szolgálatánál. 

Az elidegenítés tárgyát képező parcella az Üdülőházak zónához tartozik és nem közrendeltetésű 
területként határozták meg, illetve a tárgyi földterületen nem tervezték közrendeltetési objektum 
kiépítését. Az elidegenítés tárgyát képező parcellát nem úgy határozták meg, mint kulturális javak védelmi 
zónáját, amely a Világ kulturális örökségének listáján szerepel, mint vízellátási forrás szanitáris védelmi 
zónáját, katonai komplexum zónáját katonai komplexus körüli védelmi zónát és különös rendeltetésű 
infrastrukturális objektumot, az objektumokat nem a védelemről szóló előírásokkal ellentétben építették ki, 
újították fel vagy bővítették, nem épült ki különös törvények rendelkezéseiben szabályozott védett 
zónákban (út, vasút, távvezeték, vízfolyás, kifutópályák stb. övezetében). A tárgyi parcellát beépítésre 
kedvezőtlennek minősítették, mivel a parcella legszűkebb része szélességében nem felel meg a 
városrendezési paramétereknek, Óbecse Község Szabályozási Tervének („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 
3/2012 és 21/2020) és a Tisza folyó többfunkciós folyosó különleges rendeltetésű területre vonatkozó 
szabályozási terv („VAT Hiv. Lapja”, 14/2015) rendelkezéseivel összhangban. 
Megállapítható, hogy a tárgyi parcella megfelelt az építési parcellára vonatkozó városrendezési 
paramétereknek a rajta lévő épületek beépítése tekintetében, más építési parcellával való összevonás 
esetén, ahol az alábbi paraméter teljesülne: a parcella keskenyebb oldala minimum 10 m. 
Az elidegenítés tárgyát képező parcella kiépítetlen, szabályozatlan építési földterület. 

Óbecse Község Szabályozási Tervének („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 3/2012 és 21/2020) és a 
Tisza folyó többfunkciós folyosó különleges rendeltetésű területre vonatkozó szabályozási terv („VAT Hiv. 
Lapja”, 14/2015) rendelkezéseivel összhangban az elidegenítés tárgyát képező parcellán engedélyezett az 
objektumok kiépítése. 
A Bácsföldvári K.K. 14723/3 – as hrsz. parcellájának rendeltetését az érvényes tervezési dokumentációban 
építészeti területen kívül található építési földterületként, amely az Üdülőházak  zónájához tartozik, amely 
magában foglalja az ideiglenes lakhatást és hétvégi tartózkodást szolgáló téregységeket, ahol az alábbi 
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tartalmak valósulhatnak meg: állandó lakhatás korlátozásokkal, hobbikert/gyümölcsös/szőlő, zöldterület, 
sport és rekreáció, falusi turizmus stb. Az üdülőházak nyaralók, falusi turisztikai objektumok, 
melléképületek, mezőgazdasági termékek raktárai építhetők, míg nem engedélyezettek az olyan tartalmak, 
mint az ipar, minden zajos tevékenység, intenzív állattenyésztési objektumok építése, központi funkciókat 
ellátó objektumok, illetve állandó lakhatást szolgáló új létesítmények építése. A parcella minimális területe 
400 m2, a parcella szűkebb oldala legalább 10 m. Azon parcellák esetében, amelyek nem felelnek meg a 
minimális parcellaterületnek és -szélességnek, de vannak rajtuk beépített objektumok, a parcella meglévő 
területe és szélessége megmarad. A maximális kihasználtság 30%, azzal a feltétellel, hogy az objektum 
alapterülete nem haladja meg a 200 m2-t. Az üdülőházak szintszáma F-től F+1-ig, a parcellán lévő többi 
épület esetében pedig F-ig terjed. 
 

II. 
Az építési terület kikiáltási ára 1.413,38 dinár/m2, ami a Bácsföldvári K.K. 14723/3 – as hrsz. parcellájának 
esetében 368.892,18  dinárt tesz ki, az ingatlan értékbecslés alapján, amelyet a Pénzügyminisztérium – 
Adóhivatal – Óbecsei elkülönített aktivitásokat ellenőrző csoport állapított meg a 2022.12.21 - én kelt., 208-
464-08-00056/2022 - es ügyiratszámú aktusában. 
 

III. 
Azon személy, aki az építési földterületen tulajdonjogot szerez, köteles az építési földterület szerződés 
szerinti árát egyszerre, teljes összegben kifizetni, az építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés 
megkötésének napjától számított 30 napon belül vagy legtöbb 30 havi részletben, előírt pénzügyi biztosíték 
nyújtása mellett. 
 

IV. 
A Mezőgazdasági földterületről szóló törvény rendelkezései és a Tervezésről és kiépítésről szóló törvény 88. 
szakasza alapján a Vevő, befektetői minősítésben köteles kifizetni a mezőgazdasági földterület 
rendeltetésének megváltoztatását terhelő illetéket, amelynek mértékét külön Határozatban határozzák 
meg. 
 

V. 
A Vevő kötelezettséget vállal, hogy a megvásárolt földterületet objektum kiépítésének rendeltetésére 
alakítsa át, a szerződés megkötésének napjától számított 3 éven belül. Amennyiben a Vevő ezen határidőn 
a földterületet nem alakítja át erre a rendeltetésre, vagy nem azon rendeltetés céljára használja, amiért 
eladásra került, fennállnak az építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés felbontásához szükséges 
feltételek. Ebben az esetben a Vevőnek nincs joga azon eszközök visszaigénylésére, amelyet garancia 
alapon fizetett be az építési földterület elidegenítésére irányuló eljárásban való részvétel címén. 
 

VI. 
Az építési földterület elidegenítésére irányuló eljárást nyilvános hirdetés alapján történő zárt írásbeli 
ajánlatok összegyűjtése által bonyolítják le, az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló 
határozatban („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 
előírt módon, és az ezen határozatban előírt feltételeknek megfelelően. A nyilvános hirdetés a jelen 
határozat szerves részét képezi. 
A nyilvános hirdetést a Vagyoni-jogi részleg teszi közzé, amely Óbecse Község köztulajdonában lévő építési 
földterületek elidegenítésére irányuló eljárásában minden szakmai és adminisztratív teendőt elvégez. 
 

VII. 
Az Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére irányuló eljárást az Óbecse 
Község Képviselő – testülete által megalakított Bizottság bonyolítja le. 
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VIII. 
 
Jelen határozat meg fog jelenni „Óbecse Község Hivatalos Lapjában”. 
 

I n d o k o l á s 
A Városrendezési, Építészet, Kommunális, Vagyonjogi, Közlekedési és Felügyeleti Ügyosztály - 

Vagyoni-jogi részleg, a Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 és 9/20) 
99. szakasza és az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község 
Hivatalos Lapja”, 9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 9. szakasza alapján benyújtotta 
kezdeményezését az  Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó 
eljárás megindítására, amely Bácsföldváron található az Alsó rét járásban, az alábbi adatokkal: 

- Bácsföldvári K.K. 14723/3 – as hrsz. parcellája, építészeti területen kívül található építési földterület, 
261 m2 területű 1. osztályú szőlős, amely a Bácsföldvári K.K. 591 – es sz. ingatlanlapjába került 
bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan – nyilvántartási Szolgálatánál. 

A Benyújtott kezdeményezéshez mellékelte az Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület 
elidegenítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló határozat tervezetét, a SZK KFI parcellára vonatkozó 
adatait és az Adóhivatal becslését. 
Óbecse Község Községi Tanács a 2023.01.31. megtartott 119. ülésén, a Vagyoni-jogi osztály 
kezdeményezésének elfogadása által megállapította az Óbecse Község köztulajdonában lévő építési 
földterület elidegenítésére vonatkozó eljárás megindításáról szóló határozat és az Óbecse Község 
köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítése ügyében tett ajánlatok összegyűjtésére vonatkozó 
hirdetés javaslatát, majd a javaslatokat megvitatás és döntéshozatal céljából továbbküldte Óbecse Község 
Képviselő – testületének. 
Az Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat 9. szakaszának 2. bekezdése 
alapján az köztulajdonban lévő építési terület elidegenítésre, cseréjére és bérbeadására vonatkozó eljárás 
megindításáról szóló határozatot és a nyilvános árverést vagy írásbeli ajánlatok összegyűjtését 
lebonyolításáról szóló hirdetés szövegét, a közvetlen alkut eseteit kivéve, Óbecse Község Képviselő – 
testülete hozza meg az Óbecse Község Községi Tanácsának javaslata alapján. 
Óbecse Község Képviselő – testülete megvitatta a határozatra és a hirdetésre vonatkozó javaslatot és a 
fentiek alapján, arra való tekintettel, hogy fennállnak a törvényes feltételek, a rendelkező rész szerinti 
határozatot hozta meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                 
Óbecse Község                   Képviselő – testület elnöke 
Óbecse Község Képviselő - testülete                                        Kiss Igor, s.k. 
Szám: I 464-15/2023 
Dátum: 2023.02.09. 
Ó B E C S E 
 

... o ... o ... 
 
A Tervezésről és kiépítésről szóló törvény („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 és 52/21) 99. szakasza, az 
Építési földterület elidegenítéséről és bérbeadásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 
9/2010, 8/2015, 20/2016, 4/2017, 19/2017 és 3/2018) 9. és 21. szakasza (a továbbiakban: Határozat) és 
Óbecse Község Alapszabályának („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 5/2019) 34. szakasza alapján Óbecse 
Község Községi – képviselőtestülete 2023.02.09. napján megtartott XXXIII. ülésen meghozta az 
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Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok 

összegyűjtéséről szóló  
H I R D E T É S T 

 
1. A hirdetés tárgya az építészeti körzetben található építési földterület elidegenítése, amely 

Bácsföldváron található az Alsó rét járásban az üdülőházak zónához, az alábbi adatokkal: 
- Bácsföldvári K.K. 14723/3 – as hrsz. parcellája, építészeti területen kívül található építési földterület, 

261 m2 területű 1. osztályú szőlős, amely a Bácsföldvári K.K. 591 – es sz. ingatlanlapjába került 
bejegyzésre a KFH Óbecsei Ingatlan – nyilvántartási Szolgálatánál. 

Az elidegenítés tárgyát képező parcella az Üdülőházak zónához tartozik és nem közrendeltetésű 
területként határozták meg, illetve a tárgyi földterületen nem tervezték közrendeltetési objektum 
kiépítését. Az elidegenítés tárgyát képező parcellát nem úgy határozták meg, mint kulturális javak védelmi 
zónáját, amely a Világ kulturális örökségének listáján szerepel, mint vízellátási forrás szanitáris védelmi 
zónáját, katonai komplexum zónáját katonai komplexus körüli védelmi zónát és különös rendeltetésű 
infrastrukturális objektumot, az objektumokat nem a védelemről szóló előírásokkal ellentétben építették ki, 
újították fel vagy bővítették, nem épült ki különös törvények rendelkezéseiben szabályozott védett 
zónákban (út, vasút, távvezeték, vízfolyás, kifutópályák stb. övezetében). A tárgyi parcellát beépítésre 
kedvezőtlennek minősítették, mivel a parcella legszűkebb része szélességében nem felel meg a 
városrendezési paramétereknek, Óbecse Község Szabályozási Tervének („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 
3/2012 és 21/2020) és a Tisza folyó többfunkciós folyosó különleges rendeltetésű területre vonatkozó 
szabályozási terv („VAT Hiv. Lapja”, 14/2015) rendelkezéseivel összhangban. 
Megállapítható, hogy a tárgyi parcella megfelelt az építési parcellára vonatkozó városrendezési 
paramétereknek a rajta lévő épületek beépítése tekintetében, más építési parcellával való összevonás 
esetén, ahol az alábbi paraméter teljesülne: a parcella keskenyebb oldala minimum 10 m. 
Az elidegenítés tárgyát képező parcella kiépítetlen, szabályozatlan építési földterület. 

Óbecse Község Szabályozási Tervének („Óbecse Község Hivatalos Lapja”, 3/2012 és 21/2020) és a 
Tisza folyó többfunkciós folyosó különleges rendeltetésű területre vonatkozó szabályozási terv („VAT Hiv. 
Lapja”, 14/2015) rendelkezéseivel összhangban az elidegenítés tárgyát képező parcellán engedélyezett az 
objektumok kiépítése. 
A Bácsföldvári K.K. 14723/3 – as hrsz. parcellájának rendeltetését az érvényes tervezési dokumentációban 
építészeti területen kívül található építési földterületként, amely az Üdülőházak  zónájához tartozik, amely 
magában foglalja az ideiglenes lakhatást és hétvégi tartózkodást szolgáló téregységeket, ahol az alábbi 
tartalmak valósulhatnak meg: állandó lakhatás korlátozásokkal, hobbikert/gyümölcsös/szőlő, zöldterület, 
sport és rekreáció, falusi turizmus stb. Az üdülőházak nyaralók, falusi turisztikai objektumok, 
melléképületek, mezőgazdasági termékek raktárai építhetők, míg nem engedélyezettek az olyan tartalmak, 
mint az ipar, minden zajos tevékenység, intenzív állattenyésztési objektumok építése, központi funkciókat 
ellátó objektumok, illetve állandó lakhatást szolgáló új létesítmények építése. A parcella minimális területe 
400 m2, a parcella szűkebb oldala legalább 10 m. Azon parcellák esetében, amelyek nem felelnek meg a 
minimális parcellaterületnek és -szélességnek, de vannak rajtuk beépített objektumok, a parcella meglévő 
területe és szélessége megmarad. A maximális kihasználtság 30%, azzal a feltétellel, hogy az objektum 
alapterülete nem haladja meg a 200 m2-t. Az üdülőházak szintszáma F-től F+1-ig, a parcellán lévő többi 
épület esetében pedig F-ig terjed. 
3. Az elidegenítés tárgyát képező parcellás kiépítetlen, nem szabályozott építési földterület. A rendeltetés 
megváltoztatásának összes költsége a vevőt terheli. 
4. A Mezőgazdasági földterületről szóló törvény rendelkezései és a Tervezésről és kiépítésről szóló törvény 
88. szakasza alapján a Vevő köteles kifizetni a mezőgazdasági földterület rendeltetésének megváltoztatását 
terhelő illetéket, amelynek mértékét külön Határozatban határozzák meg. 
5. A Vevő kötelezettséget vállal, hogy a megvásárolt földterületet objektum kiépítésének rendeltetésére 
alakítsa át, a szerződés megkötésének napjától számított 3 éven belül. Amennyiben a Vevő ezen határidőn 
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a földterületet nem alakítja át erre a rendeltetésre, vagy nem azon rendeltetés céljára használja, amiért 
eladásra került, fennállnak az építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés felbontásához szükséges 
feltételek. Ebben az esetben a Vevőnek nincs joga azon eszközök visszaigénylésére, amelyet garancia 
alapon fizetett be az építési földterület elidegenítésére irányuló eljárásban való részvétel címén. 
6. Az építési terület kikiáltási ára 1.413,38 dinár/m2, ami a Bácsföldvári K.K. 14723/3– as hrsz. 
parcellájának esetében 368.892,18 dinárt tesz ki, az ingatlan értékbecslés alapján, amelyet a 
Pénzügyminisztérium – Adóhivatal – Óbecsei elkülönített aktivitásokat ellenőrző csoport állapított meg a 
2022.12.21 - én kelt., 208-464-08-00056/2022 - es ügyiratszámú aktusában. 
Az építési földterületért felkínált összeget dinárban mutatják ki. Ez az összeg megegyezik azzal az 
összeggel, illetve magasabb annál az összegnél, amelyet kikiáltási árként határoztak meg az ajánlatok 
összegyűjtéséről szóló hirdetésben határoztak meg. 
Az építési földterület azon személy számára kerül elidegenítésre, aki ezért a földterületért a legmagasabb 
árat kínálja. 
Amennyiben kettő vagy több ajánlattevő ugyanolyan mértékű árat vagy bérleti díjat kínál fel, az az 
ajánlattevő élvez előnyt, aki rövidebb fizetési határidőt tud ajánlani. 
7. Azon személy, aki az építési földterületen tulajdonjogot szerez, köteles az építési földterület szerződés 
szerinti árát egyszerre, teljes összegben kifizetni, az építési földterület elidegenítéséről szóló szerződés 
megkötésének napjától számított 30 napon belül vagy legtöbb 30 havi részletben. 
Részletekben történő fizetés esetén a havi részletek mértékét úgy határozzák meg, hogy a garancia alapon 
befizetendő összeggel csökkentett teljes szerződés szerinti árat átszámítják és euróban mutatják ki (a 
szerződés megkötésének napján aktuális Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti dinár ellenértéknek 
megfelelően) és elosztják a szerződés szerinti havi részletek számával, amelynek során a szerződés 
megkötésének napján meghatározott havi részlet értékének összhangban kell állnia a Határozat 30. 
szakaszának 3. bekezdésével. Az euróban meghatározott havi részletek dinár ellenértékét a folyó hónap 15. 
napjáig kell befizetni, a befizetés napján aktuális Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti dinár 
ellenértéknek megfelelően. Az első havi részlet a szerződéskötés hónapját követő hónapban válik 
esedékessé. 
Az építési terület Vevője kötelezettséget vállal, hogy a részletekben történő fizetés pénzügyi 
biztosítékaiként a szerződés megkötésének pillanatában az alábbiakat nyújtsa be: 

1. jogi személy – visszavonhatatlan bankgarancia, amely első felhívás alapján fizetendő, kifogás 
nélkül, amely a nem esedékes részletek teljes összegére szól és amelyet olyan határidőre adtak ki, 
amely három hónappal hosszabb az utolsó részlet esedékességének napjánál vagy objektumon 
létesített jelzálogról szóló bizonylat, amelynek értéke a nem esedékes részletek teljes összegénél 
legalább 30%-kal magasabb, Óbecse Község javára 

2. természetes személy (vállalkozók és polgárok) - objektumon létesített jelzálogról szóló bizonylat, 
amelynek értéke a nem esedékes részletek teljes összegénél legalább 30%-kal magasabb, Óbecse 
Község javára 

Óbecse Község, mint eladó és az építési földterület Vevője a részletekben való fizetés pénzügyi 
biztosítékaként az ingatlan adásvételi szerződésben kiköthetik a szerződés tárgyát képező építési földterület 
szerződés szerinti árának megfelelő értékű jelzálog létesítésének terhét, a szerződés és az érvényben lévő 
előírásokkal összhangban történő revalorizáció által, a végleges kifizetésig, a szerződést tárgyát képező 
ingatlanon, Óbecse Község javára. 
8. Azon személyek, akik ajánlatot kívánnak benyújtani a jelen Hirdetéssel összhangban, kötelesek az 
Óbecse Község Közfizetések Igazgatóságánál vezetett 840-1029804-69 – es számlájára garancia alapon 
befizetni a parcella kikiáltási árának 10 % - át, azaz 36.889,22 dinárt. 
Azon ajánlattevőnek, aki nem jár sikerrel a jelen Hirdetés alapján, a garancia alapot befizetett összeget 
visszafizetik számára az Építési földterület elidegenítéséről szóló Szerződés megkötéséről szóló értesítés 
kézbesítésének napjától számított 8 napon belül. 
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9. A legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő köteles az építési földterület elidegenítéséről szóló 
határozat meghozatalától számított 30 napos határidőn belül megkötni az Építési földterület 
elidegenítéséről szóló Szerződést, amely Szerződés szabályozza a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit. 
Azon ajánlattevőnek, aki nem a fenti pont alapján jár el vagy aki utólagosan eláll, nincs joga a garancia 
alapon befizetett összeg visszaigénylésére. 
10. Azon személyek, akik a jelen Hirdetés alapján ajánlatot kívánnak benyújtani, az ajánlathoz kötelesek 
mellékelni az alábbiakat is: 
Természetes személyek: 

- családi és utónév 
- polgár személyi száma 
- lakcím 
- igazolvány fénymásolata 

Vállalkozók és jogi személyek esetében: 
- megnevezés és ügyviteli név 
- székhely 
- törzsszám és adóazonosító szám 
- megfelelő képviseleti jogosultság 
- Gazdasági alanyok nyilvántartásába vagy egyéb megfelelő nyilvántartásba való bejegyzésről szóló 

végzés 

Mindkét kategóriának az ajánlathoz mellékelnie kell: - szándéknyilatkozatot 
                                                                       -garancia alapon való befizetésről szóló igazolást 
11. Az érdekeltek ajánlataikat kézbesíthetik személyesen vagy posta útján, lezárt borítékban, az alábbi 
megjelöléssel: „14723/3 – AS HRSZ. PARCELLÁRA VONATKOZÓ HIRDETÉS KAPCSÁN BENYÚJTOTT 
AJÁNLAT – NEM KINYITNI”, lekésőbb a nyilvános hirdetés napjától számított 30 napos határidőn belül, 14 
óráig, az alábbi címre: Óbecse Község, 21220 Óbecse, Felszabadulás Tér 2. 
12. Az ajánlatok kibontására az ajánlatok begyűjtésére meghatározott határidő lejártát követő 3 napon 
belül kerül sor, 13 órakor, az Óbecsei Községi Közigazgatási Hivatal helyiségeiben. Az ajánlatok 
kinyitásának eljárását az Óbecse Község Képviselő – testülete által megalakított Bizottság bonyolítja. Az 
eljárás nyilvános, minden érdekelt személy részt vehet. 
13. A nyilvános hirdetés által történő ajánlat begyűjtésére irányuló eljárás sikeresnek tekintendő, 
amennyiben legalább egy, határidőn belüli és megfelelő ajánlat érkezett. 
14. A határidőn kívüli és nem teljes ajánlatok elutasításra kerülnek. 
15. Az abszolút jogok átruházását terhelő adót az a személy fizeti, aki tulajdonjogot szerzett az építési 
földterület felett. 
16. Ezt a hirdetést meg kell jelentetni az „Óbecse Község Hivatalos Lapjában”, Óbecse Község weboldalán 
és nyilvánosan, az óbecsei „Radio Active” hirdetési időpontjaiban. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                                                 
Óbecse Község                   Képviselő – testület elnöke 
Óbecse Község Képviselő - testülete                                        Kiss Igor, s.k. 
Szám: I 464-15/2023 
Dátum: 2023.02.09 
Ó B E C S E 
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 На основу члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, број 
35/2019, 88/2019, 11/2021-аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) и члана 115. став 6. и став 7. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013 -пречишћен 
текст, 4/2014 и 15/2014 и 23/2019, 24/2020 и 15/2021), Скупштина општине Бечеј је на XXXIII 
седници одржаној дана 09.02.2023. године донела  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању позитивног мишљења за вршење више функција 

 
I 

Скупштина општине Бечеј даје позитивно мишљење да МАРИЈАНА ЛОВРИЋ истовремено са 
функцијом члана Школског одбора Техничке школе у Бечеју врши и функцију члана Надзорног 
одбора Дома здравља Бечеј. 

 
II 

Мишљење се даје ради прибављања сагласности од Агенције за спречавање корупције за 
истовремено вршење наведених јавних функција.  

О б р а з л о ж е њ е 

Према одредбама члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције(„Службени гласник РС“, 
број 35/2019, 88/2019, 11/2021-аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022 ) прописано је да јавни 
функционер који је изабран, постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да 
више јавних функција врши истовремено, дужан је да у року од осам дана од дана избора, 
постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев, јавни функционер доставља и 
прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну 
функцију, а јавни функционер који је изабран на јавну функцију непосредно од грађана доставља 
позитивно мишљење надлежног радног тела органа у коме је јавни функционер. 

 
Чланом 115. став 6. и став 7. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“, број 6/2013 - пречишћен текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019, 24/2020 и 15/2021) је регулисано 
да се закључком заузима став, изражава мишљење о појединим питањима и указује председнику 
општине, општинском већу, општинској управи, другим организацијама и службама на проблеме у 
одређеној области, ради сагледавања стања и предузимање мера.  У следећем ставу истог 
пословника, наводи се да се закључком решавају и друга питања из надлежности Скупштине и 
радних тела. 

 
Маријана Ловрић је дана 09.09.2022. године именована за члана Школског одбора Техничке 

школе у Бечеју решењем Скупштине општине Бечеј број: I 02-71/2022, а дана 07.12.2022. године 
решењем Покрајинске владе број: 022-16/2023-56 именована је за члана Надзорног одбора Дома 
здравља Бечеј.  

  
Сходно претходном предлаже се да Скупштина општине да позитивно мишљење  за вршење 

обе горе наведене јавне функције имајући у виду да не постоји однос зависности, надређености и 
контроле, који би могао да утиче на непристрасно вршење наведених јавних функција, нити би се 
њиховим истовременим вршењем нарушило поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне 
функције.  

 
  На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је донела закључак као у диспозитиву. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     
Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 Игор Киш, c.p.  
Број: I 02-7/2023 
Дана: 09.02.2023. године    
Б  Е  Ч  Е  Ј 
 
 

--- 0 --- 
 

 A korrupicó megelőzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 35/2019., 
88/2019., 11/2021. hiteles magyarázat,  94/2021. és 14/2022. számok) 56. szakaszának 4. bekezdése és 
Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja,  6/2013. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014., 15/2014., 23/2019., 24/2020. és 2021. számok) 115. szakaszának 6. 
és 7. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2023.02.09.megtartott XXXIII. ülésén 
meghozta a következő 
 

Z Á R A D É K O T 
két tisztség egyidejű ellátásának pozitív véleményezéséről 

 
I. 

Óbecse Község Képviselő-testülete pozitív véleményét adja arról, hogy MARIJANA LOVRIĆ 
egyidejűleg ellássa az óbecsei Műszaki Iskola iskolaszéki tagi és az Óbecsei Egészségház Felügyelő 
Bizottsága tagi tisztségét. 

 
II. 

A véleményt a Korrupcióellenes Ügynökségnek a fent említett két tisztség egyidejű ellátásának 
jóváhagyása beszerzése céljából adjuk ki. 

I n d o k l á s 

A korrupicó megelőzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 35/2019., 
88/2019., 11/2021. hiteles magyarázat,  94/2021. és 14/2022. számok) 56. szakaszának 4. bekezdése 
szerint a tisztségviselő, akit megválasztottak, tisztségbe helyeztek vagy kineveztek más köztisztségre, s aki 
egyidejűleg több tisztség ellátását tervezi, köteles a kiválasztásától, tisztségbe helyezésétől vagy 
kinevezésétől számított nyolc napos határidőn belül kikérni az Ügynökség jóváhagyását. A kérvény mellé a 
tisztségviselő mellékeli az őt kiválasztó, tisztségbe helyező és kinevező szerv véleményét, akit pedig 
közvetlenül a polgárok választottak ki, az illetékes munkatestület véleményét. 

 
Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja,  6/2013. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014., 15/2014., 23/2019., 24/2020. és 2021. számok) 115. 
szakaszának 6. és 7. bekezdése szabályozza, hogy a záradékkel állást foglalnak, véleményt nyilvánítanak 
bizonyos kérdésekről és rámutatnak a községi elnöknek, a községi tanácsnak, a községi közigazgatási 
hivatalnak, más szervezeteknek és szolgálatoknak bizonyos területeken jelentkező problémákra, az állapot 
áttekintése és intézkedések foganatosítása céljából. Ugyanezen Ügyrend következő bekezdésében leírják, 
hogy záradékkal oldanak meg más, a Képviselő-testület és a munkatestületek hatáskörébe tartozó ügyeket 
is. 

 



 
Страна 59.                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                     Број 2. 
59. Oldal                                                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                                     2. Szám 

09.02.2023.       2023.02.09. 
              

 
 

Marijana Lovrićot 2022. 09. 09-én Óbecse Község Képviselő-testülete I 02-71/2022. számú 
határozatával kinevezték az óbecsei Műszaki Iskola Iskolaszéke tagjává, a Tartományi Kormány 2022. 12. 
07-i 022-16/2023-56. számú határozatával pedig az Óbecsei Egészségház Felügyelő Bizottsága tagjává. 

 
A fentiekkel összhangban Óbecse Község Képviselő-testülete pozitív véleményét adta a két tisztség 

egyidejű ellátására, tekintettel arra, hogy a két tisztség között nem áll fenn függőségi, fölérendeltségi és 
ellenőrzési kapcsolat, amely hatással lenne a köztisztségek pártatlan ellátására, s egyidejű végzésükkel 
nem sértené meg a polgárok bizalmát és a köztisztségek felelős elláttását. 

 
  A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a Záradékot a rendelkező rész szerint 

hozta meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány        
 Óbecse község    A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Kiss Igor s.k.  
Ikt. szám: I 02-7/2023 
Kelt: 2023.02.09.    

Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
  

На основу члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, број 
35/2019, 88/2019, 11/2021-аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022) и члана 115. став 6. и став 7. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013 -пречишћен 
текст, 4/2014 и 15/2014 и 23/2019, 24/2020 и 15/2021), Скупштина општине Бечеј је на XXXIII 
седници одржаној дана 09.02.2023. године донела  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о давању позитивног мишљења за вршење више функција 

 
I 

Скупштина општине Бечеј даје позитивно мишљење да др МОЛНАР ВИКТОР истовремено са 
функцијом одборника СО Бечеј врши и функцију директора Покрајинског Фонда за развој 
пољопривреде. 

 
II 

Мишљење се даје ради прибављања сагласности од Агенције за спречавање корупције за 
истовремено вршење наведених јавних функција.  

О б р а з л о ж е њ е 

Према одредбама члана 56. став 4. Закона о спречавању корупције(„Службени гласник РС“, 
број 35/2019, 88/2019, 11/2021-аутентично тумачење, 94/2021 и 14/2022 ) прописано је да јавни 
функционер који је изабран, постављен или именован на другу јавну функцију и који намерава да 
више јавних функција врши истовремено, дужан је да у року од осам дана од дана избора, 
постављења или именовања затражи сагласност Агенције. Уз захтев, јавни функционер доставља и 
прибављено позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну 
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функцију, а јавни функционер који је изабран на јавну функцију непосредно од грађана доставља 
позитивно мишљење надлежног радног тела органа у коме је јавни функционер. 

 
Чланом 115. став 6. и став 7. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 

Бечеј“, број 6/2013 - пречишћен текст, 4/2014, 15/2014, 23/2019, 24/2020 и 15/2021) је регулисано 
да се закључком заузима став, изражава мишљење о појединим питањима и указује председнику 
општине, општинском већу, општинској управи, другим организацијама и службама на проблеме у 
одређеној области, ради сагледавања стања и предузимање мера.  У следећем ставу истог 
пословника, наводи се да се закључком решавају и друга питања из надлежности Скупштине и 
радних тела. 

 
Др Молнар Виктор је дана 21.08.2020. године изабран за одборника СО Бечеј решењем 

Скупштине општине Бечеј број: I 02-35/2020, а дана 25.01.2023. године решењем Покрајинске владе 
број: 022-71/2023 постављен је за директора Покрајинског Фонда за развој пољопривреде.  

  
Сходно претходном предлаже се да Скупштина општине да позитивно мишљење  за вршење 

обе горе наведене јавне функције имајући у виду да не постоји однос зависности, надређености и 
контроле, који би могао да утиче на непристрасно вршење наведених јавних функција, нити би се 
њиховим истовременим вршењем нарушило поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне 
функције.  

 
  На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је донела закључак као у диспозитиву. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина     
Општина Бечеј          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                 Игор Киш, c.p.  
Број: I  02-8/2023 
Дана: 09.02.2023. године    
Б  Е  Ч  Е  Ј 

 
--- 0 --- 

 
 A korrupicó megelőzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 35/2019., 
88/2019., 11/2021. hiteles magyarázat,  94/2021. és 14/2022. számok) 56. szakaszának 4. bekezdése és 
Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja,  6/2013. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014., 15/2014., 23/2019., 24/2020. és 2021. számok) 115. szakaszának 6. 
és 7. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2023.02.09. megtartott XXXIII. ülésén 
meghozta a következő 
 
 

Z Á R A D É K O T 
két tisztség egyidejű ellátásának pozitív véleményezéséről 

 
I. 

Óbecse Község Képviselő-testülete pozitív véleményét adja arról, hogy MOLNÁR VIKTOR 
egyidejűleg ellássa Óbecse Község Képviselő-testülete képviselői és a Tartományi Mezőgazdasági 
Fejlesztési Alap igazgatói tisztségét. 

 
 



 
Страна 61.                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                     Број 2. 
61. Oldal                                                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                                     2. Szám 

09.02.2023.       2023.02.09. 
              

 
 

II. 
A véleményt a Korrupcióellenes Ügynökségnek a fent említett két tisztség egyidejű ellátásának 

jóváhagyása beszerzése céljából adjuk ki. 

I n d o k l á s 

A korrupicó megelőzéséről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 35/2019., 
88/2019., 11/2021. hiteles magyarázat,  94/2021. és 14/2022. számok) 56. szakaszának 4. bekezdése 
szerint a tisztségviselő, akit megválasztottak, tisztségbe helyeztek vagy kineveztek más köztisztségre, s aki 
egyidejűleg több tisztség ellátását tervezi, köteles a kiválasztásától, tisztségbe helyezésétől vagy 
kinevezésétől számított nyolc napos határidőn belül kikérni az Ügynökség jóváhagyását. A kérvény mellé a 
tisztségviselő mellékeli az őt kiválasztó, tisztségbe helyező és kinevező szerv véleményét, akit pedig 
közvetlenül a polgárok választottak ki, az illetékes munkatestület véleményét. 

 
Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja,  6/2013. – 

egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014., 15/2014., 23/2019., 24/2020. és 2021. számok) 115. 
szakaszának 6. és 7. bekezdése szabályozza, hogy a záradékkel állást foglalnak, véleményt nyilvánítanak 
bizonyos kérdésekről és rámutatnak a községi elnöknek, a községi tanácsnak, a községi közigazgatási 
hivatalnak, más szervezeteknek és szolgálatoknak bizonyos területeken jelentkező problémákra, az állapot 
áttekintése és intézkedések foganatosítása céljából. Ugyanezen Ügyrend következő bekezdésében leírják, 
hogy záradékkal oldanak meg más, a Képviselő-testület és a munkatestületek hatáskörébe tartozó ügyeket 
is. 

 
Molnár Viktort 2020. 08. 21-én Óbecse Község Képviselő-testülete I 02-35/2020. számú 

határozatával megválasztották Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjévé, a Tartományi Kormány 
2023. 01. 25-i 022-71/2023. számú határozatával pedig a Tartományi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap 
igazgatójává. 

 
A fentiekkel összhangban Óbecse Község Képviselő-testülete pozitív véleményét adta a két tisztség 

egyidejű ellátására, tekintettel arra, hogy a két tisztség között nem áll fenn függőségi, fölérendeltségi és 
ellenőrzési kapcsolat, amely hatással lenne a köztisztségek pártatlan ellátására, s egyidejű végzésükkel 
nem sértené meg a polgárok bizalmát és a köztisztségek felelős elláttását. 

 
  A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a Záradékot a rendelkező rész szerint 

hozta meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány        
 Óbecse község    A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Kiss Igor s.k.  
Ikt. szám: I  02-8/2023 
Kelt: 2023.02.09.    

Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 
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На основу члана 11. Правилника о поступку доделе и контроле додељених  средстава из 
буџета општине Бечеј удружењима, за подстицање програма од јавног интереса за општину Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, број 2/2020), председник општине Бечеј је дана 1.02.2023. године 
донео  

 
РЕШЕЊЕ 

о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за доделу 
средстава за финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса за 

2023. Годину 
 

Члан 1. 
Образује се Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава за 

финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса за 2023. годину ( у даљем 
тексту: Конкурсна комисија), у саставу: 

 
1. Szerda Balázs, члан 
2. Марјана Димитров, члан 
3. Николина Лакић, члан 
4. Саша Марић, члан 
5. Ференц Едвин, члан 

 
Члан 2. 

Задатак Конкурсне комисије је да: спроведе поступак јавног конкурса за доделу средстава за 
финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса за 2023. годину, да поступа по 
поднетим пријавама, оцењује програме, вреднује и рангира, а све у складу са Правилником о 
поступку доделе и контроле додељених средстава из буџета општине Бечеј удружењима, за 
подстицање програма од јавног интереса за општину Бечеј ( у даљем тексту: Правилник) 

Рок за извршење задатка Конкурсне комисије је прописан чланом 17. Правилника. 
 

Члан 3. 
Обавезују се чланови Конкурсне комисије да потпишу писану изјаву да немају приватни 

интерес у вези са радом и одлучивањем Конкурсне комисије, односно спровођењем конкурса. 
 

Члан 4. 
Мандат Конкурсне комисије престаје извршењем задатка из члана 2. овог решења. 
 

Члан 5. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Образложење: 
Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину предвиђена су средства за доделу средстава 

за финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса за 2023. годину. 
 Како би се испланирана новчана средства расподелила, неопходно је да се спроведе 

поступак за доделу средстава. 
У члану 8. Правилника регулисано је да се средства за финансирање, односно 

суфинансирање програма од јавног интереса додељују на основу јавног конкурса. 
У члану 11. Правилника регулисано је да председник општине образује Конкурсну комисију 

решењем. 



 
Страна 63.                                                  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                     Број 2. 
63. Oldal                                                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                                     2. Szám 

09.02.2023.       2023.02.09. 
              

 
 

На основу горе наведеног, председник општине Бечеј је дана 01.02.2023. године именовао 
Конкурсну комисију у саставу: Szerda Balázs, Марјана Димитров, Николина Лакић,Саша Марић и 
Ференц Едвин, чланови. 
          На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 

 
Република Србија                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Бечеј 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                    Драган Тошић, c.p. 
Број: II 451-3/23 
Дана: 01.02.2023. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

--- 0 --- 
 

A Szabályzat Óbecse község költségvetési eszközei odaítélési és ellenőrzési eljárásáról egyesületek 
részére, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére (Óbecse Község Hivatalos Lapja 
2/2020. szám) 11. szakasza alapján Óbecse Község Községi elnöke 2023. 02. 01-jén meghozta  
 

HATÁROZATOT 
a nyilvános pályázatot végrehajtó pályázati bizottság megalakításáról a költségvetési 

eszközök szétosztására a közérdekű programok finanszírozására, illetve társfinanszírozására 
a 2023-as évben 

 
1. szakasz 

Megalakítjuk a nyilvános pályázatot végrehajtó pályázati bizottságot a költségvetési eszközök 
szétosztására a közérdekű programok finanszírozására, illetve társfinanszírozására a 2021-es évben (a 
továbbiakban: Pályázati bizottság), a következő összetételben:  

 
1. Szerda Balázs, tag 
2. Marjana Dimitrov, tag 
3. Nikolina Lakić, tag 
4. Saša Marić, tag 
5. Ferencz Edvin, tag 
 
                                                             2. szakasz 

A Pályázati bizottság feladatai a következők: végrehajtani a nyilvános pályázatot a költségvetési 
eszközök szétosztására a közérdekű programok finanszírozására, illetve társfinanszírozására a 2022-es 
évben, eljárni a beterjesztett jelentkezések szerint, osztályozni, értékelni és rangsorolni a programokat, 
összhangban a Szabályzattal Óbecse község költségvetési eszközei odaítélési és ellenőrzési eljárásáról 
egyesületek részére, Óbecse község számára közérdekű programok ösztönzésére (a továbbiakban: 
Szabályzat). 

A Pályázati bizottság feladatai elvégzésének határidejét a Szabályzat 17. szakasza írja elő.  
 

3. szakasz 
Kötelezzük a Pályázati bizottság tagjait, hogy aláírják a nyilatkozatot, miszerint nincs magánérdekük 

a Pályázati bizottság munkájával és döntéshozatalával, illetve a pályázat végrehajtásával kapcsolatban.  
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4. szakasz 
A Pályázati bizottság megbízatása megszűnik a jelen Határozat 2. szakaszában foglaltt feladatok 

végrehajtásával.  
 

5. szakasz 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
                                                                I n d o k l á s: 
Óbecse község 2023. évi költségvetéséről szóló határozatban előirányozták az eszközöket a 

közérdekű programok finanszírozására, illetve társfinanszírozására a 2022. évben.  
 Ahhoz, hogy a tervezett eszközöket szétoszthassák, végre kell hajtani az eszközkiosztási eljárást.  
A Szabályzat 8. szakasza szabályozza, hogy a közérdekű programok finanszírozásához, illetve 

társfinanszírozásához szükséges eszközöket nyilvános pályázat alapján osztják szét.  
A Szabályzat 11. szakasza szabályozza, hogy a Községi elnök Határozatával alakítja meg a Pályázati 

bizottságot.  
A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Községi elnöke 2023. 02. 01-jén kinevezte a Pályázato 

bizottságot a kövezkező összetételben: Szerda Balázs, Marjana Dimitrov, Nikolina Lakić, Saša Marić és 
Ferencz Edvin, tagok. 
          A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztam meg. 

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                     KÖZSÉGI ELNÖK 
Óbecse község 
KÖZSÉGI ELNÖK                                                         Dragan Tošić sk. 
Ikt. szám: II 451-3/23 
Kelt: 2023. 01. 01. 
Ó B E C S E 
 

--- 0 --- 

На основу члана 29. став 1. тачка 6. и  члана 80. став 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 53. став 1. тачка 16. 
Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 5/2019) и члана 6. став 1, алинеја 7. 
Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј“, број 17/2021) и Одлукe о личној и материјалној формацији јединица цивилне 
заштите које образују јединице локалне самоуправе, Број: Инт 01-4682/21 од маја 2021.године, 
Општинско веће општине Бечеј на 119. седници одржаној дана 31.01.2023. године донело је 

ОДЛУКУ 

  О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ  

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ  

Члан 1. 

У Одлуци о образовању специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, бр. 5/2022) додаје се члан 13а, који гласи: 
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„За извршиоца мобилизације свих јединица Цивилне заштите на територији општине Бечеј одређује 
се командант општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј. 

За заменика извршиоца мобилизације свих јединица Цивилне заштите на територији општине Бечеј 
одређује се заменик команданта општинског Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј.“ 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општинe Бeчej“. 

 
   Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
     Општина Бечеј                                                                          Председник 
    Општинско веће                                                                    Општинског већа 
Број: IV 07 06-176/22-3                                                                          
    У Бечеју,  31.01.2023.                                                             Драган Тошић, c.p. 
         

 
--- 0 --- 

A katasztrófák kockázatának csökkentéséről és a rendkívüli állapotok kezeléséről szóló törvény 
(Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 87/18. szám) 29. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja és Óbecse 
Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/19. szám) 53. szakasza 1. bekezdésének 16. 
pontja, A civil védelmi egységek megszervezéséről sé működéséről Óbecse község területén szóló 
határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 17/2021. szám) 6. szakasza 1. bekezdésének 7. alpontja és a 
Helyi önkormányzati egységek által alapított civil védelmi egység személyes és anyagi formulációjáról szóló, 
2021. májusában kelt., Int 01-4682/21 – es sz. határozat alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 
2022.04.29 - én megtartott XVII. ülésén meghozta a 

 

ÓBECSE TERÜLETÉN MŰKÖDŐ,  KÜLÖNLEGES RIASZTÁSI POLGÁRI EGYSÉG 
MEGALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ  

HATÁROZATOT 

 

1. szakasz 

 Az Óbecse község területén működő, különleges riasztási polgári egység megalakításáról sóló 
határozathoz (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2022. szám) hozzáadjuk a 13.a szakaszt, amely így 
hangzik: 
 
„Az Óbecse község területén található összes civil védelmi egység mozgósításának végrehajtójává Óbecse 
Község Katasztrófavédelmi Törzskarának parancsnokát jelöljük ki. 
 
Az Óbecse község területén található összes civil védelmi egység mozgósításának végrehajtóhelyettesévé 
Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskarának parancsnokhelyettesét jelöljük ki.” 
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2. szakasz 

 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
    
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község                                                                  KÖZSÉGI TANÁCS 
KÖZSÉGI TANÁCS                                                                     
Szám: III 06-176/22-3 
Dátum: 2023. 01. 31.                                                           Dragan Tošić sk. 
Ó B E C S E                                                                      
 

--- 0 --- 
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Бечеј 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: III 06-6/23 
Дана: 31.01.2023. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

На основу члана 182. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицима локалне 
самоуправе („Службени гласникРС“ број 21/2016, 113/2017, 95/2018,113/2017- др.закон, 98/2018- 
др.закон, 86/2019 др.закон, 157/2020 др.закон и 123/2021 –др.закон ) и члана 41. Пословника о раду 
Општинског већа општине Бечеј(„Службени лист општине Бечеј“ број 1/2020) , Општинско веће 
општине Бечеј је на 119. седници одржаној дана 31.01.2023.године донело 

 
РЕШЕЊЕ 

о усвајању Извештаја о раду Жалбене комисије општине Бечеј за 2022. годину 
 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Жалбене комисије општине Бечеј за 2022. годину. 
 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“ 
 

Образложење: 
 

Жалбена комисија општине Бечеј је дана 27.01.2023. године доставила Општинском већу 
општине Бечеј Извештај о раду Жалбене комисије општине Бечеј за 2022. годину ради усвајања 
истог. 

Чланом 182. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне  
самоуправе је прописано да Жалбена комисија најмање једном годишње подноси Извештај о свом 
раду Општинском већу. 

Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници, одржаној дана 31.01.2023. године 
размотрило поднети извештај и донело решење о усвајању истог. 

На основу изнетог, Општинско веће општине Бечеј је одлучило као у диспозитиву. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Председавајућа седницом 
 

Светлана Вулетић, c.p. 
заменица председника општине 

 
--- 0 --- 

 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Ikt. szám: III 06-6/23 
Kelt: 2023. 01. 31. 
Ó B E C S E 
 

Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek foglalkoztatottjairól szóló törvény (SZK 
Hivatalos Közlönye, 21/2016., 113/2017., 95/2018., 113/2017. – más.törvény számok) 182. szakasza és 
Óbecse Község Községi Tanácsának Munkaügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 1/2020. számok) 41. 
szakasza alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2023. 01. 31-én megtartott 119. ülésén meghozta a 
következő  

 
HATÁROZATOT 

Óbecse Község Panaszügyi Bizottsága 2023. évi munkabeszámolójának elfogadásáról 
 

I. 
Elfogadjuk Óbecse Község Panaszügyi Bizottságának 2023. évi munkabeszámolóját. 
 

II. 
Jelen Határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás: 
Óbecse Község Panaszügyi Bizottsága 2023. 01. 27-én elfogadás céljából kézbesítette Óbecse 

Község Községi Tanácsához Óbecse Község Panaszügyi Bizottságának 2023. évi munkabeszámolóját. 
Az autonóm tartományok és a helyi önkormányzati egységek foglalkoztatottjairól szóló törvény 182. 

szakasza előírja, hogy a Panaszügyi Bizottság évi legalább egy alkalommal beszámolót terjeszt be 
munkájáról a Községi Tanácshoz. 

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2023. 01. 31-én megtartott 119. ülésén megvitatta a 
beterjesztett beszámolót és meghozta annak elfogadásáról a Határozatot. 

A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a rendelkező rész szerint hozta meg a 
döntését. 

 
 

KÖZSÉGI TANÁCS 
az ülés elnöklője 

 
        Svetlana Vuletić, községi elnökhelyettes sk. 

 
--- 0 --- 
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На основу члана 8. Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду 
штете настале услед уједа напуштених животиња или штете коју проузрокују напуштене животиње 
(„Службени лист општине Бечеј“, број  4/2021) и члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019), Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници 
одржаној дана 31.01.2023. године донелo 

 
РЕШЕЊЕ  

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених 

животиња и штете која је од напуштених животиња проузрокована 
 

Члан 1. 
Овим Решењем мења се Решење о образовању Комисије за утврђивање основа и висине 

накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња и штете која је од напуштених животиња 
проузрокована ( „Службени лист општине Бечеј“ број 5/21, 13/21 и 10/22), (у даљем тексту: 
Решење). 

 
Члан 2. 

Мења се члан 1. став 1. тачка 5. Решења, те се уместо чланице Наташе Вукашиновић,  
именоване на предлог ЈП „Комуналац“ Бечеј,   именује  Вук Милошевић, дипломирани правник и то 
на предлог ЈП „Комуналац“ Бечеј, као члан Комисије. 

 
Члан 3. 

У преосталом делу Решење остаје неизмењено. 
 

Члан 4. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Образложење: 
Дана 17.01.2023. године, ЈП “Комуналац“ Бечеј је доставио предлог ради измене члана 

Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња 
и штете која је од напуштених животиња проузрокована, тако да се уместо чланице Наташе 
Вукашиновић,  за члана Комисије именује Вук Милошевић, дипломирани правник у ЈП „Комуналцу“ 
Бечеј. 

Дана 31.01.2023. године, Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници  донело одлуку 
да  се уместо члана Комисије Наташе Вукашиновић, одсутне на дужи период из личних разлога за 
члана Комисије именује Вук Милошевић, дипломирани правник у ЈП „Комуналцу“ Бечеј. 

 
На основу изнетог, одлучено је као у изреци овог решења. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Општина Бечеј 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                 Драган Тошић, c.p. 
Број: III 401-34/23 
Дана:   31.01.2023. године 
Б Е Ч Е Ј 
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A polgárok kóborállatok harapása általi kárának vagy kóborállatok által Óbecse község területén 
okozott kárának megtérítésére vonatkozó kérelmei megoldásának eljárását és módját szabályozó 
szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2021. szám) 8. szakasza és Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 16. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2023. 01. 31-én megtartott 119. ülésén meghozta a következő  
 

HATÁROZAT  
a kóborállatok harapása általi károk és a kóborállatok által okozott károk alapját és a 

megtérítendő károk összegét megerősítő bizottság megalakításáról szóló  
HATÁROZAT HARMADIK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

Jelen Határozattal módosítjuk Határozatot kóborállatok harapása általi károk és a kóborállatok által 
okozott károk alapját és a megtérítendő károk összegét megerősítő bizottság megalakításáról (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 5/21., 13/21. és 10/22. számok) (a továbbiakban: Szabályzat). 
 

2. szakasz 
 A Határozat 1. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja módosul, mégpedig úgy, hogy Vukašinović 
Nataša, az óbecsei Komunalac KV javaslatára helyett Vuk Milošević okl. jogászt nevezzük ki,  az Óbecsei 
Komunalac KV javaslatára, mint a Bizottság tagjét. 
 

3. szakasz 
 A Határozat a többi részében változatlan marad. 
 

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

 
Indoklás: 

Az óbecsei Komunalac Kv 2023. 01. 17-én kézbesítette a javalatát, hogy a kóborállatok harapása 
általi károk és a kóborállatok által okozott károk alapját és a megtérítendő károk összegét megerősítő 
bizottság új tagjává Vukašinović Nataša helyett Vuk Miloševićot, az óbecsei Komunalac KV okleveles 
jogászát nevezze ki. 

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2023. 01. 31-én megtartott 119. ülésén úgy döntött, hogy 
Vukašinović Nataša tag helyett, aki hosszabb ideig távol marad, a Bizottság új tagjává Vuk Miloševićot, az 
óbecsei Komunalac KV okleveles jogászát nevezi ki. 

A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztam meg. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                           A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
Óbecse község 
KÖZSÉGI TANÁCS                                              Dragan Tošić sk. 
Ikt. szám: III 401-34/23 
Kelt: 2023. 01. 31. 
Ó B E C S E 

 
--- 0 --- 
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Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Општина Бечеј 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Број: III 06-49/23 
Дана: 31.01.2023. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник 
РС",  број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - 
одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), на 
предлог Савета за безбедност саобраћаја општине Бечеј са седнице одржане дана 30.12.2022. 
године, Општинско веће општине Бечеј на 119. седници, одржаној дана 31.01.2023. године, донело 

ПРОГРАМ 
за рад Савета за безбедност саобраћаја општине Бечеј за 2023. gодину 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја општине Бечеј за 2023. годину (у даљем 
тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и активности у оквиру кључних области рада, рокови, 
финансијска средства и одговорни субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и 
подзаконским прописима о безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима. 

 
Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени 
Гласник РС",  број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 
9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), 
средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету општине Бечеј за 2023. годину у 
висини од 7.200.000,00 динара, од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима и биће усмерена на спровођење мера 
и активности у оквиру кључних области рада које представљају саставни део овог Програма. 

 
Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на принципу 
финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује реализацију 
расхода по утврђеним приоритетима Савета за безбедност саобраћаја општине Бечеј до нивоа 
реализованих прихода. 

 
Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују се 
према степену приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја општине Бечеј. 

 
Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом 2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима и 
чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима 
("Службени Гласник РС", број 8/2020) координатор доставља Програм Агенцији на сагласност путем 
ИСА апликације. 
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II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

 
Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно Закону о безбедности саобраћаја 
на путевима ("Службени Гласник РС",  број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 
55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 
23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 
саобраћаја на путевима ("Службени Гласник РС", број 8/2020), користиће се за мере и активности 
описане у табелама. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1.  У свим насељеним местима у 
циљу унапређења 
безбедности саобраћаја 
Изградња бициклистичких 
стаза 

Изградња бициклистичких 
стаза 

2023.година 1.600.000,00 НК ЈП 
„Комуналац
“ Бечеј 

2.  у циљу унапређења 
безбедности саобраћаја на 
приступним путевима на 
улазу у  насеље Бечеј  
Инсталирање видео надзора 

Инсталирање видео надзора 
– камеру за аутоматску 
детекцију саобраћаних 
прекршаја за снимање 
прекорачења брзине 

2023.година 2.000.000,00 
Остатак 
средстава ће се 
обезбедити из 
других извора 
(виши нивои 
власти, буџет 
општине и сл.) 

НК и БЈЛС и 
ОП 

Одредиће 
поступак 
Јавне 
набавке 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, 
поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
 
Област рада: Рад савета 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирањ

а (*) 

Одговорни 
субјекти 

1.  За рад чланова Савета накнаде за рад по седници за 
чланове 

2023. година 300.000,00 НК Чланови 
Савета 

2.  Семинари за чланове Савета Присуство семинарима 2023. година 50.000,00 НК Чланови 
Савета 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, 
поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорни 
субјекти 

1.  Предавање и едукативан рад 
у вези безбедног учествовања 
у саобраћају ка циљним 
групама као што су деца 
предшколског и школског 
узраста од првог до четвртог 
разреда и возачи и путници у 
путничким аутомобилима и 
возачи теретних возила. 

Предавање и едукативан рад и 
подела поклона које ће вршити 
стручни субјекти из области 
безбедности саобраћаја заједно са 
Канцеларијом за младе општине 
Бечеј и Агенцијом за безбедност 
саобраћаја,  

2023. година 500.000,00  НК Савет 
заједно са 
Канц. за 
младе 
општине 
Бечеј и АБС,  
по закључку 
Савета на 
основу 
извештаја о 
безб. саобр. 
од стране 
Полицијске 
станице у 
Бечеју... 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, 
поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
 
 
Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 
Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска Извори Одговорни 
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средства финансирања 
(*) 

субјекти 

1.  Набавка за ђаке прваке 
мајица, безбедонсних 
прслука, наруквица, 
привезака и сл. 
 

Подела едукативне књиге 
Пажљивко, и подела ђацима 
првацима мајица, безбедоносних 
прслука, наруквица, привезака и сл. 
 

2023. година 400.000,00 
куповина 
мајица и сл. 

НК Савет 
заједно са 
Канц. за 
младе 
општине 
Бечеј и 
Агенцијом за 
безб. 
саобраћаја 

2.  Промотивни материјали за 
бициклисте, возачe и путникe 
у путничким аутомобилима и 
возачe теретних возила. 
(мајице, безбедоносни 
прслуци, наруквице, 
привезци, светлосно сигнали 
уређаји и сл. 
 

Подела мајица, безбедоносних 
прслука, наруквица, привезака, 
светлосно сигналних уређаја и сл. 
 

2023. година 300.000,00 
куповина 
мајица 
наруквица, 
привезака, 
светлосно 
сигналних 
уређаја и сл. 

НК Савет 
заједно са 
Канц. за 
младе 
општине 
Бечеј и 
Агенцијом за 
безб. 
саобраћаја 

3.  Кампања посвећена 
коришћењу сигурносних 
система (појас, дечија 
седишта и сл.) за возачe и 
путникe у путничким 
аутомобилима и возачe 
теретних возила. 

Предавања, подела материјала 
материјали, билборди, радио и 
видео спот 

2023. године 300.000,00  
 

НК Савет врши 
заједно са 
Канцеларијо
м за младе 
општине 
Бечеј и 
Агенцијом за 
безб. 
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саобраћаја 
*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, 
поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања 

(*) 
Одговорни субјекти 

1.  Успостављање локалне базе 
података и праћење 
безбедности саобраћаја на 
основу локалне базе података 

Одржавање базе и Обрада 
података из локалне  базе 
података из области безбедности 
саобраћаја 

2023. 
година 

350.000,00 НК Савет за безб. 
Саобраћаја и и 
Агенција за безб. 
саобраћаја 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, 
поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
 
Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови Финансијска 
средства 

Извори 
финансирања 

(*) 

Одговорн
и 

субјекти 
1.  Техничко опремање Саобраћајне 

полиције ПС у Бечеју куповином 
средстава за рад полиције 

Набавка потребних средстава по 
захтеву ПС у Бечеју и одобрења 
Дирекције Полиције – потребно је 
набавити радарска мерила, која 
брзину контролисаног возила одређују 
на основу Доплеровог ефекта 

2023. 
година 

1.400.000,00 НК Општинск
а управа 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, 
поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
 
 

Област рада Финансијска Проценат по 
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средства областима 
Унапређење саобраћајне инфраструктуре 3.600.000,00 50 
Рад савета 350.000,00 4.86 
Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 500.000,00 6.94 
Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 1.000.000,00 13,89 
Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 350.000,00 4.86 
Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја 

1.400.000,00 19,45 

УКУПНО: 7.200.000,00 100 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Председавајућа седницом 

Светлана Вулетић, c.p. 
Заменица председника општине
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 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 
KÖZSÉGI TANÁCS 
Ikt. szám: III 06-49/23 
Kelt: 2023. 01. 31. 
Ó B E C S E 
 

Az utakon történő közlekedés biztonságáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 
53/2010., 101/2011., 32/2013. – az AB határozata, 55/2014., 96/2015. – más. törvény, 9/2016. – az AB 
határozata, 24/2018., 41/2018., 41/2018. – más. törvény, 87/2018.,  23/2019. és 128/2020. – más. 
törvény számok) 19. szakaszának 2. bekezdése alapján, Óbecse Község Közlekedésbiztonsági Tanácsának 
2022. 12. 30-án megtartott üléséről származó javaslata alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2023. 
01. 31-én megtartott 119. ülésén meghozta  

 
 

Óbecse Község Közlekedébiztonsági Tanácsának  
2023. évi munkaprogramját 

 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
Óbecse Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa 2023. évi munkaprogramjával (a továbbiakban: 

Program) megerősítik a munka kulcsfontosságú területei keretein belül a célokat, intézkedéseket és 
aktivitásokat, a határidőket, a pénzeszközöket és a végrehajtásukért felelős alanyokat, amelyeket az 
utakon zörténő közlekedés biztonságáról szóló törvényes és törvénynél alacsonyabb rangú előírások 
irányoznak elő, az utakon történő közlekedés biztonságának céljából. 

 
2. szakasz 

Az utakon történő közlekedés biztonságáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 
53/2010., 101/2011., 32/2013. – az AB határozata, 55/2014., 96/2015. – más. törvény, 9/2016. – az AB 
határozata, 24/2018., 41/2018., 41/2018. – más. törvény, 87/2018.,  23/2019. és 128/2020. – más. 
törvény számok) 17., 18. és 19. szakaszaival összhangban a Program megvalósításához szükséges 
eszközöket Óbecse község 2023. évi költségvetéséről szóló határozatban látták elő 7.200.000,00 dináros 
összekben, amelyeket a szabálysértési és gazdasági vétségekből származó pénzbüntetésekből fizettetnek 
meg, s amit a közlekedésbiztonsági jogszabályok írnak elő és a Program szerves részét képező 
intézkedések és aktivitások végrehajtására fordítanak. 

 
3. szakasz 

A jelen Program 2. szakaszában foglalt eszközök használata a valós források programfeladatai 
finanszírozási elvén alapszik, valamint olyan ütemben történik, hogy biztosítsa a kiadások megvalósítását 
Óbecse Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa által meghatározott prioritások szerint, a megvalósított 
bevételek szintjéig. 
 

4. szakasz 
Amennyiben a bevételek nem valósulnak meg a tervezett összegben, a tervezett aktivitásokat 

aszerint a prioritás szerint valósítják meg, amelyet Óbecse Község Közlekedésbiztonsági Tanácsa 
meghatároz. 
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5. szakasz 
Az utakon történő közlekedés biztonságáról szóló törvény 9. szakasza 2. bekezdésének 15. 

pontjával és Az utak közlekedésbiztonsági feladatait koordináló tanács munkaszabályzata (SZK Hivatalos 
Közlönye, 8/2020. szám) 30. szakaszával összhangban a koordinátor jóváhagyás céljából a Programot az 
ISA applikáción keresztül eljuttatja az Ügynökséghez. 

 
 

II. AZ INTÉZKEDÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA ÉS AZ ESZKÖZÖK BEOSZTÁSA 
 

6. szakasz 
Az utakon történő közlekedés biztonságáról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 
101/2011., 32/2013. – az AB határozata, 55/2014., 96/2015. – más. törvény, 9/2016. – az AB határozata, 
24/2018., 41/2018., 41/2018. – más. törvény, 87/2018.,  23/2019. és 128/2020. – más. törvény számok) 
és Az utak közlekedésbiztonsági feladatait koordináló tanács munkaszabályzata (SZK Hivatalos Közlönye, 
8/2020. szám) szerint a Program 2. szakaszában definiált megvalósításhoz szükséges eszközöket a 
táblázatokban leírt intézkedésekre és aktivitásokra használják. 
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Munkaterület: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

Ssz. Intézkedés Aktivitás Határidők  Pénzeszközök 
Pénzelési 

források(*) 
Felelős 
alanyok 

1. Kerékpárutak 
kiépítése minden 
településen a 
közlekedésbiztonság 
fejlesztése céljából 

Kerékpárutak 
kiépítése 

a 2023-
as év 

1.600.000,00 PB Óbecsei 
Komunalac 
KV 

2. Videofelügyelet 
installálása Óbecse 
bejárati utain a 
közlkedésbiztonság 
javítása céljából 

Videofelügyelet 
installálása –
szabálysértést 
felismerő és 
sebességtúllépést 
rögzítő 
automatikus 
kamera 

a 2023-
as év 

2.000.000,00 
A többi eszközt 
más 
forrásokból 
biztosítják 
(magasabb 
hatalmi 
szintek, 
községi 
költségvetés 
és hasonlók) 

PB и HÖEK 
и EB 

A 
közbeszerzési 
eljárás dönti 
el 

*-a következő rövidítéseket kell használni: befizetett pénzbarságok–PB, a helyi 
önkormányzati egység költségvetéséből– HÖEK, védnökök ajándékai vagy támogatásai - VAT , 
egyéb bevételek– EB 
 
 
Munkaterület: A Tanács működése 

Ssz. Intézkedés Aktivitás Határidők  Pénzeszközök Pénzelési 
források(*) 

Felelős alanyok 

1. A Tanács 
tagjainak 
munkája 

Ülésenkénti díj a 
tagoknak 

a 2023-
as év 

300.000,00 PB A Tanács tagjai 

2. Szemináriumok a 
Tanács tagjai 
számára 

Részvétel a 
szemináriumokon 

a 2023-
as év 

50.000,00 PB A Tanács tagjai 

*-a következő rövidítéseket kell használni: befizetett pénzbarságok–PB, a helyi önkormányzati 
egység költségvetéséből– HÖEK, védnökök ajándékai vagy támogatásai - VAT , egyéb bevételek– 
EB 
 
 
Munkaterület: A közlekedéssel kapcsolatos oktatás és nevelés fejlesztése 

Ssz. Intézkedés Aktivitás Határidők  Pénzeszközök Pénzelési 
források(*) Felelős alanyok 

1. Előadás és 
edukációs munka 
a közlekedésben 
való biztonságos 
részvételről, 
olyan 
célcsoportotokkal, 
mint az iskoláskor 
előtti és elsőtől 
negyedik 
osztályos 
gyerekek, sofőrök 

Előadások és 
edukációs munka, 
ajándékok kiosztása, 
amit a 
közlekedésbiztonsági 
alanyok végeznek 
Óbecse Község 
Ifjúsági Irodájával és 
a 
Közlekedésbiztonsági 
Ügynökséggel. 

a 2023-
as év 

500.000,00  PB A Tanács Óbecse 
Község Ifjúsági 
Irodájával és a 
Közlekedésbiztonsági 
Ügynökséggel a 
Tanács záradéka 
alapján, amelyet az 
Óbecsei RK 
közlekedésbiztonsági 
jelentése alapján 
hoznak meg. 
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és utasaik 
számára. 

*-a következő rövidítéseket kell használni: befizetett pénzbarságok–PB, a helyi önkormányzati 
egység költségvetéséből– HÖEK, védnökök ajándékai vagy támogatásai - VAT , egyéb bevételek– 
EB 
 
 
 
Munkaterület: Prevenciós-promóciós közlekedésbiztonsági aktivitások 

Ssz. Intézkedés Aktivitás Határidők  Pénzeszközök 
Pénzelési 

források(*) Felelős alanyok 

1.Pólók, 
láthatósági 
mellények, 
karkötők és 
medálok 
beszerzése az 
elsősök 
számára 
 

A Pažljivko 
című 
edukációs 
könyv, pólók, 
láthatósági 
mellények, 
karkötők és 
medálok 
kiosztása az 
elsősöknek 
 

a 2023-
as év 

400.000,00 
Pólók és 
egyebek 
vásárlása 

PB A Tanács Óbecse 
Község Ifjúsági 
Irodájával és a 
Közlekedésbiztonsági 
Ügynökséggel  

2.Promóciós 
anyagok a 
kerékpárosok, 
sofőrök és 
utasaik 
számára 
(pólók, 
láthatósági 
mellények, 
karkötők és 
medálok, 
fényjelző 
berendezések 
vásárlása).  
 

Pólók, 
láthatósági 
mellények, 
karkötők és 
medálok, 
fényjelző 
berendezések  
kiosztása. 

a 2023-
as év 

300.000,00 
pólók, 
láthatósági 
mellények, 
karkötők és 
medálok, 
fényjelző 
berendezések 
vásárlása 

PB A Tanács Óbecse 
Község Ifjúsági 
Irodájával és a 
Közlekedésbiztonsági 
Ügynökséggel 

3.Kampány a 
biztosági 
rendszer 
használatáról 
(öv, 
gyermekülések) 
a sofőrök és 
utasaik 
számára. 

Előadások, 
anyagok 
kiosztása, 
anyagok, 
bilboardok, 
rádió- és 
videóklippek. 

a 2023-
as év 

300.000,00  
 

PB A Tanács Óbecse 
Község Ifjúsági 
Irodájával és a 
Közlekedésbiztonsági 
Ügynökséggel  

*-a következő rövidítéseket kell használni: befizetett pénzbarságok–PB, a helyi önkormányzati 
egység költségvetéséből– HÖEK, védnökök ajándékai vagy támogatásai - VAT , egyéb 
bevételek– EB 
 
Munkaterület: Tudományos-kutatómunka a közlekedésbiztonság működése területén 

Ssz. Intézkedés Aktivitás Határidők  Pénzeszközök Pénzelési 
források(*) 

Felelős alanyok 
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1.Helyi adatbázis 
elkészítése a helyi szintű 
közlekedésbiztonsági 
adatokról és azok 
figyelemmel kísérése. 

A helyi adatbázis 
kezelésee a helyi 
szintű 
közlekedésbiztonsági 
adatokról és 
adatfeldolgozás. 

a 2023-
as év 

350.000,00 PB A Tanács Óbecse 
Község Ifjúsági 
Irodájával és a 
Közlekedésbiztonsági 
Ügynökséggel 

*-a következő rövidítéseket kell használni: befizetett pénzbarságok–PB, a helyi önkormányzati 
egység költségvetéséből– HÖEK, védnökök ajándékai vagy támogatásai - VAT , egyéb 
bevételek– EB 
 
 
Munkaterület: A közlekedési rendőrség egységeinek és más közlekedésbiztonsági feladatokért 
illetékes szervek felszerelése. 

Ssz. Intézkedés Aktivitás Határidők  Pénzeszközök Pénzelési 
források(*) 

Felelős 
alanyok 

1. Az Óbecsei RK 
közlekedési 
rendőrségi 
egységének 
technikai 
felszerelése a 
rendőrség 
működéséhez 
szükséges 
eszközök 
vásárlásával. 

Szükséges eszközök 
beszerzése az 
Óbecsei RK kérése és 
a Rendőrségi 
Igazgatóság 
jóváhagyása alapján 
– szükséges 
beszerezni radarokat, 
amelyekkel az autók 
sebességét a Doppler 
hatás alapján mérik. 

a 2023-
as év 

1.400.000,00 PB Községi 
Közigazgatási 
Hivatal 

*-a következő rövidítéseket kell használni: befizetett pénzbarságok–PB, a helyi 
önkormányzati egység költségvetéséből– HÖEK, védnökök ajándékai vagy támogatásai - VAT , 
egyéb bevételek– EB 
 
 

Munkaterület Pénzeszközök Területenkénti 
arány 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 3.600.000,00 50 
A Tanács működése 350.000,00 4.86 
A közlekedéssel kapcsolatos oktatás és nevelés fejlesztése 500.000,00 6.94 
Prevenciós-promóciós közlekedésbiztonsági aktivitások 1.000.000,00 13,89 
Tudományos-kutatómunka a közlekedésbiztonság működése 
területén 

350.000,00 4.86 

A közlekedési rendőrség egységeinek és más közlekedésbiztonsági 
feladatokért illetékes szervek felszerelése 

1.400.000,00 19,45 

ÖSSZESEN: 7.200.000,00 100 
 
 

KÖZSÉGI TANÁCS 
Az ülés elnöklője  

Svetlana Vuletić sk. 
Községi elnökhelyettes 

 
 

--- 0 --- 
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На основу члана 8. Правилника о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду 
штете настале услед уједа напуштених животиња или штете коју проузрокују напуштене животиње 
(„Службени лист општине Бечеј“, број  4/2021) и члана 53. став 1. тачка 16. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“ број 5/2019), Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници 
одржаној дана 31.01.2023. године донелo 

 
РЕШЕЊЕ  

О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ 
за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених 

животиња и штете која је од напуштених животиња проузрокована 
 

Члан 1. 
Овим Решењем мења се Решење о образовању Комисије за утврђивање основа и висине 

накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња и штете која је од напуштених животиња 
проузрокована ( „Службени лист општине Бечеј“ број 5/21, 13/21 и 10/22), (у даљем тексту: 
Решење). 

Члан 2. 
Мења се члан 1. став 1. тачка 5. Решења, те се уместо чланице Наташе Вукашиновић,  

именоване на предлог ЈП „Комуналац“ Бечеј,   именује  Вук Милошевић, дипломирани правник и то 
на предлог ЈП „Комуналац“ Бечеј, као члан Комисије. 

 
Члан 3. 

У преосталом делу Решење остаје неизмењено. 
 

Члан 4. 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Образложење: 
Дана 17.01.2023. године, ЈП “Комуналац“ Бечеј је доставио предлог ради измене члана 

Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња 
и штете која је од напуштених животиња проузрокована, тако да се уместо чланице Наташе 
Вукашиновић,  за члана Комисије именује Вук Милошевић, дипломирани правник у ЈП „Комуналцу“ 
Бечеј. 

Дана 31.01.2023. године, Општинско веће општине Бечеј је на 119. седници  донело одлуку 
да  се уместо члана Комисије Наташе Вукашиновић, одсутне на дужи период из личних разлога за 
члана Комисије именује Вук Милошевић, дипломирани правник у ЈП „Комуналцу“ Бечеј. 

 
На основу изнетог, одлучено је као у изреци овог решења. 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Општина Бечеј 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                              Драган Тошић, c.p. 
Број: III 401-34/23 
Дана:   31.01.2023. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

--- 0 --- 
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A polgárok kóborállatok harapása általi kárának vagy kóborállatok által Óbecse község területén 
okozott kárának megtérítésére vonatkozó kérelmei megoldásának eljárását és módját szabályozó szabályzat 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2021. szám) 8. szakasza és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 16. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2023. 01. 
31-én megtartott 119. ülésén meghozta a következő  

 
 

 
HATÁROZAT  

a kóborállatok harapása általi károk és a kóborállatok által okozott károk alapját és a 
megtérítendő károk összegét megerősítő bizottság megalakításáról szóló  

HATÁROZAT HARMADIK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
Jelen Határozattal módosítjuk Határozatot kóborállatok harapása általi károk és a kóborállatok által 

okozott károk alapját és a megtérítendő károk összegét megerősítő bizottság megalakításáról (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 5/21., 13/21. és 10/22. számok) (a továbbiakban: Szabályzat). 
 

2. szakasz 
 A Határozat 1. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja módosul, mégpedig úgy, hogy Vukašinović 
Nataša, az óbecsei Komunalac KV javaslatára helyett Vuk Milošević okl. jogászt nevezzük ki,  az Óbecsei 
Komunalac KV javaslatára, mint a Bizottság tagjét. 
 

3. szakasz 
 A Határozat a többi részében változatlan marad. 
 

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

 
Indoklás: 

Az óbecsei Komunalac Kv 2023. 01. 17-én kézbesítette a javalatát, hogy a kóborállatok harapása 
általi károk és a kóborállatok által okozott károk alapját és a megtérítendő károk összegét megerősítő 
bizottság új tagjává Vukašinović Nataša helyett Vuk Miloševićot, az óbecsei Komunalac KV okleveles 
jogászát nevezze ki. 

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2023. 01. 31-én megtartott 119. ülésén úgy döntött, hogy 
Vukašinović Nataša tag helyett, aki hosszabb ideig távol marad, a Bizottság új tagjává Vuk Miloševićot, az 
óbecsei Komunalac KV okleveles jogászát nevezi ki. 

A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztam meg. 
 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány                                          A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
Óbecse község 
KÖZSÉGI TANÁCS                                                                   Dragan Tošić sk. 
Ikt. szám: III 401-34/23 
Kelt: 2023. 01. 31. 
Ó B E C S E 

 
--- 0 --- 
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На основу члана 54. став 2. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ 
број: 16/2006, 2/2007, 11/2009, 5/2013, 4/2014 и 15/2014) Комисија за статутарна питања је на 
седници одржаној дана 07.02.2023. године, утврдила пречишћен текст Одлуке о стипендирању 
студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј. 
 
Пречишћен текст Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј 
обухвата: 
 

1) Одлуку Одлука о стипендирању    студената са пребивалиштем на територији општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, бр. 15/2021) и 

2) Одлуку о изменама и допунама Одлуке о стипендирању студената са пребивалиштем на 
територији општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, бр. 17/2022). 
 
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина                              
Општина Бечеј                                                                             

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  БЕЧЕЈ  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
Комисија за статутарна питања                                                               
Број:  I  06-13/2023 
Дана: 07.09.2022. године     Eндре Хегедиш 
             Бечеј 
 
 

ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се услови, критеријуми и начин доделе стипендија  студентима  
високошколских установа чији је оснивач Република Србија  или аутономна покрајина који имају 
пребивалиште на територији општине Бечеј (у даљем тексту: корисник стипендије).  

Давалац стипендије је општина Бечеј (у даљем тексту : давалац стипендије). 
Средства за стипендирање студената обезбеђују се из буџета општине Бечеј.  
Циљ стипендирања је пружање материјалне помоћи студентима који су постигли добар 

успех током студирања. 
 

 Члан 2. 
 

Општинско веће општине Бечеј (у даљем тексту Општинско веће) зависно од утврђених и 
расположивих средстава у буџету општине Бечеј, за сваку школску годину одређује висину 
стипендије и: 

1. број студената који се стипендирају и 
2. број студената са инвалидитетом који се стипендирају. 
 

Члан 3. 
 

Право на стипендију имају студенти и студенти са инвалидитетом: 
 1. држављани Републике Србије који имају пребивалиште на територији општине 
 Бечеј, 



 Страна 85.                                                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                      Број 2. 
85. Oldal                                                           ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                                              2. Szám 
                                                                                       09.02.2023.       2023.02.09.               
     
 

 

 2. високошколских установа чији је оснивач Република Србија  или аутономна 
 покрајина, 
 3. чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, 
 4. први пут уписани у текућој школској години на годину студија првог или  другог 
степена или да имају први пут уписан статус апсолвента, односно               студента 
продужене године, 
 5. који током студирања  нису обнављали, односно губили ниједну годину и 
 6. који током студија имају просечну оцену најмање 8, односно студенти са инвалидитетом 
који током студија имају просечну оцену најмање 7. 
 Корисници стипендије могу бити студенти од треће године основних студија  (академских 
или струковних) и од прве године студија другог степена (мастер), који су одмах по завршетку 
основних студија наставили студије другог степена. 
 

Члан 4. 
 

Стипендију не може остварити студент: 
1. продужене године који има статус апсолвента, а коме је истекао апсолвентски стаж, 
2. који је у радном односу, 
3. који је навршио 26 година живота, односно 27 година живота, ако основне студије трају  
дуже од осам семестара, 
4. који користи студентски кредит или стипендију за које се средства обезбеђују у буџету 
Републике Србије или Аутономне Покрајине, 
5. који добија стипендију од спортске, културне или друге организације која се финансира из 
буџета општине Бечеј. 
 

Члан 5. 
 

Право на стипендију остварује се на основу Конкурса за доделу стипендија и Конкурса за 
доделу стипендија студентима са инвалидитетом (у даљем тексту: Конкурс), које расписује Комисија 
за доделу стипендија општине Бечеј (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и четири члана. 
Правне и административно техничке послове за потребе Комисије обавља секретар Комисије. 

 Комисију и секретара Комисије решењем именује председник општине. 
 

Члан 6. 
 

 Задатак Комисије је да: 
1. распише конкурс за доделу стипендије, 
2. прегледа приспеле молбе, 
3. спроведе поступак за доделу стипендије, 
4. утврди ранг листу студената по утврђеним критеријумима, 
5. одлучује по приговору на предлог ранг листе и 
6. утврди коначну ранг листу и предложи председнику општине доношење одлуке  по пријавама на 
Конкурс. 

Члан 7. 
 

 Конкурс нарочито садржи: 
1. услове за доделу стипендије, 
2. обавештење о потребним  доказима, односно документацији, 
3. рок за пријављивање на конкурс и достављање документа, 

 4. рок до када ће кандидати бити обавештени о резултатима конкурса. 
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Члан 8. 
 

Кандидат уз пријаву на конкурс подноси следећа документа: 
1. попуњени образац пријаве израђен од стране комисије, 
2. уверење високошколске установе о уписаном семестру одговарајуће године студија, као и доказ 
да се студент финансира из буџета, 
3. уверење високошколске установе о висини просечне оцене током студија, 
4. уверење  да током студија није обнављао, односно губио годину, 
5. уверење за сваког члана домаћинства које се налази на редовном школовању, 
6. изјава студента да није корисник друге стипендије која се финансира из буџета Републике Србије 
и општине Бечеј, 
7. штампане податке са личне карте или фотокопија важеће личе карте, 
8. студент на студијама другог степена приликом пријављивања на конкурс подноси и доказ да није 
у радном односу (потврду из Националне службе за запошљавање или ПИО Фонда), 
9. студент са инвалидитетом приликом пријављивања на Конкурс подноси и акт надлежног органа о 
постојању инвалидитета. 
 

Члан 9. 
 

 Конкурс се објављује  на официјалном сајту општине Бечеј и траје 15 дана од дана 
објављивања на официјалном сајту. 
    Сва уверења  је потребно  предати Комисији у оригиналу или овереној фотокопији.  
 Предата конкурсна документа се не враћају. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и исте ће бити одбачене.     
                                                  

Члан 10. 
 

 Предлог листе кандидата за доделу стипендија Комисија саставља на основу критеријума 
утврђених овом Одлуком. 
 
Критеријуми за рангирање кандидата су следећи: 
1. висина просечне оцене током студија; 
2. уписана година студија; 
3. структура породичног домаћинства – број деце на редовном школовању; 
 

Члан 11. 
 

  Критеријум висина просечне оцене током студија,  вреднује се по бодовима, тако што 
висина просечне оцене студија помножи са 6. 
 

Члан 12. 

Критеријуми за уписану годину студија вреднују се по бодовима и то за: 

1. уписану трећу годину студија ....................................................................   3 бода 

2. уписану четврту годину студија……………………..............................................  4 бода 

3. уписану пету, шесту годину студија или мастер студије и апсолвенти............ 5 бодова. 

Члан 13. 
 

Бодовање по критеријуму структура породичног домаћинства – број деце на редовном 
школовању врши се тако што сваки члан породичног домаћинства који се налази на редовном 
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школовању добија 5 бодова. 
 

Члан 14. 
 

Укупан број бодова кандидата добија се сабирањем бодова утврђених по критеријумима из 
ове Одлуке, а према подацима из предате документације. 

У случају да више кандидата има исти број бодова, предност има кандидат са вишом 
просечном оценом. 

 
 Члан 15. 

 
Предлог Ранг листе кандидата за доделу стипендија истиче се на официјалном сајту општине 

Бечеј. 
Сваки студент кандидат за стипендију има право на приговор на предлог ранг листе у року 

од 15 (петнаест) дана од дана објављивања предлога ранг листе. 
Приговор се подноси Комисији и мора бити образложен, односно уз њега мора бити 

достављена одговарајућа документација која подупире тврдње из приговора. 
Комисија разматра приговоре и утврђује Коначну ранг листу коју истиче на  официјалном 

сајту општине Бечеј. 
На основу Коначне ранг листе и предлога Комисије, председник општине доноси одлуку о 

додели стипендије. 
На решење о одбијању кандидати могу Општинском већу уложити жалбу у року од 15 

(петнаест)  дана од обавештавања странке о решењу. 
 

Члан 16. 
 

На основу Коначне ранг листе и предлога Комисије студент закључује са председником 
општине  уговор о стипендирању којим се ближе уређују међусобна права и обавезе између 
даваоца стипендије и корисника стипендије у вези са коришћењем стипендије. 

 
Члан 17. 

 
Стипендија се додељује без обавезе враћања и исплаћује се у месечном износу који је 

утврдило Општинско веће за сваку школску годину. 
Студенту се исплаћује студентска стипендија у десет једнаких месечних рата,  преко 

студентског текућег рачуна отвореног код банке. 
 

Члан 18. 
 

Кориснику стипендије се обуставља исплата одобрене стипендије у случају нетачно 
приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по 
другом основу из буџета Републике Србије, Аутономне Покрајине или општине Бечеј, када изгуби 
право на финансирање из буџета или напусти редовне студије, односно школовање. 

У случају да корисник стипендије изгуби право на стипендију у току школовања, из разлога 
наведених у ставу 1. овог члана, дужан је да исплаћену стипендију у целости врати, у року од 30 
дана од дана пријема обавештења о разлозима раскида уговора потписаног са председником 
општине. 

У случају да корисник стипендије у току школске године напусти школовање, дужан је да о 
томе обавести даваоца стипендије у року од 5  дана од дана напуштања школовања и да у 
наредном року од 15  дана од дана обавештења даваоца стипендије, врати даваоцу стипендије 
износ стипендије који је примио након напуштања школовања. 
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Члан 19. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о стипендирању    студената са 

пребивалиштем на територији општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј бр. 11/2015 од 
28.12.2012. године). 

 
Члан 20. 

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

Бечеј“.  
 

--- 0 --- 
 

 Az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 16/2006., 
2/2007., 11/2009., 5/2013., 4/2014. és 15/2014. számok) 54. szakaszának 2. bekezdése alapján a 
Statútum-ügyi Bizottság a 2023.02.09. megtartott ülésén megerősítette az Óbecse község területén 
lakóhellyel rendelkező egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét. 
 
 Az Óbecse község területén lakóhellyel rendelkező egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló 
határozat egységes szerkezetbe foglalt szövege a következőket foglalja magában: 

1) Az Óbecse község területén lakóhellyel rendelkező egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló 
határozatot (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2021. szám) és 

2) Az Óbecse község területén lakóhellyel rendelkező egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló 
határozat módosításairól és kiegészítéseiről szóló határozatot (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
17/2022. szám). 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.:   I  06-13/2023     Kiss Igor sk. 
Kelt: 2023.02.09. 

Ó B E C S E 
 

 
ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ EGYETEMI HALLATGATÓK 

ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 
(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 

 
 

1. szakasz 
Ezen határozat által szabályozzuk az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, kritériumait és módját a 

Szerb Köztársaság vagy autonómt tartomány által alapított felsőoktatási intézmények azon egyetemi 
hallgatói számára, akik lakóhelye Óbecse Község területén található (a továbbiakban: ösztöndíjazott). 

Az ösztöndíj-adományozó Óbecse község (a továbbiakban: ösztöndíj-adományozó). 
Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazásához szükséges eszközöket Óbecse község költségvetéséből 

biztosítják.  
Az ösztöndíjazás célja, hogy anyagi támogatást nyújtsunk azoknak az egyetemi hallgatóknak, akik a 

tanulmányaik során jó eredményt értek el.  
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2. szakasz 

 
Óbecse Község Községi Tanács (a továbbiakban: Községi Tanács) az Óbecse Község 

költségvetésében meghatározott és rendelkezésre álló eszközök függvényében minden iskolaévre 
vonatkozólag megállapítja az ösztöndíj összegét és  

1. az ösztöndíjt elnyerő egyetemi hallgatók számát és 
2. az ösztöndíjt elnyerő fogyatékkal élő hallgatók számát. 

 
3. szakasz 

 
Az ösztöndíjra azok az egyetemi hallgatók és fogyatékkal élő egyetemi hallgatók jogosultak, akik 

megfelelnek az alábbi feltételeknek: 
1. Szerb Köztársaság állampolgárai, akiknek lakóhelye Óbecse község területén található,  
2. Szerb Köztársaság vagy autonóm tartomány által alapított felsőoktatási intézmények hallgatói,  
3. olyan hallgatók, akiknek tanulmányait a Szerb Köztársaság költségvetéséből pénzelik, 
4.  a először iratkoztak az elsőfokú vagy másodfokú tanulmányok folyó évére, illetve először 

rendelkeznek apszolvensi státussal, illetve hosszabbított évi státussal,  
5.  a tanulmányaik folyamán nem ismételtek, illetve nem veszítettek egyetlen egy évet sem,  
6. akik a tanulmányaik során legalább 8-as átlagosztályzatot érnek el, illetve azok a fogyatékkal élő 

egyetemi hallgatók, akik a tanulmányaik során legalább 7-es átlagosztályzatot érnek el.  
Az öszöndíj az alapfokú (akadémiai vagy szak-) tanulmányok harmadik évétől vagy a másodfokú 

(master) tanulmányok első évétől (amennyiben az alapfokú tanulmányok után az egyetemi hallgató 
azonnal folytatja tanulmányait a másodfokú tanulmányokon) nyerhető el. 

 
4. szakasz 

 
Nem kaphat ösztöndíjat az az egyetemi hallgató: 
1. akinek hosszabbított éves vagy abszolvensi státusa van, de lejárt az abszolvensi ideje, 
2. aki munkaviszonyban van, 
3. aki betöltötte a 26., illetve a 27. életévét, amennyiben az alapfokú tanulmányok tovább tartanak 

nyolc szemeszternél,  
4. aki a Szerb Köztársaság vagy Autonóm Tartomány költségvetéséből származó pénzeszközökkel 

biztosított egyetemista hitel vagy ösztöndíj kedvezményezettje 
5. aki olyan sport-, kulturális vagy egyéb szervezettől kap ösztöndíjat, amelyet Óbecse község 

költségvetéséből pénzelnek. 
 

5. szakasz 
 
Az ösztöndíjhoz való jog az Ösztöndíjak odaítéléséről szóló pályázat és Ösztöndíjak odaítéléséről 

szóló pályázat a fogyatékkal élő egyetemi hallgatóknak (a továbbiakban: Pályázat) alapján valósítható meg, 
amelyet az Óbecse Község ösztöndíj – odaítélő bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) ír ki, és amelynek 
egy elnöke és négy tagja van. 

A Bizottság jogi és adminisztratív – technikai teendőit a Bizottság titkára látja el. 
A Bizottságot és a Bizottság titkárát a községi elnök nevezi ki, határozat által. 
 

6. szakasz 
 
A Bizottság feladatai: 
 1. ösztöndíjainak odaítéléséről szóló pályázat kiírása, 
 2. beérkezett kérelmek átnézése,  
3. az ösztöndíj odaítélésére irányuló eljárás lefolytatása,  
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4. egyetemi hallgatók ranglistájának megállapítása, a megadott kritériumoknak megfelelően, 
5. a ranglista javaslatának kapcsán beérkezett kifogasokról való döntéshozatal 
6. a végleges ranglista megállapítása és a községi elnöknek az ösztöndíj beérkezett kérelmek 
alapján történő odaítéléséről szóló határozat meghozatalára irányuló javaslat benyújtása. 
 

7. szakasz 
 
A Pályázat különösen az alábbiakat tartalmazza:  
1. az ösztöndíj odaítélésének feltételeit,  
2. a szükséges bizonylatokra, illetve dokumentációra vonatkozó információk,  
3. a pályázatra való jelentkezés és dokumentuk kézbesítésének határideje,  
4. az arra vonatkozó  határidőt, ameddig a jelölteket értesítik a pályázat eredményeiről.  
 

8. szakasz 
 
A jelöltnek a pályázatra való jelentkezéskor a következő dokumentumokat nyújtja be: 
1. a bizottság által kidolgozott, kitöltött jelentkezési űrlapot,  
2. a felsőoktatási intézmény arra vonatkozó bizonylatát, hogy az egyetemi hallgató beiratkozott a 
megfelelő tanulmányi év szemeszterére, valamint az arra vonatkozó bizonylatot, hogy tanulmányait 
a költségvetésből pénzelik,  
3. a felsőoktatási intézmény által kiadott, a tanulmányok során elért átlageredményről szóló 
bizonylat 
4.  arra vonatkozó bizonylat, hogy a tanulmányai során nem ismételt, illetve nem veszített évet,  
5. bizonylat a háztartás azon tagjaira vonatkozólag, akik rendes tanulók/hallgatók, 
6. az egyetemi hallgató arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem kap más olyan ösztöndíjat, amelyet 
a Szerb Köztársaság vagy Óbecse Község költségvetésből pénzelnek.  
7. a személyi igazolványból származó nyomtatott adatok vagy az érvényes személyi igazolvány 
fénymásolata, 
8. a másodfokú tanulmányokat folytató egyetemi hallgató a pályázatra való jelentkezéskor arra 
vonatkozó bizonylatot nyújt be, hogy nem áll mukaviszonyban (Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal vagy 
Köztársasági Nyugdíj – és Rokkanbiztosítási Alap igazolása), 
9. a fogyatékkal élő egyetemi hallgató a Pályázatra való jelentkezéskor benyújtja az illetékes szerv 
aktusát, amely megállapítja a fogyatékosságot. 
 

9. szakasz 
 
A pályázatot Óbecse község hivatalos honlapján jelentetik meg és a hivatalos honlapon való 

megjelenéstől számított 15 napig tart 
Minden bizonylat a Bizottságnak kell átadni eredeti példányban, vagy annak hitelesített 

másolatát. 
Az átadott pályázati dokumentációt nem adjuk vissza. 
. A hiányos és késve beérkezett jelentkezéseket nem vesszük figyelembe, az ilyen 

jelentkezéseket elutasítjuk. 
 

          10. szakasz 
 
Az ösztöndíjra jelöltek listájának javaslatát a Bizottság állítja össze jelen határozatban megállapított 

kritériumok alapján.  
A jelöltek rangsorolásának kritériumai a következők:  
1. a tanulmányok során elért átlageredmény,  
2. a beírt tanulmányi év,  
3. a családi háztartás struktúrája – azon gyerekek száma, akik rendes tanulók/hallgatók.  
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11. szakasz 
 
A tanulmányok során elért átlageredményt úgy pontozzák, hogy a tanulmányi átlageredményt 

beszorozzák 6-tal. 
 

12. szakasz 
 
A beírt tanulmányi évre vonatkozó kritériumot a következőképp pontozzák:  
1. beírt harmadik tanulmányi év ………………………………………....................…..3 pont  
2. beírt negyedik tanulmányi év ……………………………………......................……4 pont  
3. beírt ötödik, hatodik tanulmányi év, mester tanulmányok és abszolvensek…5 pont 
 

13. szakasz 
 
A családi háztartás struktúráját úgy pontozunk, hogy a családi háztartás minden tagja, aki rendes 

tanuló/hallgató, 5-5 pontot kap.  
 

14. szakasz 
 
A jelölt összpontszámát úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk a pontokat, amelyeket a jelen 

Határozatba foglalt kritériumok, illetve a hivatalos dokumentációból származó adatok alapján állapítottunk 
meg.  

Abban az esetben, ha több jelöltnek van ugyanannyi pontja, a magasabb átlagosztályzattal 
rendelkező van előnyben.  

 
15. szakasz 

 
Az ösztöndíjra jelöltek Ranglistáját Óbecse község hivatalos honlapján teszik közzé.  
Minden ösztöndíjra jelölt egyetemi hallgató kifogást nyújthat be a ranglista javaslata ellen, a 

ranglista javaslatának közzétételétől számított tizenöt (15) napos határidőn belül.  
A kötelezően indokolással ellátott kifogást a Bizottsághoz kell benyújtani, illetve ahhoz be kell 

nyújtani a megfelelő dokumentációt, ami alátámasztja a kifogásban előadott állításokat. 
A Bizottság megvitatja a kifogásokat és megállapítja a végleges ranglistát, amelyet Óbecse Község 

hivatalos honlapján tesz közzé. 
Az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó határozatot a községi elnök hozza meg, a végleges ranglista 

és a Bizottság javaslata alapján. 
Az elutasításról szóló határozat ellen a jelöltek fellebbezést nyújthatnak be a Községi Tanácshoz, az 

ügyfél határozatról való értesítésétől számított 15 (tizenöt) napos határidőn belül. 
 

16. szakasz 
 
A végleges ranglista és a Bizottság javaslata alapján az egyetemi hallgató és a községi elnök 

megkötik az ösztöndíjazásról szóló szerződést, amely részletesebben szabályozza az ösztöndíj – 
adományozó és ösztöndíjas kölcsönös jogait és kötelezettségeit, az ösztöndíj használatának 
vonatkozásában. 

 
          17. szakasz 

 
 Az ösztöndíj vissza nem térítendő, annak havi összegét a Községi Tanács állapítja meg minden 
iskolaévre vonatkozólag. 
 Az egyetemi hallatónak az ösztöndíjat tíz egyenlő havi részletben fizetik ki, a banknál megnyitott 
egyetemista folyószámlán keresztül. 
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18. szakasz 
 
Az ösztöndíjasnak az alábbi esetekben állítják le a jóvágyott ösztöndíj kifizetését: valótlan adatok 

közlése, amennyiben egyszerre kap ösztöndíjat, hitelt vagy más hasonló formájú, más alapú bevételt, 
amelyet a Szerb Köztársaság vagy az Autonóm Tartomány eszközeiből pénzelnek, amennyiben elveszíti az 
állami költségvetésből való pénzeléshez való jogot, vagy abbahagyja a rendes tanulmányokat, illetve 
iskoláztatást. 

Abban az esetben, ha az ösztöndíjas jelen szakasz első bekezdésében felsorolt okokból kifolyólag 
elveszíti az ösztöndíjhoz való jogot a tanulmányai során, köteles arra, hogy a kifizetett ösztöndíjat a községi 
elnökkel aláírt szerződés felbontásának okairól szóló értesítés átvételének napjától számított 30 napos 
határidőn belül teljes egészében visszafizesse.  

Abban az esetben, ha az ösztöndíjazott az iskolaév folyamán abbahagyja a tanulmányait, köteles 
erről értesíteni az ösztöndíj-adományozót, a tanulmányok abbahagyásától számított 5 napos határidőn 
belül, továbbá arra, hogy az ösztöndíj-adományozó értesítésétől számított újabb, 15 napos határidőn belül 
visszafizesse az ösztöndíj-adományozónak azt az ösztöndíjösszeget, amelyet a tanulmányai abbahagyása 
után kapott meg. 

 
19. szakasz 

 
Jelen határozat hatályba lépése által megszűnik az Óbecse Község területén lakóhellyel rendelkező 

egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat („Óbecse Község Hivatalos Lapja“, 11/2015 – ös sz., 
kelt. 2012.12.28 – án). 

 
20. szakasz 

 
Jelen határozat az „Óbecse Község Hivatalos Lapjában“ való megjelenés napjától számított 

nyolcadik napon lép hatályba. 
 

 
--- o --- 0 --- o --- 
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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 ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, ХЕРМИНA 
ЈУХАС 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ – TESTÜLETÉBEN LÉVŐ KÉPVISELŐ MEGBÍZATÁSÁNAK 
MEGSZŰNÉSÉRŐL SZÓLÓ  HATÁROZAT, JUHÁSZ HERMINA  

1 
 

2 

РЕШЕЊЕ о констатовању престанка функције заменика председника Скупштине општине 
Бечеј, мр НЕНАДУ ТОМАШЕВИЋУ  
HATÁROZAT Óbecse Község Képviselő-testülete elnökhelyettese tisztsége megszűnésének 
konstatálásáról, mgr. NENAD TOMAŠEVIĆ 

 
3 
 

4 
РЕШЕЊЕ о констатовању престанка функције заменика секретара Скупштине општине Бечеј, 
ИРИНИ КОРЕНОЈ ВРАЧАРИЋ  
HATÁROZAT Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettese tisztsége megszűnésének 
konstatálásáról,  IRINA KORENOJ VRAČARIĆ 

 
4 
 

5 
ОДЛУКA О ЈЕДНОКРАТНОЈ НОВЧАНОЈ НАКНАДИ ЗА ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ 
HATÁROZAT AZ ELSŐSZÜLÖTT GYERMEKNEK JÁRÓ EGYSZERI PÉNZBELI TÉRÍTMÉNYRŐL  

6 
8 

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА 
ГРАДСКОГ МУЗЕЈА БЕЧЕЈ СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА 
AZ ÓBECSEI VÁROSI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK TÉTELES ELŐÍRÁSOKKAL VALÓ 
ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSAIRÓL ÉS BŐVÍTÉSEIRŐL SZÓLÓ 
HATÁROZAT 

 
10 

 
 

12 
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на  Статут Народне библиотеке-Бечеј 
HATÁROZAT az Óbecsei Népkönyvtár Alapszabályának elfogadásáról 

14 
15 

ОДЛУКA О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 
ÓBECSE KÖZSÉG 2022 – ES ÉVRE SZÓLÓ KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÜLSŐ 
KÖNYVVIZSGÁLÁSÁT ELLÁTÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ ALKALMAZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

 
15 

 
17 

ОДЛУКA О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 
УКРСНОГ МЕСТА ДРЖАВНОГ ПУТА IIА РЕДА БР.102(km 75+264) И ДРЖАВНОГ ПУТА IIА  РЕДА 
БР. 114 (km 0+000), ЧВОР РС 10206, У КО БАЧКО ГРАДИШТЕ 
HATÁROZATA KÖRFORGALOM RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVE KIDOLGOZÁSÁRÓL A 
BÁCSFÖLDVÁRI KK II.A RENDŰ 102-ES SZÁMÚ ÁLLAMUTA (75+264 km) ÉS A II.A RENDŰ 114-ES 
SZÁMÚ ÁLLAMUTA (0+000 km) KERESZTEZŐDÉSÉNEK JAVÍTSA CÉLJÁBÓL, AZ RS 10206-OS 
SZÁMÚ CSOMÓPONT 

 
 

18 
 
 
 

25 
ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ESZKÖZÖK 
FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉS A 2022 – ES ÉVRE 
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РЕШЕЊЕ о констатовању престанка дужности члана Комисије за родну равноправност, 
Хермини Јухас  
H ATÁROZAT a Nemi Egyenjogúsági Bizottság tagi tisztsége megszűnésének konstatálásáról, 
Juhász Hermina 

 
36 

 
37 

РЕШЕЊЕ  о давању сагласности на План и програм сакупљања и одвожења кабастог отпада 
„Потисје –Бечеј“ доо за комуналне услуге за 2023. годину 
„Tiszamente – Óbecse kommunális szolgáltató KFT” terjedelmes hulladékainak összegyűjtését és 
elszállítását szabályozó, 2023 – as évre vonatkozó tervéhez való hozzájárulásról szóló  HATÁROZAT 
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РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Установе за 
спортску и културну активност омладине Бечеј „Ђорђе Предин Баџа“  Бечеј за 2023. годину  
“Đorđe Predin Badža” Óbecse ifjúságának sport – és kulturális tevékenységét szolgáló intézmény 
2023 - as évre szóló munkatervének és pénzügyi tervének jóváhagyásáról szóló HATÁROZAT 

 
40 

 
40 

РЕШЕЊЕ о отуђењу грађевинског земљишта, 7993/14 КО Бечеј и број 3007 КО Бечеј  
Építési földterület elidegenítéséről szóló  HATÁROZAT, óbecsei k.k. 7993/14 – es hrsz. és óbecsei 
k..k. 3007 – es hrsz. parcellák  
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43 
РЕШЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА  ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА  У ЈАВНОЈ 
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ, 14723/3 КО Бачко Градиште  
О Г Л А С за прикупљање понуда ради отуђења грађевинског земљишта 
јавне својине општине Бечеј 
ÓBECSE KÖZSÉG KÖZTULAJDONÁBAN LÉVŐ ÉPÍTÉSI FÖLDTERÜLET ELIDEGENÍTÉSÉRE 
VONATKOZÓ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT, Bácsföldvári K.K. 14723/3 – as 
hrsz. parcellája 
Óbecse Község köztulajdonában lévő építési földterület elidegenítésére vonatkozó ajánlatok 
összegyűjtéséről szóló HIRDETÉS 
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53 
ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења за вршење више функција,  МАРИЈАНА ЛОВРИЋ 
ZÁRADÉK két tisztség egyidejű ellátásának pozitív véleményezéséről, MARIJANA LOVRIĆ 
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ЗАКЉУЧАК о давању позитивног мишљења за вршење више функција, др МОЛНАР ВИКТОР  
ZÁRADÉK két tisztség egyidejű ellátásának pozitív véleményezéséről, MOLNÁR VIKTOR  
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РЕШЕЊЕ о образовању Конкурсне комисије за спровођење јавног конкурса за доделу 
средстава за финансирање, односно суфинансирање програма од јавног интереса за 2023. 
Годину 
HATÁROZAT a nyilvános pályázatot végrehajtó pályázati bizottság megalakításáról a költségvetési 
eszközök szétosztására a közérdekű programok finanszírozására, illetve társfinanszírozására a 
2023-as évben 
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ОДЛУA   О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ  
ÓBECSE TERÜLETÉN MŰKÖDŐ,  KÜLÖNLEGES RIASZTÁSI POLGÁRI EGYSÉG MEGALAKÍTÁSÁRÓL 
SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 
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РЕШЕЊЕ о усвајању Извештаја о раду Жалбене комисије општине Бечеј за 2022. годину 
HATÁROZAT Óbecse Község Panaszügyi Bizottsága 2023. évi munkabeszámolójának elfogadásáról 
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РЕШЕЊЕ О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ за утврђивање основа и 
висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња и штете која је од 
напуштених животиња проузрокована 
HATÁROZAT a kóborállatok harapása általi károk és a kóborállatok által okozott károk alapját és a 
megtérítendő károk összegét megerősítő bizottság megalakításáról szóló HATÁROZAT HARMADIK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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ПРОГРАМ за рад Савета за безбедност саобраћаја општине Бечеј за 2023. gодину 
Óbecse Község Közlekedébiztonsági Tanácsának 2023. évi munkaprogramját 

70 
77 

РЕШЕЊЕ  О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ за утврђивање основа и 
висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња и штете која је од 
напуштених животиња проузрокована 
HATÁROZAT a kóborállatok harapása általi károk és a kóborállatok által okozott károk alapját és a 
megtérítendő károk összegét megerősítő bizottság megalakításáról szóló HATÁROZAT HARMADIK 
MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
БЕЧЕЈ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ EGYETEMI HALLATGATÓK 
ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) 
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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: 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: 1.750,00 dinár 

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

Uprava za trezor 840-138640-47 
 


