
 

  

 

                               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
  
 
                      ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
 

    ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM              14. 
 

 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. и ст

изборима (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 34/2010
Скупштина општине Бечеј је, на XX седници одржаној дана 14.04.2014. године донела
 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБО

         Одборнику Скупштине општине Бечеј, и то:
 
ГОРТВА ЈОЖЕФ, престаје мандат одборника због подношења оверене писмене оставке.

 

        Ово решење објавити у “ Службеном листу општине Бечеј
 

      Чланом 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима је прописано да мандат одборника 
престаје подношењем оставке, а ставом 4. истог члана је регулисано да о оставци коју је одборник 
поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. Чланом 4
истог Закона је регулисано да одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за 
оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана 
овере и да је председник скупштине јединице локалне самоуправе дуж
на дневни ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног 
реда. 
         Гортва Јожеф је дана 03.03.2014. године поднео писмену оставку на функцију одборника, 
оверену пред Општинској управи опш
именованом престане мандат одборника у Скупштини општине Бечеј.

Из горе наведених разлога, донето је Решење као у диспозитиву овог решења.
          
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може
Београду – Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења.
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
         Општина Бечеј                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ     
Број: I 02-25/2014 
Дана:14.04.2014.годинe        

Б  Е  Ч  Е  Ј 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

. 04. 2014.  2014. 04. 14.                БРОЈ 

члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним 
изборима (“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007, 34/2010- Одлука УС и 54/2011), 
Скупштина општине Бечеј је, на XX седници одржаној дана 14.04.2014. године донела

РЕШЕЊЕ 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 
I 

Одборнику Скупштине општине Бечеј, и то: 

, престаје мандат одборника због подношења оверене писмене оставке.

II 
Ово решење објавити у “ Службеном листу општине Бечеј 

О б р а з л о ж е њ е 
 

ачка 1. Закона о локалним изборима је прописано да мандат одборника 
престаје подношењем оставке, а ставом 4. истог члана је регулисано да о оставци коју је одборник 
поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. Чланом 4
истог Закона је регулисано да одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за 
оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана 
овере и да је председник скупштине јединице локалне самоуправе дужан да поднету оставку стави 
на дневни ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног 

Гортва Јожеф је дана 03.03.2014. године поднео писмену оставку на функцију одборника, 
оверену пред Општинској управи општине Бечеј под бројем 035-7-1372/2014, што је основ да 
именованом престане мандат одборника у Скупштини општине Бечеј. 

Из горе наведених разлога, донето је Решење као у диспозитиву овог решења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења.

Општина Бечеј                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
                      Петер Кнези, с.р.

    

- - - - - 0 - - - - - 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

БРОЈ 3. SZÁM 

ава 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним 
Одлука УС и 54/2011), 

Скупштина општине Бечеј је, на XX седници одржаној дана 14.04.2014. године донела 

, престаје мандат одборника због подношења оверене писмене оставке. 

ачка 1. Закона о локалним изборима је прописано да мандат одборника 
престаје подношењем оставке, а ставом 4. истог члана је регулисано да о оставци коју је одборник 
поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници. Чланом 47. 
истог Закона је регулисано да одборник лично подноси оставку, оверену код органа надлежног за 
оверу потписа, председнику скупштине јединице локалне самоуправе, у року од три дана од дана 

ан да поднету оставку стави 
на дневни ред скупштине на првој наредној седници са предлогом да то буде прва тачка дневног 

Гортва Јожеф је дана 03.03.2014. године поднео писмену оставку на функцију одборника, 
1372/2014, што је основ да 

Из горе наведених разлога, донето је Решење као у диспозитиву овог решења. 

се изјавити жалба Управном суду у 
Одељење у Новом Саду у року од 48 часова од дана доношења решења. 

ТИНЕ 
, с.р. 
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A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. számok) 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja 
és 4. bekezdése, valamint 47. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014.04.14-én 
megtartott XX ülésén meghozta a következő  
 

H A T Á R O Z A T O T 
a képviselői megbízatás megszűnéséről 

 
I. 

 Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőjének, mégpedig: 
 

GORTVA JÓZSEFNEK írásban beterjesztett, hitelesített lemondása alapján megszűnik képviselői 
megbízatása. 
 

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

I n d o k l á s 
 

  A helyhatósági választásokról szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja szerint a 
képviselőnek lemondása beterjesztésével megszűnik a képviselői megbízatása, ugyanezen szakasz 4. 
bekezdése pedig szabályozza, hogy a lemondásról, amelyet a képviselő két ülés között terjeszt be, a 
képviselő-testület köteles az első következő ülésén döntést hozni. Ugyanezen törvény 47. szakasza 
szabályozza, hogy a képviselő az aláíráshitelesítő szervnél hitelesített lemondását személyesen terjeszti be 
a helyi önrkormányzati egység képviselő-testületének elnökéhez, aki köteles a lemondást a képviselő-
testület első következő ülésének napirendjébe beiktatni, s javasolni, hogy ez legyen az első napirendi pont. 
  2014. 03. 03-án Gortva József képviselő beterjesztette írásbeli, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 
előtt 035-7-1372/2014 iktatási szám alatt hitelesített lemondását, ami alapul szolgált megbízatása 
megszűnésének. 
 A fent felsorolt indokokból kifolyólag a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen panasz terjeszthető be a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki 
Osztályánál a meghozatalától számított 48 órán belül. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse Község                                     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                          Knézi Péter, s.k. 
Ikt. szám: I 02-25/2014 
Kelt: 2014.04.14  

Ó  B  E  C  S  E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 48. и члана 56. Закона о локалним изборима (“Службени гласник Републике 
Србије” број 129/2007,34/2010 и 54/2011) и Извештаја Изборне комисије општине Бечеј о додели 
мандата одборнику број I 013-12/2014-3 са седнице одржане дана 01.04.2014. године, Скупштина 
општине Бечеј је, на XX седници одржаној дана 14.04.2014. године, донела 

 
 РЕШЕЊЕ 

о потврђивању мандата одборника  
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I 
Потврђује се мандат одборника Скупштине општине Бечеј, и то: 

 
АВРАМОВ ТАТЈАНА из Бечеја. 
 

II 
Мандат новог одборника траје до истека мандата одборника којем је престао мандат. 

 
III 

Ово решење објавити у “Службеном листу општине Бечеј” . 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

     Одборник Гортва Јожеф је дана 03.03.2014. године поднео оверену писмену оставку на функцију 
одборника Скупштине општине Бечеј. 
     Изборна комисија општине Бечеј је на седници одржаној дана 01.04.2014. године, након  
спроведеног поступка сагласно одредбама Закона о локалним изборима, доставила Скупштини 
општине Бечеј Извештај о додели мандата новом одборнику број I 013-12/2014-2 и Уверење о 
избору Аврамов Татјане за одборника Скупштине општине Бечеј.  
       Скупштина општине Бечеј је на основу Извештаја Изборне комисије општине Бечеј и Извештаја 
Верификационог одбора, донела Решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у 
Београду- Одељење у Новом Саду у року од 48 сати од дана доношења решења.  
      
    Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
         Општина Бечеј                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                           Петер Кнези, с.р. 
Број: I 02-26/2014 
Дана: 14.04.2014.године          
              Б  Е  Ч  Е  Ј 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. – az Alkotmánybíróság határozata és 54/2011. számok) 48. és 56. szakasza és A képviselői 
mandátum kiosztásáról szóló I 013-12/2014-3 számú 2013. 10. 07-i keltezésű beszámoló alapján, Óbecse 
Község Képviselő-testülete a 2014.04.14.-én megtartott XX. ülésén  
 

HATÁROZATOT 
hozott a képviselői megbízatás igazolásáról 

 
I. 

 Igazoljuk az Óbecsei Községi Képviselő-testület képviselőjének megbízatását:  
AVRAMOV TATJANA, Óbecse. 

II. 
 Az új képviselő mandátuma addig tart, amedig annak a képviselőnek a mandátuma tartott volna, aki 
helyett megválasztották. 

III. 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.  
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I n d o k l á s 
 Gortva József képviselő 2014. 03. 03-án beterjesztette írásbeli, hitelesített lemondását Óbecse Község 
Képviselő-testületének képviselői tisztségéről. 
 Óbecse Község Választási Bizottsága 2014. 04. 01-jén A helyhatósági választásokról szóló törvénnyel 
összhangban kézbesítette Óbecse Község Képviselő-testületéhez A képviselői mandátum kiosztásáról szóló 
I 013-12/2014-2 számú beszámolót és az Igazolást Ricz Róbertnek az Óbecsei Községi Képviselő-testület 
képviselőjévé való megválasztásáról. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete Óbecse Község Választási Bizottságának Beszámolója és a 
Mandátumhitelesítő Bizottság Beszámolója alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 
 JOGORVOSLAT: Jelen Határozat ellen, meghozatalától számított 48 órán belül, panasz emelhető a 
Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Osztályánál.  
 
 
         Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
          Óbecse község                   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET                       Knézi Péter, s. k. 
Ikt. sz.: I 02-26/2014 
Kelt: 2014.04.14. 
    Ó B E C S E  
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

2. 
На основу члана  81. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“,  број 72/09 ), 

члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005) и  члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 10/2012 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј, на ХХ седници 
одржаној дана 14.04.2014. године, донела је 
  

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ГРАДСКОГ ПОЗОРИШТА БЕЧЕЈ СА ПОЗИТИВНИМ 

ПРОПИСИМА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 Члан 1. 

Овом одлуком општина Бечеј врши усклађивање Oснивачког акта Градског позоришта Бечеј са 
Законом о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005, 
81/2005 и 83/2005) и Законом о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09) и 
уређује се назив установе, седиште, делатност, унутрашњу организацију, начин финансирања и 
управљања установом.  
 

Члан 2. 
Градско позориште Бечеј има својство правног лица и уписано је у регистарски уложак број 5-315 у 
Привредном суду Нови Сад. 

 
Члан 3. 

Оснивач Градског позоришта Бечеј (у даљем тексту: Позориште) је општина Бечеј у чије име 
оснивачка права врши Скупштина општине Бечеј  (у даљем тексту: Оснивач). 

 
Члан 4. 

Градско позориште Бечеј је установа у области културе и послује као јавна служба. 
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II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 
Члан 5. 

Назив Позоришта је: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ 
  GRАDSKО PОZОRIŠТЕ BЕČЕЈ 

                                VÁROSI SZíNHÁZ ÓBECSE. 
 

Назив се исписује на српском језику, ћириличним и латиничним писмом и на мађарском језику и 
његовом писму. 

Позориште може променити назив уз сагласност Оснивача. 
 

Члан 6. 
Седиште Позоришта је у Бечеју, улица Герберових број 2. 
Позориште може променити седиште уз сагласност Оснивача. 

 
III ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

Члан 7. 
90. Стваралачке, уметничке и забавне делатности 

Обухвата: 
1. активности којима се задовољавају културне потребе корисника и обезбеђује забава у за то       

намењеним објектима, 
2. производња, промоција и извођење представа, 
3. одржавање уметничких и забавних програма и приређивање изложби намењених публици, 
4. обезбеђивање уметничких, креативних и техничких могућности за стварање уметничких дела и 
извођење представа. 

 
90.01 Извођачка уметност 
 Обухвата: 

− постављање позоришних и оперских и плесних програма/представа, припрему извођења 
музичких програма (концерата), као и друге врсте сценског извођења: 

− активности позоришних трупа, дружина, оркестара или музичких група 
− активности самосталних уметника као што су глумци, плесачи, музичари и водитељи. 

 
90.02 Друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности 
 Обухвата: 

− помоћне активности у оквиру извођачке уметности, позоришних плесних представа, 
концерата и оперских представа и других врста сценског извођења: 

− активности редитеља, продуцената, сценографа и сценских радника, мајстора светала 
− активности продуцената или организатора уметничких догађаја, са сценском опремом или 

без ње. 
 
90.03 Уметничко стваралаштво 
 Обухвата: 

1. активности самосталних уметника: вајара, сликара цртача цртаних филмова, 
карикатуриста, гравера,писаца и слободних новинара и др. 

 
90.04 Рад уметничких установа 
 Обухвата: 

1. делатност концертних и позоришних дворана и других уметничких установа и др. 
 
59.1 Кинематографска и  телевизијска продукција 
56.3 Услуге припремања и послуживања пића 
61. Телекомуникације 
63.11 Обрада података 



Страна 6.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                    Број 3. 
6. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                 3. Szám 
                                                                             14. 04. 2014.     ***     2014. 04. 14. 
     

 

93.29 Остале забавне и рекреативне активности 
47.6 остала трговина на мало књигама у специјализованим продавницама 
 

Члан 8. 
О промени делатности Позоришта одлучује Управни одбор. 
На одлуку Управног одбора о промени делатности сагласност даје Оснивач. 

  
Члан 9. 

Унутрашња организација (делокруг рада и послови) уређују се општим актима Позоришта. 
Општинско веће општине Бечеј даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места Позоришта. 
 
IV ПЕЧАТ УСТАНОВЕ 

Члан 10. 
Позориште има свој печат и штамбиљ, чији се изгледи утврђују статутом Позоришта. 

 
V СРЕДСТВА ЗА РАД И ПОСЛОВАЊЕ 

    Члан 11. 
Пословање Позоришта утврђује се програмом рада. 
Програм рада доноси се за период од једне календарске године. 
Програм рада, са предлогом финансијског плана Позоришта доставља Оснивачу. 
Средства за рад Позоришта обезбеђују се из следећих извора : 
 
1. средства из буџета општине Бечеј 
2. учешћа грађана, предузећа, установа и заједница, 
3. улазница за представе и манифестације, 
4. поклона и легата, 
5. прихода остварених пружањем услуга и продајом у оквиру редовне делатности, 
6. камата и дивиденди за пласирана средства 
7. приходи остварени гостовањем представа у продукцији и копродукцији Позоришта и 
9. и из других извора у складу са законом. 
 
VI ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

Члан 12. 

Органи  Позоришта су: 

1. Директор, 
2. Управни одбор и 
3. Надзорни одбор. 

 
Директора, Управни и Надзорни одбор Позоришта именује и разрешава Оснивач. 

 
Члан 13.  

Позориштем руководи Директор. 
Услови за избор кандидата за Директора установе утврђују се статутом Позоришта.  
Кандидат за Директора Позоришта дужан је да предложи програм рада и развоја Позоришта, као 
саставни део конкурсне документације, као и да и испуњава друге услове предвиђене статутом 
Позоришта. 
Директора Позоришта именује и разрешава Оснивач, на предлог Управног одбора, а на основу 
претходно спроведеног јавног конкурса, на 4 године, с могућношћу да поново буде именован. 
Права, обавезе и одговорност Директора, као и услови за именовање и разрешење директора 
уређују се статутом Позоришта. 
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Члан 14.  
Директор Позоришта: 
1. заступа и представља Позориште у правном промету са трећим лицима 
2. организује и  руководи њеним радом 
3. одговоран је за законитост рада и пословања Позоришта 
4. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места 
5. одговоран је за спровођење програма рада установе 
6. одговоран је за материјално-финансијско пословање установе, 
7. и врши друге послове утврђене законом и статутом Позоришта. 
За свој рад одговара Управном одбору и Оснивачу. 
  

Члан 15. 
Директора Позоришта именује Оснивач на основу претходно спроведеног јавног конкурса, на период 
од четири године и може бити поново именован. 
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује и спроводи Управни одбор Позоришта. 
Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата Директора. 
Управни одбор установе дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши 
избор кандидата и предлог достави Оснивачу. 
Оснивач именује Директора Позоришта на основу предлога Управног одбора Позоришта. 
Ако Оснивач није прихватио предлог Управног одбора сматра се да јавни конкурс није успео. 

 
Члан 16. 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Позоришта, без претходно спроведеног 
јавног конкурса, у случају када Директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни 
конкурс за Директора није успео. 
Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину. 

 
Члан 17. 

Управни одбор је орган управљања Позориштем. 
Управни одбор има председника и 6 чланова, и то до два члана из реда запослених и остале 
чланове из реда представника које делегира јединица локалне самоуправе. 
Чланове Управног одбора именује и разрешава Оснивач, из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности. 
Чланови Управног одбора се именују на период од 4 године и могу бити поново именовани . 
Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. 
Председника Управног одбора именује Оснивач из реда чланова Управног одбора. 

 
Члан 18. 

Чланови Управног одбора из реда запослених именују се у складу са статутом Позоришта. 
Најмање једна половина чланова управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности. 
 

Члан 19. 
Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према 
мерилима Оснивача утврђеним решењем о именовању. 

 
Члан 20. 

Начин рада Управног одбора се уређује пословником о раду Управног одбора. 
 

Члан 21. 
Оснивач може, до именовања председника и чланова Управног одбора Позоришта, да именује 
вршиоце дужности председника и чланова Управног одбора. 
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Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Управног одбора Позоришта и у 
случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата. 
Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 

 
Члан 22. 

Управни одбор Позоришта: 
1. доноси статут; 
2. доноси друге опште акте установе предвиђене законом и статутом; 
3. утврђује пословну и развојну политику; 
4. одлучује о пословању Позоришта; 
5. доноси програм рада Позоришта на предлог Директора; 
6. доноси годишњи финансијски план; 
7. усваја годишњи обрачун; 
8. усваја годишњи извештај о раду и пословању; 
9. даје предлог о статусним променама, у складу са законом; 
10. даје предлог Оснивачу о кандидату за Директора; 
11. закључује уговор о раду са Директором, на одређено време, до истека рока на који је 

изабран, односно до његовог разрешења, а када је за Директора именовано лице које је већ 
запослено у Позоришту на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са 
законом о раду; 

12. одлучује о промени назива, седишта и промени делатности Позоришта 
13. одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом. 

Оснивач даје  сагласност на акте из става 1. тачка 1, 5, 6, 8 и 12. 
 

Члан 23. 
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Позоришта. 
Надзорни одбор има председника и два члана, и то једног члана из реда запослених и два члана из 
реда представника које делегира јединица локалне самоуправе. 
Чланови Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач на период од 4 године и могу бити поново 
именовани. 
Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање 
заступљеног пола. 
За члана Надзорног одбора не може бити именовано лице које је члан Управног одбора Позоришта. 
Председника Надзорног одбора именује Оснивач из реда чланова Надзорног одбора. 
 

Члан 24. 
Члан Надзорног одбора из реда запослених именује се у складу са статутом Позоришта. 
 

Члан 25. 
Председнику и члановима Надзорног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према 
мерилима Оснивача утврђеним решењем о именовању. 
 

Члан 26. 
Оснивач може до именовања председника и чланова Надзорног одбора Позоришта да именује 
вршиоце дужности председника и чланова Надзорног одбора. 
Оснивач може именовати вршиоца дужности председника и члана Надзорног одбора Позоришта и у 
случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата. 
Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину. 

Члан 27. 
Надзорни одбор: 
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1. врши надзор над законитошћу рада Директора и Управног одбора, 
2. утврђује да ли се остварује план и програм рада Позоришта 
3. прегледа периодичне и годишње обрачуне 
4. утврђује да ли се пословне књиге и друга документа воде уредно и у складу са другим прописима, 
5. даје мишљење о предлозима одлука, 
6. врши и друге послове утврђене законом, статутом и другим општим актима. 

 
Надзорни одбор најмање једанпут годишње, подноси извештај о свом раду Оснивачу. 
 

Члан 28. 
Начин рада Надзорног одбора уређује се пословником о раду Надзорног одбора. 
 

Члан 29. 
Статут је основни општи акт Позоришта, којим се уређује: 
1. делатност Позоришта 
2. унутрашња организација Позоришта 
3. органи Позоришта, њихов састав, начин именовања и надлежност 
4. услови за именовање и разрешење директора Позоришта 
5. одговорност Позоришта за обавезе у правном промету 
6. друга питања значајна за рад Позоришта. 
 
На статут Позоришта сагласност даје Оснивач. 
 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 30. 
Ступањем на снагу овe одлуке престаје да важи Одлука о усклађивању статусног положаја Центра 
за културу Бечеј „Вук Караџић“ Бечеј (''Службеном листу општине Бечеј“ број 2/2002). 

Позориште ће ускладити своју организацију, рад, статут и друга општа акта са одредбама ове одлуке 
у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу. 
 

Члан 31. 
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               Кнези Петер, с.р.    
Број: I 022-104/2014 
Дана: 14.04.2014. године            
             Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

2. 
A kultúráról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. szám) 81. szakasza, A 

közszolgálatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. 
és 83/2005. számok) 13. szakasza és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
10/2012. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján 
Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014.04.14. megtartott XX. ülésén meghozta a 
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H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÓBECSEI VÁROSI SZÍNHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK A HATÁLYOS ELŐÍRÁSOKKAL VALÓ 

ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. szakasz 

 Jelen határozattal összehangoljuk az Óbecsei Városi Színház alapító okiratát A közszolgálatokról szóló 
törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. 
számok) és A művelődési törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09. szám), valamint 
rendezzük az intézmény nevét, székhelyét, tevékenységét, belső szerveződését, finanszírozási és igazgatási 
módját. 
 

2. szakasz 
Az Óbecsei Városi Színház jogi személy, és az Újvidéki Gazdasági Bíróság nyilvántartási jegyzékébe 

5-315 szám alatt jegyezték be. 
 

3. szakasz 
 Az Óbecsei Városi Színház (a továbbiakban: színház) alapítója Óbecse község, akinek nevében az 
alapítói jogokat Óbecse Község Képviselő-testülete gyakorolja (a továbbiakban: alapító). 
 

4. szakasz 
 A színház művelődési intézmény és közszolgálatként működik. 
 
II. AZ INTÉZMÉNY ELNEVEZÉSE ÉS SZÉKHELYE 
 

5. szakasz 
A színház elnevezése: ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ БЕЧЕЈ 

                               GRADSKO POZORIŠTE BEČEJ 
                                VÁROSI SZÍNHÁZ ÓBECSE 
 
 Az intézménynevet szerb nyelven cirill és latin betűs írásmóddal és magyar nyelven írják ki. 
 A színház megváltoztathatja a nevét az alapító jóváhagyásával. 
  

6. szakasz 
 A színház székhelye Óbecsén, a Gerberék utca 2. szám alatt található. 
 A színház az alapító jóváhagyásával megváltoztathatja székhelyét. 
 
III. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 
 

7. szakasz 
90. Alkotó, művészeti és szórakoztató tevékenység 
A következőket foglalja magában: 
- azokat a tevékenységeket, amelyek kielégítik a használók kulturális igényeit és biztosítják a szórakoztatást 
az erre szolgáló létesítményekben, 
- előadások létrehozását, népszerűsítését és bemutatását, 
- művészeti és szórakoztató programok megtartását, valamint a közönségnek szánt kiállítások 
megrendezését, 
- a műalkotások elkészítéséhez és az előadások bemutatásához szükséges művészeti, kreatív és műszaki 
lehetőségek biztosítását. 
 
90.01 Előadóművészet: 
A következőket foglalja magában: 
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- a színházi, opera- és táncprogramok/előadások színre állítását, a zenei programok (koncertek) 
kivitelezésének előkészítését, valamint más színpadi események kivitelezését, 
- a színtársulatok, társaságok, zenekarok vagy együttesek tevékenységét, 
- az önálló művészek, mint pl. színészek, táncosok, zenészek, műsorvezetők tevékenységét. 
 
90.02 Egyéb művészeti tevékenységek az előadóművészet keretein belül 
A következőket foglalja magában: 
- az előadóművészet, színházi táncelőadások, koncertek, operaelőadások és egyéb színpadi események 
bemutatása keretein belüli segédtevékenységeket, 
- a rendezők, producerek, szcenográfusok és színnpadi dolgozók, fénykezelő szakemberek tevékenységét, 
- a producerek és az eseményszervezők színpadi felszereléssel vagy nélküle folyó tevékenységét. 
 
90.03 Művészi alkotás 
A következőket foglalja magában: 
- az önálló művészek (szobrászok, festők, rajzfilmrajzolók, karikaturisták, vésnökök, írók és szabadúszó 
újságírók stb. tevékenységét. 
 
90.04 A művészeti intézmények tevékenysége 
A következőket foglalja magában: 
- a koncert- és színháztermek és egyéb művészeti intézmények tevékenységét stb. 
 
59.1 Film- és tv-műsor gyártás 
56.3 Italkészítés és -felszolgálás 
61. Telekommunikáció 
63.11 Adatfeldolgozás 
93.29 Egyéb szórakoztató és rekreatív tevékenységek 
47.6 Könyvkiskereskedelem a szaküzletekben 
 

8. szakasz 
 A színház tevékenységének megváltoztatásáról az igazgatóbizottság határoz. 
 Az igazgatóbizottságnak a tevékenység megváltozatásáról szóló határozatát az alapító hagyja jóvá. 
 
 

9. szakasz 
A belső szerveződést (munkakör és feladatok) a színház általános okiratai szabályozzák. 
A színház belső szerveződéséről és a munkahelyek besorolásáról szóló szabályzatot Óbecse Község 

Községi Tanácsa hagyja jóvá. 
 
IV. AZ INTÉZMÉNY PECSÉTJE 

10. szakasz 
A színháznek van pecsétje és bélyegzője, melyek külalakhát a színházi alapszabály határozza meg. 

 
 
V. A TEVÉKENYSÉGHEZ ÉS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 

11. szakasz 
 A színház működését a munkaprogramban határozzák meg. 
 A munkaprogramot egy naptári évnyi időszakra hozzák meg. 
 A munkaprogramot és a pénzügyi terv javaslatát a színház kézbesíti az alapítónak.  
 

A színház működéséhez szükséges eszközöket a következő forrásokból biztosítják: 
1. Óbecse község költségvetési eszközei, 
2. a polgárok, vállalatok, intézmények és közösségek hozzájárulása, 
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3. az előadásokra és rendezvényekre szóló belépők, 
    4. ajándékok és hagyatékok, 
 5. a rendes tevékenység keretein belüli szolgáltatásnyújtásból és eladásból eredő bevételek, 
 6. a befektetett eszközök utáni kamatok és osztalékok, 
 7. a színház előadásai és a koprodukciók vendégszereplésével szerzett bevételek, 
 9. és egyéb források a törvénnyel összhangban. 
 
VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEI 

 
12. szakasz 

 A színház szervei a következők: 
1. az igazgató, 
2. az igazgatóbizottság és 
3. a felügyelőbizottság. 

 
 A színház igazgatóját, igazgató- és felügyelőbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
 

13. szakasz 
  A színházat az igazgató igazgatja. 

Az intézmény igazgatójelöltjének megválasztásához szükséges feltételeket a színház 
alapszabályában határozzák meg. 

A színházi igazgatójelölt a pályázati dokumentáció szerves részeként köteles javaslatot tenni a 
színház munka- és fejlesztési programjára, és eleget kell tennie a színház alapszabályában előirányzott 
további feltételeknek is. 

A színházigazgatót az alapító négy évre nevezi ki az előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat 
alapján és ő is menti fel az igazgatóbizottság javaslatára. Megvan a lehetőség arra, hogy ugyanazt a 
személyt újra kinevezzék. 

Az igazgató jogait, kötelezettségeit és felelősségét, illetve kinevezésének és felmentésének 
feltételeit a színház alapszabálya szabályozza. 
 

14. szakasz 
A színház igazgatója: 
1. képviseli a színházat a kívülálló személyekkel való jogforgalomban, 
2. megszervezi és irányítja az intézmény tevékenységét, 
3. felel a színház tevékenységének és működésének törvényességéért, 
4. meghozza a belső szerveződésről és a munkahelyek besorolásáról szóló okiratot, 
5. felel az intézmény munkaprogramjának végrahajtásáért, 
6. felel az intézmény anyagi és pénzügyviteléért, 
7. ellát egyéb, a törvényben és a színház alapszabályában meghatározott teendőket is. 
 
Munkájáért az igazgatóbizottságnak és az alapítónak felel. 

 
15. szakasz 

 A színházigazgatót az alapító négy évre nevezi ki az előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat alapján, és 
kinevezhetik újra. 

Jelen szakasz 1. bekezdésébe foglalt nyilvános pályázatot a színházi igazgatóbizottság írja ki és 
bonyolítja le. 

A szakasz 1. bekezdésébe foglalt nyilvános pályázatot az igazgatói megbízatás letelte előtt 60 
nappal írják ki. 

Az intézmény igazgatóbizottsága köteles arra, hogy a nyilvános pályázat lezárulását követő 30 
napos határidőn belül kiválassza a jelöltet, és hogy kézbesítse a javaslatot az alapítónak. 

Az alapító a színház igazgatóbizottság javaslata alapján nevezi ki a színház igazgatóját. 
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Ha az alapító nem fogadja el az igazgatóbizottság javaslatát, úgy veszik, hogy a nyilvános pályázat 
nem járt sikerrel. 

 
16. szakasz 

Az alapító az előzetesen lefolytatott nyilvános pályázat nélkül is kinevezhet megbízott igazgatót az 
intézmény élére, abban az esetben, ha az igazgató tisztsége a megbízatás letelte előtt szűnik meg, illetve 
ha az igazgató helyére kiírt pályázat nem jár sikerrel. 

A megbízott igazgató legfeljebb egy évig láthatja el ezt a tisztséget. 
 

17. szakasz 
Az igazgatóbizottság a színház igazgatási szerve. 
Az igazgatóbizottságnak egy elnöke és hat tagja van, kettő a foglalkoztatottak sorából, a többi pedig 

a helyi önkormányzati egység képviselőinek sorából. 
Az igazgatóbizottság tagjait az alapító nevezi ki és menti fel, a kiemelkedő szakemberek és a 

kulturális tevékenység ismerői közül. 
Az igazgatóbizottság tagjait négy éves időszakra nevezik ki, és újra kinevezhetik őket. 
Az igazgatóbizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem legalább 30 %-os 

képviseletét. 
Az igazgatóbizottság elnökét az alapító nevezi ki az igazgatóbizottsági tagok sorából. 

 
18. szakasz 

Az igazgatóbizottság foglalkoztatottak sorából való tagjait a színház alapszabályával összhangban 
nevezik ki.  

Az igazgatóbizottság foglalkoztatottak sorából való tagjainak legalább a fele az alap-, illetve a 
programtevékenység hordozója kell, hogy legyen. 
 

19. szakasz 
 Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak térítmény járhat a tevékenységükért, az alapítónak a 
kinevezésről szóló határozatban megállapított feltételei és mércéi szerint. 
 

20. szakasz 
Az igazgatóbizottság tevékenységi módját az igazgatóbizottság munkaügyrendje szabályozza. 

 
21. szakasz 

Az alapító a színházi igazgatóbizottság elnöke és tagjai kinevezéséig kinevezhet megbízott 
igazgatóbizottsági elnököt és tagokat. 

Az alapító akkor is kinevezhet megbízott igazgatóbizottsági elnököt és tagokat, ha az 
igazgatóbizottság elnökének, illetve tagjának a megbízatás letelte előtt szűnik meg a tisztsége. 

A megbízott igazgatóbizottsági elnök, illetve tag legfeljebb egy évig láthatja el ezt a tisztséget. 
 

22. szakasz 
A színház igazgatóbizottsága: 
1. meghozza az alapszabályt, 
2. meghozza az intézmény többi általános aktusát, amelyeket a törvény és az alapszabály 

előirányoz, 
3. meghatározza az üzleti és fejlesztési politikát, 
4. határoz a színház működéséről, 
5. az igazgató javaslatára meghozza a színház munkaprogramját, 
6. meghozza az évi pénzügyi tervet, 
7. elfogadja az évi elszámolást, 
8. elfogadja az évi munka- és ügyviteli beszámolót, 
9. a törvénnyel összhangban javaslatot tesz a státusváltozásokra, 
10. igazgatójelöltet javasol az alapítónak, 
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11. meghatározott időre szóló munkaszerződést köt az igazgatóval megbízatása leteltéig, illetve a 
felmentéséig, ha pedig egy meghatározatlan időre felvett színházi foglalkoztatottat neveztek ki 
igazgatónak, munkaszerződés-függeléket köt meg a munkatörvénnyel összhangban, 

12. határoz a színház nevének, székhelyének és tevékenységének megváltoztatásáról, 
13. határoz egyéb, a törvényben és az alapszabályban meghatározott kérdésekről. 
Az 1. bekezdés 1., 5., 6., 8. és 12. pontjába foglalt okiratokat az alapító hagyja jóvá. 

 
23. szakasz 

A felügyelőbizottság a múzeum működését felügyeli. 
A felügyelő bizottságnak egy elnöke és két tagja van, egy a foglalkoztatottak sorából, kettő pedig a 

helyi önkormányzati egység képviselői közül. 
A felügyelőbizottság tagjait az alapító nevezi ki négyéves időszakra újrakinevezésük lehetősége 

mellett, és ő is menti fel őket. 
Az felügyelőbizottság összetételének biztosítania kell a kevésbé képviselt nem legalább 30 %-os 

képviseletét. 
A felügyelőbizottság tagjának nem nevezhető ki olyan személy, aki a színházi igazgatóbizottság 

tagja. 
A felügyelőbizottság elnökét az alapító nevezi ki a felügyelőbizottság tagjai közül. 

 
24. szakasz 

Az felügyelőbizottság foglalkoztatottak sorából való tagját az múzeum alapszabályával összhangban 
nevezik ki.  

25. szakasz 
Az felügyelőbizottság elnökének és tagjainak térítmény járhat a tevékenységükért, az alapítónak a 

kinevezésről szóló határozatban megállapított feltételei és mércéi szerint. 
 

26. szakasz 
Az alapító a színházi felügyelőbizottság elnöke és tagjai kinevezéséig kinevezhet megbízott 

felügyelőbizottsági elnököt és tagokat. 
Az alapító akkor is kinevezhet megbízott felügyelőbizottsági elnököt és tagokat, ha a 

felügyelőbizottság elnökének, illetve tagjának a megbízatás letelte előtt szűnik meg a tisztsége. 
A megbízott felügyelőbizottsági elnök, illetve tag legfeljebb egy évig láthatja el ezt a tisztséget. 

 
27. szakasz 

A felügyelőbizottság: 
1. felügyeli az igazgató és az igazgatóbizottság tevékenységének törvényességét, 
2. megállapítja, hogy teljesül-e a színház munkaterve és -programja, 
3. átvizsgálja az időszaki és évi elszámolásokat, 
4. megállapítja, hogy a színház üzleti könyvét és egyéb dokumentumait szabályosan és az 

előírásokkal összhangban vezetik-e, 
5. véleményezi a határozatjavaslatokat, 
6. ellát egyéb, a törvényben, az alapszabályban és egyéb általános aktusokban meghatározott 

teendőket is. 
A felügyelőbizottság évente legalább egyszer munkabeszámolót nyújt be az alapítónak. 

 
28. szakasz 

A felügyelőbizottság tevékenységi módját a felügyelőbizottság munkaügyrendje szabályozza. 
 

29. szakasz 
Az alapszabály a színház általános alapokirata, amely a következőket szabályozza: 
– a színház tevékenységét, 
– a színház belső szerveződését, 
– a színházi szerveket, összetételüket, kinevezésük módját és hatáskörüket, 
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– a színházigazgató kinevezésének és felmentésének feltételeit, 
– a színház felelősségét a jogforgalmi kötelezettségek tekintetében, 
– egyéb, a színház tevékenysége szempontjából jelentős kérdéseket. 
 
A színház alapszabályát az alapító hagyja jóvá. 

 
VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

30. szakasz 
Jelen határozat hatályba lépésével megszűnik annak a határozatnak az érvényessége, mely az 

Óbecsei Vuk Karadžić Művelődési Központ státushelyzetének összehangolásáról szól (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 2/2002. sz.). 

A színház a határozat hatályba lépésétől számított 60 napos határidőn belül össze fogja hangolni a 
szerveződését, tevékenységét, alapszabályát és egyéb általános aktusait a határozat rendelkezéseivel. 

 
31. szakasz 

Jelen határozat az Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község                A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           Knézi Péter, s. k.                
Ikt. sz.: I 022-104/2014 
Kelt: 2014. 04.14. 

Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

3. 
На основу члана  110. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“,  број 24/2011 и 

99/2011), члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 
71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) и  члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј“, број 10/2012 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј, на ХХ седници 
одржаној дана 14.04.2014. године, донела је 

 
  

О Д Л У К У  
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА Установе за спортску и културну активност 

oмладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа СА ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком Општина Бечеј врши усклађивање оснивачког акта Установе за спортску и културну 
активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа са Законом о јавним службама („Службени гласник 
Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) и Законoм о спорту („Службени 
гласник Републике Србије“,  број 24/2011 и 99/2011) и уређује њен назив и седиште, делатност, 
организацију, начин финансирања и управљања и друга питања од значаја за њен рад.  

 
Члан 2. 

Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа је основана за 
обављање спортске делатности. 
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Члан 3. 
Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа  уписанa је у 
судски регистар код Трговинског суда у Новом Саду, број решења : ФИ. 1626/90 од 02.07.1990. 
године, као Радна организација „Младост“ за спортску и културну активност омладине у оснивању. 
 

Члан 4. 
Оснивач Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа  (у даљем 
тексту: Установа за спортску и културну активност ) је општина Бечеј у чије име оснивачка права 
врши Скупштина општине Бечеј  (у даљем тексту: Оснивач). 

 
Члан 5. 

Установа за спортску и културну активност послује у складу са прописима о јавним службама. 
 
II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 

Члан 6. 
Назив Установа за спортску и културну активност је: 
Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа 
Đorđe Predin-Badža Óbecse ifjúságának Sport-és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény. 
 
Назив се исписује на српском језику, ћириличним и латиничним писмом и на мађарском језику и 
његовом писму. 
Установа за спортску и културну активност може променити назив уз сагласност Оснивача. 

 
Члан 7. 

Скраћени назив Установе за спортску и културну активност je:  
Спортска установа Ђорђе Предин – Баџа. 
Đorđe Predin – Badža Sportintézmény. 

 
Члан 8. 

Седиште Установе за спортску и културну активност је у Бечеју, Зелена улица број 30. 
Установа за спортску и културну активност може променити седиште уз сагласност Оснивача. 
 
III ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 

Члан 9. 
Установа за спортску и културну активност обавља следеће делатности : 
 
90.01 Извођачка уметност 
 
93 Спортске, забавне и рекреативне активности 
 
93.1 Спортске делатности 
 
93.11 Делатности спортски објеката 
 
93.19 Остале спортске делатности 
 
93.29 Остале забавне и рекреативне делатности 
 
56.30 Услуге припремања и послуживања пића 
 
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
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Члан 10. 
О промени делатности Установе за спортску и културну активност одлучује Управни одбор. 
На одлуку Управног одбора о промени делатности сагласност даје Оснивач. 
 

Члан 11. 
Унутрашња организација (делокруг рада и послови) уређују се општим актима Установе за спортску 
и културну активност. 
Општинско веће општине Бечеј даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места Установе за спортску и културну активност. 
 
IV ПЕЧАТ, ШТАМБИЉ И МЕМОРАНДУМ УСТАНОВЕ 
 

  Члан 12. 
Установа за спортску и културну активност има свој печат, штамбиљ и меморандум чији се изгледи 
утврђују статутом Установе за спортску и културну активност. 
 
V СРЕДСТВА ЗА РАД И ПОСЛОВАЊЕ 
 

    Члан 13. 
Пословање Установе за спортску и културну активност утврђује се програмом рада. 
Програм рада доноси се за период од једне календарске године. 
Програм рада, са предлогом финансијског плана Установе за спортску и културну активност 
доставља Скупштини општине  Бечеј. 

 
Средства за рад Установе за спортску и културну активност обезбеђују се из следећих извора : 
 
1. прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода;  
2. донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица;  
3. средстава буџета општине Бечеј ; 
4. непосредно од корисника; 
5. продајом производа и услуга на тржишту, 
6. других извора, у складу са законом. 
 
VI ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

Члан 14. 
Органи  су: 

1. Директор, 
2. Управни одбор и 
3. Надзорни одбор. 

 
Директора, Управни и Надзорни одбор Установе за спортску и културну активност именује и 
разрешава Оснивач. 

 
1. Директор 

Члан 15.  
Установом за спортску и културну активност руководи Директор. 
Директора Установе за спортску и културну активност именује и разрешава Оснивач. 
Мандат Директора Установе за спортску и културну активност траје 4 године. 

 
Члан 16.  

Директор Установе за спортску и културну активност : 
1. заступа и представља Установу за спортску и културну активност , 
2. организује и  руководи њеним радом, 
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3. одговоран је за законитост рада и пословања Установе за спортску и културну активност, 
4. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 
5. предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, 
6. предлаже финансијске извештаје Установе за спортску и културну активност, 
7. врши друге послове утврђене законом и статутом Установе за спортску и културну активност. 
 

Члан 17. 
Оснивач може до именовања Директора, именовати вршиоца дужности директора. 
Вршилац може ту функцију обављати до именовања Директора, а најдуже годину дана од дана 
именовања. 
Вршилац дужности директора има сва права, дужности и одговорности Директора. 
 
2. Управни одбор 

Члан 18. 
Управни одбор је орган управљања Установе за спортску и културну активност . 
Управни одбор Установе за спортску и културну активност именује и разрешава Оснивач. 
Управни одбор има председника и 4 члана, и то два члана из реда запослених и три члана из реда 
представника које именује јединица локалне самоуправе. 
Члана Управног одбора из реда запослених предлаже Директор Установе за спортску и културну 
активност. 
Председника и чланове Управног одбора именују Оснивач на период од 4 године.  

 
Члан 19. 

Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према 
мерилима оснивача утврђеним решењем о именовању. 

 
Члан 20. 

Начин рада Управног одбора се уређује пословником о раду Управног одбора. 
 

Члан 21. 
Управни одбор Установе за спортску и културну активност : 

1. доноси статут; 
2. одлучује о пословању Установе за спортску и културну активност ; 
3. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 
4. доноси програм рада са финансијским планом; 
5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом; 
6. одлучује о промени назива, седишта и промени делатности Установе за спортску и културну 

активност; 
7. закључује уговор о раду са Директором, на одређено време, до истека рока на који је 

изабран, односно до његовог разрешења, када је за Директора именовано лице које је већ 
запослено у Установи за спортску и културну активност на неодређено време, закључује 
анекс уговора о раду, у складу са законом о раду; 

8. доноси пословник о свом раду; 
9. одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом. 

Оснивач даје сагласност на акте из става 1. тачки 1), 3), 4) и 6). 
 

Члан 22. 
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Установе за спортску и културну активност. 
Надзорни одбор Установе за спортску и културну активност именује и разрешава Оснивач. 
Надзорни одбор има 3 члана и то једног члана из реда запослених и два члана из реда представника 
које именује јединица локалне самоуправе. 
Члана Надзорног одбора из реда запослених предлаже директор Установе за спортску и културну 
активност. 
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Председника и чланове Надзорног одбора именују Оснивач на период од 4 године.  
 

Члан 23. 
Надзорни одбор: 
1. врши надзор над пословањем Установе за спортску и културну активност,  
2. утврђује да ли се остварује план и програм рада Установе за спортску и културну активност, 
3. прегледа извештај о пословању и завршни рачун Установе за спортску и културну активност и 
утврђује да ли су сачињени у складу са прописима, 
4. даје мишљење о предлозима одлука, 
5. доноси пословник o свом раду, 
6. врши и друге послове утврђене законом,  статутом и другим општим актима. 
 

Члан 24. 
Начин рада Надзорног одбора уређује се пословником о раду Надзорног одбора. 
 

Члан 25. 
Оснивач има право да наложи контролу пословања Установе за спортску и културну активност и да 
тражи подношење извештаја о раду. 
 

Члан 26. 
Статут је основни општи акт Установе за спортску и културну активност, којим се уређује: 
1. делатност Установе за спортску и културну активност, 
2. унутрашња организација Установе за спортску и културну активност, 
3. органи Установе за спортску и културну активност, њихов састав, начин именовања и надлежност 
4. услови за именовање и разрешење Директора Установе за спортску и културну активност, 
5. одговорност Установе за спортску и културну активност за обавезе у правном промету 
6. друга питања значајна за рад Установе за спортску и културну активност. 
 
На статут Установе за спортску и културну активност сагласност даје оснивач. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27. 
Ступањем на снагу овe одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Радне организације „Младост“ за 
спортску и културну активност омладине („Службени лист општине Бечеј“ број 9/1984, 5/1985, 
6/1986, 22/1986, 5/1987, 20/1988). 

Установа за спортску и културну активност ће ускладити своју организацију, рад, Статут и 
друга општа акта са одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу. 

 
Члан 28. 

 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               Кнези Петер, с.р.   
Број: I 022-105/2014 
Дана: 14.04.2014. године            
             Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
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3. 
A sportról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/2011. és 99/2011. sz.) 110. 

szakasza, A közszolgálatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 
79/2005., 81/2005. és 83/2005. szám) 13. szakasza és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 10/2012. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. 
pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014.04.14. megtartott XX. ülésén meghozta a 
 

H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÓBECSEI ĐORĐE PREDIN-BADŽA IFJÚSÁGI SPORT- ÉS KULTÚRTEVÉKENYSÉGI INTÉZMÉNY  

ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK A HATÁLYOS ELŐÍRÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. szakasz 

 Jelen határozattal összehangoljuk az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kultúrtevékenységi 
Intézmény alapító okiratát A közszolgálatokról szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. szám) és A sportról szóló törvény (Szerb Köztársaság 
Hivatalos Közlönye, 24/2011. és 99/2011. sz.), valamint rendezzük nevét és székhelyét, tevékenységét, 
szerveződését, finanszírozási és igazgatási módját és egyéb, a tevékenysége szempontjából jelentős 
kérdéseket. 
 

2. szakasz 
Az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kultúrtevékenységi Intézményt a 

sporttevékenység ellátására alapították meg. 
 

3. szakasz 
Az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kultúrtevékenységi Intézményt a Mladost Ifjúsági 

Sport- és Kultúrtevékenységi Munkaszervezet alapítási név alatt jegyezték be az Újvidéki Kereskedelmi 
Bíróság nyilvántartási jegyzékébe, a határozat száma: FI 1626/90, keltezése: 1990. 7. 2. 

  
4. szakasz 

 Az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény (a továbbiakban: Sport- 
és Kultúrtevékenységi Intézmény) alapítója Óbecse község, akinek nevében az alapítói jogokat Óbecse 
Község Képviselő-testülete gyakorolja (a továbbiakban: alapító). 
 

5. szakasz 
A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény a közszolgálatokról szóló előírásokkal összhangban 

működik. 
 

II. AZ INTÉZMÉNY NEVE ÉS SZÉKHELYE 
6. szakasz 

A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény neve:  
Установа за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа 
Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény 
  

 Az intézménynevet szerb nyelven cirill és latin betűs írásmóddal és magyar nyelven írják ki. 
 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény megváltoztathatja a nevét az alapító jóváhagyásával. 
 

7. szakasz 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény rövid neve: 
 Спортска установа Ђорђе Предин – Баџа 
 Đorđe Predin-Badža Sportintézmény 
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8. szakasz 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény székhelye Óbecsén, a Zöldfás u. 30. szám alatt található. 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény az alapító jóváhagyásával megváltoztathatja székhelyét. 
 
III. AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE 

9. szakasz 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény a következő teendőket látja el: 
 
 90.01 Előadóművészet 
 93 Sport-, szórakoztató és rekreatív tevékenységek 
 93.1 Sporttevékenység 
 93.11 A sportobjektumok tevékenysége 
 93.19 Egyéb sporttevékenységek 
 93.29 Egyéb szórakoztató és rekreatív tevékenységek 
 56.30 Italkészítés és -felszolgálás 
 47.78 Egyéb kiskereskedelem az új termékekkel a szaküzletekben 
  

10. szakasz 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény tevékenységének megváltoztatásáról az igazgatóbizottság 
határoz. 
 Az igazgatóbizottságnak a tevékenység megváltozatásáról szóló határozatát az alapító hagyja jóvá. 
 

11. szakasz 
A belső szerveződést (munkakör és feladatok) a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény általános 

okiratai szabályozzák. 
A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény belső szerveződéséről és a munkahelyek besorolásáról 

szóló szabályzatot Óbecse Község Községi Tanácsa hagyja jóvá. 
 
IV. AZ INTÉZMÉNY PECSÉTJE, BÉLYEGZŐJE, MEMORANDUMA 
 

12. szakasz 
A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézménynek van pecsétje, bélyegzője és memoranduma, melyek 

külalakját a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény Alapszabálya határozza meg. 
 
V. A TEVÉKENYSÉGHEZ ÉS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 

13. szakasz 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény működését a munkaprogramban határozzák meg. 
 A munkaprogramot egy naptári évnyi időszakra hozzák meg. 
 A munkaprogramot és a pénzügyi terv javaslatát a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény kézbesíti 
Óbecse Község Képviselő-testületének.  
 

A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény működéséhez szükséges eszközöket a következő 
forrásokból biztosítják: 
 1. a tevékenység ellátásával szerzett bevételekből és egyéb saját bevételekből, 
 2. a hazai és külföldi jogi és természetes személyek adományaiból, hozzájárulásaiból és 
szponzorálásából, 
 3. az Óbecse községi költségvetés eszközeiből, 
 4. közvetlenül a felhasználóktól, 
 5. a termékek és szolgáltatások piacon való értékesítéséből, 
 6. egyéb forrásokból a törvénnyel összhangban. 
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VI. AZ INTÉZMÉNY SZERVEI 
14. szakasz 

 A szervek a következők: 
1. az igazgató, 
2. az igazgatóbizottság és 
3. a felügyelőbizottság. 

 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény igazgatóját, igazgató- és felügyelőbizottságát az alapító 
nevezi ki és menti fel. 
 
 1. Az igazgató 

15. szakasz 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézményt az igazgató igazgatja. 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel. 
 A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény igazgatójának megbízatása négy évig tart. 
 

16. szakasz 
A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény igazgatója: 
1. képviseli a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézményt, 
2. megszervezi és irányítja a tevékenységét, 
3. felel a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény tevékenységének és működésének 

törvényességéért, 
4. meghozza a belső szerveződésről és a munkahelyek besorolásáról szóló okiratot, 
5. javasolja az évi ügyviteli programot, és intézkedéseket foganatosít a végrehajtása érdekében, 
6. javasolja a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény pénzügyi beszámolóit, 
7. ellát egyéb, a törvényben és a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény alapszabályában 

meghatározott teendőket is. 
 

17. szakasz 
 Az alapító az igazgató kinevezéséig kinevezhet megbízott igazgatót. 
 A megbízott az igazgató kinevezéséig, legfeljebb pedig a kinevezéstől számított egy év leteltéig láthatja 
el ezt a tisztséget. 
 A megbízott igazgatónak ugyanazok a jogai, a kötelezettségei és a felelőssége, mint az igazgatónak. 
 
 2. Az igazgatóbizottság 

18. szakasz 
Az igazgatóbizottság a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény igazgatási szerve. 
A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
Az igazgatóbizottságnak egy elnöke és négy tagja van, kettő a foglalkoztatottak sorából, három 

pedig a helyi önkormányzati egység kinevezte képviselők sorából. 
Az igazgatóbizottság foglalkoztatottak sorából való tagját a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény 

igazgatója javasolja. 
Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait az alapító négyéves időszakra nevezi ki. 

 
19. szakasz 

Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak térítmény járhat a tevékenységükért, az alapítónak a 
kinevezésről szóló határozatban megállapított feltételei és mércéi szerint. 
 

20. szakasz 
Az igazgatóbizottság tevékenységi módját az igazgatóbizottság munkaügyrendje szabályozza. 

 
21. szakasz 

A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény igazgatóbizottsága: 
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1. meghozza az alapszabályt, 
2. határoz a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény működéséről, 
3. elfogadja az ügyviteli jelentést és az évi elszámolást, 
4. meghozza a munkaprogramot és a pénzügyi tervet, 
5. a törvénnyel összhangban határoz az eszközök felhasználásáról, 
6. határoz a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény nevének, székhelyének és tevékenységének 

megváltoztatásáról, 
7. meghatározott időre szóló munkaszerződést köt az igazgatóval megbízatása leteltéig, illetve a 

felmentéséig, ha pedig egy meghatározatlan időre felvett sport- és kultúrtevékenységi intézménybeli 
foglalkoztatottat neveztek ki igazgatónak, munkaszerződés-függeléket köt meg a munkatörvénnyel 
összhangban, 

8. meghozza a munkaügyrendet, 
9. határoz egyéb, a törvényben és az alapszabályban meghatározott kérdésekről. 
Az 1. bekezdés 1., 3., 4. és 6. pontjába foglalt okiratokat az alapító hagyja jóvá. 

 
22. szakasz 

A felügyelőbizottság a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény működését felügyeli. 
A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény felügyelőbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
A felügyelőbizottságnak három tagja van, egy a foglalkoztatottak sorából, kettő pedig a helyi 

önkormányzati egység kinevezte képviselők sorából. 
A felügyelőbizottság foglalkoztatottak sorából való tagját a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény 

igazgatója javasolja. 
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító négyéves időszakra nevezi ki. 

 
23. szakasz 

A felügyelőbizottság: 
1. felügyeli a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény működését, 
2. megállapítja, hogy teljesül-e a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény munkaterve és -

programja, 
3. átvizsgálja a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény ügyviteli jelentését és zárszámadását, és 

megállapítja, hogy az előírásokkal összhangban állították-e össze őket, 
4. véleményezi a határozatjavaslatokat, 
5. meghozza a munkaügyrendet, 
6. ellát egyéb, a törvényben, az alapszabályban és egyéb általános aktusokban meghatározott 

teendőket is. 
24. szakasz 

A felügyelőbizottság tevékenységi módját a felügyelőbizottság munkaügyrendje szabályozza. 
 

25. szakasz 
 Az alapítónak joga van arra, hogy elrendelje a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény működésének 
ellenőrzését, és hogy a munkabeszámoló beterjesztését kérje. 
 

26. szakasz 
Az alapszabály a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény általános alapokirata, amely a 

következőket szabályozza: 
– a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény tevékenységét, 
– a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény belső szerveződését, 
– a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény szerveit, összetételüket, kinevezésük módját és 

hatáskörüket, 
– a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény igazgatója kinevezésének és felmentésének feltételeit, 
– a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény felelősségét a jogforgalmi kötelezettségek tekintetében, 
– egyéb, a Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény tevékenysége szempontjából jelentős 

kérdéseket. 
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A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény alapszabályát az alapító hagyja jóvá. 

 
VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

27. szakasz 
 

Jelen határozat hatályba lépésével megszűnik annak a határozatnak az érvényessége, mely a 
Mladost Ifjúsági Sport- és Kultúrtevékenységi Munkaszervezet megalapításáról szól (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 9/1984., 5/1985., 6/1986, 22/1986., 5/1987. és 20/1988). 

 
A Sport- és Kultúrtevékenységi Intézmény a határozat hatályba lépésétől számított 60 napos 

határidőn belül össze fogja hangolni a szerveződését, tevékenységét, alapszabályát és egyéb általános 
aktusait a határozat rendelkezéseivel. 

 
28. szakasz 

Jelen határozat az Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.: I 022-105/2014                                                             Knézi Péter, s. k. 
Kelt: 2014.04.14. 
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4. 
На основу члана  39. Закона о туризму („Службени гласник Републике Србије“,  број 36/2009, 

88/2010, 99/2011 и 93/2012 ), члана 13. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике 
Србије“, број 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005) и  члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине 
Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 10/2012 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј, 
на ХХ седници одржаној дана 14.04.2014. године, донела је 
  

О Д Л У К У 
О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ СА 

ПОЗИТИВНИМ ПРОПИСИМА  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 Члан 1. 

Овом Одлуком Општина Бечеј врши усклађивање оснивачког акта Туристичке организације општине 
Бечеј са Законом о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, број 42/91, 71/94, 
79/2005, 81/2005 и 83/2005) и Законом о туризму („Службени гласник Републике Србије“,  број 
36/2009, 88/2010, 99/2011 и 93/2012 ) и уређује њен положај, делатност, организацију, начин 
финансирања и управљања и друга питања од значаја за њен рад.  
 

Члан 2. 
Туристичка  организација врши послове унапређења и промоције туризма, као и послове развоја, 
очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Бечеј. 
 

 
 



Страна 25.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                    Број 3. 
25. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                 3. Szám 
                                                                             14. 04. 2014.     ***     2014. 04. 14. 
     

 

Члан 3. 
Туристичка организација општине Бечеј има својство правног лица и уписанa је у судски регистар 
код Трговинског суда у Новом Саду, број регистарског улошка 5-319, ознака и бр. Решења : ФИ. 
277/05. 

 
Члан 4. 

Оснивач Туристичке организације општине Бечеј (у даљем тексту: Туристичка организација) је 
Општина Бечеј у чије име оснивачка права врши Скупштина Општине Бечеј  (у даљем тексту: 
Оснивач). 

Члан 5. 
Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама. 
 
II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 6. 
Назив Туристичке организације је: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
                 TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BEČEJ 
                 ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 
 
Назив се исписује на српском језику, ћириличним и латиничним писмом и на мађарском језику и 
његовом писму. 
Туристичка организација може променити назив уз сагласност Оснивача. 

 

Члан 7. 
Седиште Туристичке организације је у Бечеју, Трг ослобођења бр. 1. 
Туристичка организација може променити седиште уз сагласност Оснивача. 

 
III ДЕЛАТНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 8. 
Туристичка организација обавља послове: 
 
1) промоције туризма јединице локалне самоуправе;  
 
2) координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који 
непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма;  
 
3) доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским 
маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;  
 
4) обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности 
јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, 
интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања 
туристичке сигнализације;  
 
5) прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, 
као и друге послове од значаја за промоцију туризма;  
 
6) организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и 
других скупова и манифестација;  
 
7) организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних 
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информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање 
туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и 
др.);  
 
8) посредовања у пружању услуга у домаћој радиности;  
 
9) подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;  
 
10) друге активности на промоцији туризма у складу са овом одлуком и статутом Туристичкe 
организацијe.  
 

Члан 9. 
У циљу извршења послова из претходног члана делатности Туристичке организације су: 

 
58.1 Издавање књига, часописа и друге издавачке делатности 
58.14 Издавање часописа и периодичних издања 
59.2 Снимање и издавање звучних записа и музике 
58.19 Остала издавачка делатност 
47.11 Трговина на мало у не специјализованим продавницама, претежно хране, пића и дувана 
47.61 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама 
47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијском материјалом у специјализованим продавницама 
47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 
55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 
55.3 Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке приколице 
55.9 Остали смештај 
56.10 Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката 
79 Делатност путничких агенција и тур-оператера 
73.2 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења 
82.30 Организовање састанака и сајмова 
74.2 Фотографске услуге 
59 Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких 
записа 
90 Стваралачке, уметничке и забавне делатности 
91.01 Делатност библиотека и архива 
91.03 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда 
и сличних историјских споменика 
91.04 Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности 
93.19 Остале спортске делатности 
93.2 Остале забавне и рекреативне делатности 
50.3 Превоз путника унутрашњим пловним путевима 

 
Члан 10. 

О промени делатности Туристичке организације одлучује управни одбор. 
На одлуку управног одбора о промени делатности сагласност даје оснивач. 

 
Члан 11. 

Унутрашња организација (делокруг рада и послови) уређују се општим актима Туристичке 
организације. 
Општинско веће општине Бечеј даје сагласност на Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места Tуристичке организације. 
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IV ПЕЧАТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
  Члан 12. 

Туристичка организација има свој печат и штамбиљ, чији се изгледи утврђују Статутом Туристичке 
организације. 

 
V СРЕДСТВА ЗА РАД И ПОСЛОВАЊЕ 
 

    Члан 13. 
Пословање Туристичке организације утврђује се програмом рада. 
Програм рада доноси се за период од једне календарске године. 
Програм рада, са предлогом финансијског плана Туристичке организације доставља Скупштини 
општине Бечеј. 

 
Средства за рад Туристичке организације обезбеђују се из следећих извора : 
 
1) прихода остварених обављањем делатности и из других сопствених прихода;  
2) донација, прилога и спонзорстава домаћих и страних правних и физичких лица;  
3) средстава буџета општине Бечеј ; 
4) непосредно од корисника; 
5) продајом производа и услуга на тржишту, 
6) других извора, у складу са законом. 
 
VI ОРГАНИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

Члан 14. 

Органи  су: 

1. Директор, 
2. Управни одбор и 
3. Надзорни одбор. 

 
Директора, управни и надзорни одбор Туристичке организације именује и разрешава Оснивач. 

 
1. Директор 

 
Члан 15.  

Туристичком организацијом руководи директор. 
Директора Туристичке организације именује и разрешава оснивач. 
Мандат директора Туристичке организације траје 4 године. 
 

Члан 16.  
Директор Туристичке организације: 
1. заступа и представља Туристичку организацију, 
2. организује и  руководи њеним радом, 
3. одговоран је за законитост рада и пословања Туристичке организације, 
4. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 
5. предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење, 
6. предлаже финансијске извештаје Туристичке организације, 
7. врши друге послове утврђене законом и статутом Туристичке организације. 
 

Члан 17. 
Оснивач може до именовања директора, именовати вршиоца дужности директора. 
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Вршилац може ту функцију обављати до именовања директора, а најдуже годину дана од дана 
именовања. 
Вршилац дужности директора има сва права, дужности и одговорности директора. 
 
2. Управни одбор 

Члан 18. 
Управни одбор је орган управљања Туристичке организације. 
Управни одбор Туристичке организације именује и разрешава Оснивач. 
Управни одбор има председника и 4 члана, и то једног члана из реда запослених и четири члана из 
реда представника које именује јединица локалне самоуправе. 
Члана управног одбора из реда запослених предлаже директор Туристичке организације. 
Председника и чланове Управног одбора именују Оснивач на период од 4 године.  

 
Члан 19. 

Председнику и члановима Управног одбора може припадати накнада за рад, под условима и према 
мерилима оснивача утврђеним Решењем о именовању. 

 
Члан 20. 

Начин рада Управног одбора се уређује Пословником о раду Управног одбора. 
 

Члан 21. 
Управни одбор Туристичке организације: 

1. доноси статут; 
2. одлучује о пословању Туристичке организације; 
3. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 
4. доноси програм рада са финансијским планом; 
5. одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом; 
6. одлучује о промени назива, седишта и промени делатности Туристичке организације; 
7. закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека рока на који је 

изабран, односно до његовог разрешења, када је за директора именовано лице које је већ 
запослено у Туристичкој организацији на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, 
у складу са законом о раду;; 

8. доноси Пословник о свом раду; 
9. одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом. 

Оснивач даје  сагласност на акте из става 1. тачки 1), 3), 4) и 6). 
 

Члан 22. 
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Туристичке организације. 
Надзорни одбор Туристичке организације именује и разрешава Оснивач. 
Надзорни одбор има 3 члана и то једног члана из реда запослених и два члана из реда представника 
које именује јединица локалне самоуправе. 
Члана Надзорног одбора из реда запослених предлаже директор Туристичке организације. 
Председника и чланове Надзорног одбора именују Оснивач на период од 4 године.  
 

Члан 23. 
Надзорни одбор: 
1. врши надзор над пословањем Туристичке организације,  
2. утврђује да ли се остварује план и програм рада Туристичке организације, 
3. прегледа извештај о пословању и завршни рачун Туристичке организације и утврђује да ли су 
сачињени у складу са прописима, 
4. даје мишљење о предлозима одлука, 
5. доноси Пословник и своме раду, 
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6. врши и друге послове утврђене законом,  Статутом и другим општим актима. 
 

Члан 24. 
Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником о раду Надзорног одбора. 

 
Члан 25. 

Оснивач има право да наложи контролу пословања Туристичке организације и да тражи 
подношење извештаја о раду. 

 
Члан 26. 

Статут је основни општи акт Туристичке организације, којим се уређује: 
1. делатност Туристичке организације, 
2. унутрашња организација  Туристичке организације, 
3. органи Туристичке организације, њихов састав, начин именовања и надлежност 
4. услови за именовање и разрешење директора Туристичке организације, 
5. одговорност Туристичке организације за обавезе у правном промету 
6. друга питања значајна за рад Туристичке организације. 
 
На Статут Туристичке организације сагласност даје оснивач. 

 
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
Ступањем на снагу овe одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Туристичке организације 

општине Бечеј од 10.07.2005. године. 
 
Туристичка организација ће ускладити своју организацију, рад, Статут и друга општа акта са 

одредбама ове Одлуке у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу. 
 

Члан 28. 
 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                    Кнези Петер, с.р.    
Број: I 022-106/2014 
Дана: 14.04.2014.године            
             Б Е Ч Е Ј 

 
- - - - - 0 - - - - - 

4. 
Az idegenforgalomról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 36/2009., 88/2010., 99/2011 

és 93/2012. szám) 39. szakasza, A közszolgálatokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 83/2005. számok) 13. szakasza és Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014.04.14. megtartott XX. ülésén 
meghozta a 
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H A T Á R O Z A T O T 
AZ ÓBECSEI IDEGENFORGALMI SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK A HATÁLYOS 

LŐÍRÁSOKKAL VALÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁRÓL 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1. szakasz 

 Jelen határozattal összehangoljuk az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet alapító okiratát A 
közszolgálatokról szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 
81/2005. és 83/2005. számok) és Az idegenforgalomról szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos 
Közlönye, 36/2009., 88/2010., 99/2011 és 93/2012. szám), valamint rendezzük státusát, tevékenységét, 
szerveződését, finanszírozási és igazgatási módját és egyéb, a tevékenysége szempontjából jelentős 
kérdéseket. 

2. szakasz 
 Az Idegenforgalmi Szervezet az idegenforgalom előremozdításának és népszerűsítésének teendőit látja 
el, valamint az Óbecse község területén lévő idegenforgalmi értékek fejlesztésének, megőrzésének és 
védelmének teendőit. 

3. szakasz 
Az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet jogi személy, és az Újvidéki Kereskedelmi Bíróság 

nyilvántartási jegyzékébe 5-319 szám alatt jegyezték be, a határozat jelzése és száma: FI 277/05. 
4. szakasz 

 Az Óbecsei Idegenforgalmi Szervezet (a továbbiakban: Idegenforgalmi Szervezet) alapítója Óbecse 
község, akinek nevében az alapítói jogokat Óbecse Község Képviselő-testülete gyakorolja (a továbbiakban: 
alapító). 

5. szakasz 
Az Idegenforgalmi Szervezet a közszolgálatokról szóló előírásokkal összhangban működik. 
 

II. A SZERVEZET NEVE ÉS SZÉKHELYE 
 

6. szakasz 
Az Idegenforgalmi Szervezet neve: ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
                                                  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE BEČEJ 
                                                  ÓBECSE KÖZSÉG IDEGENFORGALMI SZERVEZETE 
  

 Az intézménynevet szerb nyelven cirill és latin betűs írásmóddal és magyar nyelven írják ki. 
 Az Idegenforgalmi Szervezet megváltoztathatja a nevét az alapító jóváhagyásával. 
  

7. szakasz 
 Az Idegenforgalmi Szervezet székhelye Óbecsén, a Felszabadulás tér 1. szám alatt található. 
 Az Idegenforgalmi Szervezet az alapító jóváhagyásával megváltoztathatja székhelyét. 
 
III. A SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE 
 

8. szakasz 
 Az Idegenforgalmi Szervezet a következő teendőket látja el: 
 1) a helyi önkormányzati egység idegenforgalmának népszerűsítése, 
 2) az idegenforgalom terén ténykedő gazdasági és egyéb alanyok tevékenységének és köztük létrejövő 
együttműködésnek a koordinálása, akik közvetve vagy közvetlenül az idegenforgalom előremozdításán és 
népszerűsítésén fáradoznak, 
 3) a népszerűsítésre irányuló tevékenységek évi programjának és tervének meghozatala a Szerbiai 
Idegenforgalmi Szervezet stratégiai marketingtervével, terveivel és programjaival összhangban, 
 4) az illetékes, idegenforgalmi jelzéseket biztosító szervekkel együttműködve annak az informatív 
propagandaanyagnak a biztosítása, amellyel a helyi önkormányzati egység idegenforgalmi értékeit 
népszerűsítik (nyomtatott kiadványok, audio és video reklámanyag, honlap, szuvenírek stb.),  
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 5) a területén jelenlévő teljes idegenforgalmi kínálatra vonatkozó információk összegyűjtése és 
közzététele, illetve egyéb, az idegenforgalom népszerűsítése szempontjából jelentős teendők, 
 6) idegenforgalmi, tudományos, szakmai, sport-, kulturális és egyéb összejövetelek és rendezvények 
megszervezése és a megszervezésükben való részvétel, 
 7) idegenforgalmi információs központok kialakítása (a turisták fogadása céljából, ingyenes információk 
szolgáltatása a turistáknak, a turisták tájékoztatásához szükséges adatok összegyűjtése, a turisták 
megismertetése az idegenforgalmi kínálat minőségével, az illetékes szervek megismertetése a turisták 
panaszaival stb.) 
 8) közvetítés a háziipari szolgáltatásnyújtásban, 
 9) az idegenforgalmi infrastruktúra és területrendezési program realizálásának ösztönzése, 
 10) egyéb, az idegenforgalom népszerűsítésére szolgáló tevékenységek jelen határozattal és az 
Idegenforgalmi Szervezet Alapszabályával összhangban. 
 

9. szakasz 
 Az előző szakaszba foglalt teendők ellátása céljából az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységei a 
következők: 
 58.1 Könyvek, folyóiratok kiadása és egyéb kiadói tevékenységek 
 58.14 Folyóiratok és időszaki kiadványok kiadása 
 59.2 Felvétel és hanganyag és zene kiadása 
 58.19 Egyéb kiadói tevékenység 
 47.11 Nem szaküzletekben folyó élelmiszer-, ital és dohány-kiskereskedelem 
 47.61 Szaküzletekben folyó könyv-kiskereskedelem 
 47.62 Újságokkal és irodai anyagokkal folyó kiskereskedelem a szaküzletekben 
 47.78 Új termékekkel folyó egyéb kiskereskedelem a szaküzletekben 
 55.20 Pihenőhelyek és hasonló, rövid tartózkodásra szolgáló objektumok 
 55.3 A táborok, autótáborok és lakókocsitáborok tevékenysége 
 55.9 Egyéb elhelyezés 
 56.10 Az éttermek és a mozgatható vendéglátóipari objektumok tevékenysége 
 79 Az utazási ügynökségek és túraoperátorok tevékenysége 
 73.2 Piackutatás és közvélemény-kutatás 
 82.30 Összejövetelek és vásárok szervezése 
 74.2 Fényképezős szolgáltatások 
 59 Film- és tv-műsor gyártás, hanganyagfelvétel és zenefelvételek kiadása 
 90 Alkotó, művészi és szórakoztató tevékenység 
 91.01 Könyvtári és levéltári tevékenység 

91.03 A nem mozgatható kulturális javak, kulturális-történelmi helyszínek, épületek és hasonló 
történelmi emlékművek védelme és rendbentartása 
91.04 A botanikus és állatkertek tevékenysége és a természeti értékek védelme 

 93.19 Egyéb sporttevékenység 
 93.2 Egyéb szórakoztató és rekreatív tevékenység 
 50.3 Utasszállítás a belső vízi utakon 
 

10. szakasz 
 Az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységének megváltoztatásáról az igazgatóbizottság határoz. 
 Az igazgatóbizottságnak a tevékenység megváltozatásáról szóló határozatát az alapító hagyja jóvá. 
 
 

11. szakasz 
A belső szerveződést (munkakör és feladatok) az Idegenforgalmi Szervezet általános okiratai 

szabályozzák. 
Az Idegenforgalmi Szervezet belső szerveződéséről és a munkahelyek besorolásáról szóló 

szabályzatot Óbecse Község Községi Tanácsa hagyja jóvá. 
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IV. A SZERVEZET PECSÉTJE 
 

12. szakasz 
Az Idegenforgalmi Szervezetnek van pecsétje és bélyegzője, melyek külalakját az Idegenforgalmi 

Szervezet Alapszabálya határozza meg. 
 
V. A TEVÉKENYSÉGHEZ ÉS MŰKÖDÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK 
 

13. szakasz 
 Az Idegenforgalmi Szervezet működését a munkaprogramban határozzák meg. 
 A munkaprogramot egy naptári évnyi időszakra hozzák meg. 
 A munkaprogramot és a pénzügyi terv javaslatát az Idegenforgalmi Szervezet kézbesíti az alapítónak.  
 

Az Idegenforgalmi Szervezet működéséhez szükséges eszközöket a következő forrásokból 
biztosítják: 
 1. a tevékenység ellátásával szerzett bevételekből és egyéb saját bevételekből, 
 2. a hazai és külföldi jogi és természetes személyek adományaiból, hozzájárulásaiból és 
szponzorálásából, 
 3. az Óbecse községi költségvetés eszközeiből, 
 4. közvetlenül a felhasználóktól, 
 5. a termékek és szolgáltatások piacon való értékesítéséből, 
 6. egyéb forrásokból a törvénnyel összhangban. 
 
VI. A SZERVEZET SZERVEI 
 

14. szakasz 
 A szervek a következők: 

1. az igazgató, 
2. az igazgatóbizottság és 
3. a felügyelőbizottság. 

 
 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatóját, igazgató- és felügyelőbizottságát az alapító nevezi ki és menti 
fel. 
 
 1. Az igazgató 

15. szakasz 
 Az Idegenforgalmi Szervezetet az igazgató igazgatja. 
 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatóját az alapító nevezi ki és menti fel. 
 Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatójának megbízatása négy évig tart. 
 

16. szakasz 
Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója: 
1. képviseli az Idegenforgalmi Szervezetet, 
2. megszervezi és irányítja a tevékenységét, 
3. felel az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységének és működésének törvényességéért, 
4. meghozza a belső szerveződésről és a munkahelyek besorolásáról szóló okiratot, 
5. javasolja az évi ügyviteli programot, és intézkedéseket foganatosít a végrehajtása érdekében, 
6. javasolja az Idegenforgalmi Szervezet pénzügyi beszámolóit, 
7. ellát egyéb, a törvényben és az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályában meghatározott 

teendőket is. 
 

17. szakasz 
 Az alapító az igazgató kinevezéséig kinevezhet megbízott igazgatót. 
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 A megbízott az igazgató kinevezéséig, legfeljebb pedig a kinevezéstől számított egy év leteltéig láthatja 
el ezt a tisztséget. 
 A megbízott igazgatónak ugyanazok a jogai, a kötelezettségei és a felelőssége, mint az igazgatónak. 
 
 2. Az igazgatóbizottság 

18. szakasz 
Az igazgatóbizottság az Idegenforgalmi Szervezet igazgatási szerve. 
Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
Az igazgatóbizottságnak egy elnöke és négy tagja van, egy a foglalkoztatottak sorából, négy pedig a 

helyi önkormányzati egység kinevezte képviselők sorából. 
Az igazgatóbizottság foglalkoztatottak sorából való tagját az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója 

javasolja. 
Az igazgatóbizottság elnökét és tagjait az alapító négyéves időszakra nevezi ki. 

 
19. szakasz 

Az igazgatóbizottság elnökének és tagjainak térítmény járhat a tevékenységükért, az alapítónak a 
kinevezésről szóló határozatban megállapított feltételei és mércéi szerint. 
 

20. szakasz 
Az igazgatóbizottság tevékenységi módját az igazgatóbizottság munkaügyrendje szabályozza. 

 
21. szakasz 

Az Idegenforgalmi Szervezet igazgatóbizottsága: 
1. meghozza az alapszabályt, 
2. határoz az Idegenforgalmi Szervezet működéséről, 
3. elfogadja az ügyviteli jelentést és az évi elszámolást, 
4. meghozza a munkaprogramot és a pénzügyi tervet, 
5. a törvénnyel összhangban határoz az eszközök felhasználásáról, 
6. határoz az Idegenforgalmi Szervezet nevének, székhelyének és tevékenységének 

megváltoztatásáról, 
7. meghatározott időre szóló munkaszerződést köt az igazgatóval megbízatása leteltéig, illetve a 

felmentéséig, ha pedig egy meghatározatlan időre felvett idegenforgalmi szervezetbeli foglalkoztatottat 
neveztek ki igazgatónak, munkaszerződés-függeléket köt meg a munkatörvénnyel összhangban, 

8. meghozza a munkaügyrendet, 
9. határoz egyéb, a törvényben és az alapszabályban meghatározott kérdésekről. 
Az 1. bekezdés 1., 3., 4. és 6. pontjába foglalt okiratokat az alapító hagyja jóvá. 

 
22. szakasz 

A felügyelőbizottság az Idegenforgalmi Szervezet működését felügyeli. 
Az Idegenforgalmi Szervezet felügyelőbizottságát az alapító nevezi ki és menti fel. 
A felügyelőbizottságnak három tagja van, egy a foglalkoztatottak sorából, kettő pedig a helyi 

önkormányzati egység kinevezte képviselők sorából. 
A felügyelőbizottság foglalkoztatottak sorából való tagját az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója 

javasolja. 
A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az alapító négyéves időszakra nevezi ki. 

 
23. szakasz 

A felügyelőbizottság: 
1. felügyeli az Idegenforgalmi Szervezet működését, 
2. megállapítja, hogy teljesül-e az Idegenforgalmi Szervezet munkaterve és -programja, 
3. átvizsgálja az Idegenforgalmi Szervezet ügyviteli jelentését és zárszámadását, és megállapítja, 

hogy az előírásokkal összhangban állították-e össze őket, 
4. véleményezi a határozatjavaslatokat, 



Страна 34.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                    Број 3. 
34. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                 3. Szám 
                                                                             14. 04. 2014.     ***     2014. 04. 14. 
     

 

5. meghozza a munkaügyrendet 
6. ellát egyéb, a törvényben, az alapszabályban és egyéb általános aktusokban meghatározott 

teendőket is. 
 

24. szakasz 
A felügyelőbizottság tevékenységi módját a felügyelőbizottság munkaügyrendje szabályozza. 
 

25. szakasz 
 Az alapítónak joga van arra, hogy elrendelje az Idegenforgalmi Szervezet működésének ellenőrzését, és 
hogy a munkabeszámoló beterjesztését kérje. 
 

26. szakasz 
Az alapszabály az Idegenforgalmi Szervezet általános alapokirata, amely a következőket 

szabályozza: 
– az Idegenforgalmi Szervezet tevékenységét, 
– az Idegenforgalmi Szervezet belső szerveződését, 
– az Idegenforgalmi Szervezet szerveit, összetételüket, kinevezésük módját és hatáskörüket, 
– az Idegenforgalmi Szervezet igazgatója kinevezésének és felmentésének feltételeit, 
– az Idegenforgalmi Szervezet felelősségét a jogforgalmi kötelezettségek tekintetében, 
– egyéb, az Idegenforgalmi Szervezet tevékenysége szempontjából jelentős kérdéseket. 
 
Az Idegenforgalmi Szervezet alapszabályát az alapító hagyja jóvá. 

 
VII. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

27. szakasz 
Jelen határozat hatályba lépésével megszűnik annak a 2005. 7. 10-ei határozatnak az érvényessége, 

mely Óbecse Község Idegenforgalmi Szervezetének megalapításáról szól. 
 
Az Idegenforgalmi Szervezet a határozat hatályba lépésétől számított 60 napos határidőn belül 

össze fogja hangolni a szerveződését, tevékenységét, alapszabályát és egyéb általános aktusait a határozat 
rendelkezéseivel. 

28. szakasz 
Jelen határozat az Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 

napon lép hatályba. 
 

 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.: I 022-106/2014                                                                    Knézi Péter, s. k. 
Kelt: 2014.04.14. 

Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

5. 
На основу члана 13. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије, број 129/2007) и члан 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј ( „Службени лист општине 
Бечеј“, број 10/2012- пречишћен текст) Скупштина општине Бечеј је на својој ХХ седници одржаној 
дана 14.04.2014. године донела 
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ОДЛУКУ 
 О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ОСНИВАЊЕ УДРУЖЕЊА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ 

ЛОКАЛНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 
 

Члан 1.  
Покреће се поступак за оснивање удружења Националне асоцијације локалних канцеларија за младе 
у сарадњи са другим заинтересованим локалним самоуправама у Републици Србији. 
 

Члан 2. 
Национална асоцијација локалних канцеларија за младе оснива се ради унапређења локалне 
омладинске политике и остваривања других заједничких циљева у овој области. 
 

Члан 3. 
Овлашћује се Дане Мандић, ЈМБГ 0709984820444 из Бечеја, запослен у Канцеларији за младе, да 
представља, са пуним правом гласа општину Бечеј на оснивачкој скупштини удружења и да након 
уписа у регистар удружења представља општину Бечеј у скупштини и другим органима удружења. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања „Службеном листу општине Бечеј“  
 
 
       Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
       Општина Бечеј 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: I 024-30/2014                                                    Петер Кнези, с.р. 
Дана: 14.04.2014. године 
         Б Е Ч Е Ј              

- - - - - 0 - - - - - 
 

5. 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2004. sz.) 13. 

szakaszának 4. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja alapján Óbecse Község 
Képviselő-testülete a 2014.04.14. megtartott XX. ülésén meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
A HELYI IFJÚSÁGI IRODÁK NEMZETI TÁRSULÁSA EGYESÜLETÉNEK MEGALAPÍTÁSA 

ÉRDEKÉBEN ELINDÍTOTT ELJÁRÁSRÓL 
 

1. szakasz 
 A többi érdekelt szerb köztársasági helyi önkormányzattal együttműködve eljárást indítunk a helyi 
ifjúsági irodák nemzeti társulása egyesületének megalapítása érdekében. 

 
2. szakasz 

 A helyi ifjúsági irodák nemzeti társulását a helyi ifjúsági politika előremozdítása és az e téren kitűzött 
egyéb közös célok elérése érdekében alapítjuk meg. 

 
3. szakasz 

 Meghatalmazzuk az óbecsei Dane Mandićot (személyi száma: 0709984820444), az Ifjúsági Iroda 
foglalkoztatottját, hogy Óbecse községet teljes szavazati joggal képviselje az egyesület alakuló ülésén, és 
hogy az egyesület bejegyzése után képviselje Óbecse községet a taggyűlésen és az egyesület egyéb 
szerveiben. 
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4. szakasz 

Jelen határozat az Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község                   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           Knézi Péter, s. k.      
Ikt. sz.: I 024-30/2014                                                            
Kelt: 2014.04.14. 

Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 
На основу члана 19. став 1. тачка 3. и чланa 21. став 1. Закона о јавној својини („Службени 

Гласник Републике Србије“ број 72/2011 и 88/2013), члана 13а. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“ број 2/2014 – пречишћен такст), Скупштине општине Бечеј је на ХХ 
седници одржаној дана 14.04.2014. године, донела следеће  

 
РЕШЕЊЕ О 

ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА НА МЕРНОРЕГУЛАЦИОНОЈ СТАНИЦИ 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Бечеј доноси одлуку да Општина Бечеј као носилац права јавне својине у 1/1 
дела, пренесе право коришћења: 
- на објекту Зграда за производњу, прераду и транспорт нафте, деривата нафте и гаса – 
Мернорегулационој станици, у Новосадској улици у Бечеју, који је саграђен на парц. број 7927/2 и 
који је уписан у листу непокретности број 9174 к.о. Бечеј,  
- на опреми која је уграђена у објекат описан у аленеји 1. овог члана, по приложеној спецификацији 
која је саставни део Уговора о преносу права коришћења, а све у корист Д.о.о. „Гас“ Бечеј. 
 

Члан 2. 
Влада Републике Србије је поверила делатност јавног снабдевања природним гасом, Д.о.о. „Гас“ 
Бечеј који поседује Лиценцу за обављање енергетске делатности јавно снабдевање природним гасом 
и Лиценцу за обављање лиценциране делатности – дистрибуција и управљање дистрибутивним 
системом за природни гас. 
  

Члан 3. 
Процену вредности преузетог објекта из члана 1. овог Решења, као и опреме уграђене у објекат 
извршиће Д.о.о. „Гас“ Бечеј, на свој терет, а за потребе вођења пословних књига.  

 
Члан 4. 

Д.о.о. „Гас“ Бечеј ће о свом трошку опремити Индустријску зону у Бечеју ради изградње 
дистрибутивне гасне инсталације за прикључке будућих инвеститора, које подразумева 
предузимање следећих радњи: 
1. набавка цеви за израду гасовода, 
2. набавка фитинга за израду гасовода, 
3. грађевински радови на копању и затрпавању трасе гасовода, 
4. грађевински и монтажни радови на изради пролаза испод пута, 
5. грађевински и монтажни радови на изради пролаза испод железничке пруге, 
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6. машинско монтажни радови, 
7. колчење трасе пре почетка извођења радова и снимања изведеног гасовода, 
8. израда пројектно-техничке документације за гасовод, 
9. грађевински и машински надзор над изградњом гасовода, 
10. технички пријем објекта и исходовање употребне дозволе. 
 

Члан 5. 
Д.о.о. „Гас“ Бечеј ће у року од 3 месеца од дана прибављања грађевинске дозволе и пријаве почетка 
радова, а најкасније до краја јуна месеца текуће године, извршити преузете обавезе, у супротном 
долази до раскида Уговора о преносу права коришћења и брисања уписаног права коришћења код 
Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Бечеј. 

 
Члан 6. 

Новосаграђена дистрибутивна гасна мрежа уписаће се код Републичког геодетског завода – Служба 
за катастар непокретности Бечеј, у складу са позитивним прописима. 
 

Члан 7. 
Након овере Уговора о преносу права коришћења код надлежног суда, Општина Бечеј даје 
безусловну сагласност да се Д.о.о. „Гас“ Бечеј може уписати код Републичког геодетског завода – 
Служба за катастар непокретности Бечеј као носилац права коришћења на објекту ближе описаном у 
члану 1. овог Решења без даљег питања и приговора (clausula intabulandi). 

 
 Члан 8. 

Д.о.о. „Гас“ Бечеј стицањем права коришћења на објекту и опреми који је предмет овог Решења, не 
стиче право преношења права коришћења на треће лица. 
 

Члан 9. 
Стицањем права коришћења на објекту и опреми, Д.о.о. „Гас“ Бечеј преузима на себе обавезу 
текућег одржавања, отклањања кварова у случају хаварије и отклањања последица у случају 
настале штете, крађе или оштећења од стране трећих лица. 
 

Члан 10. 
Трошкове овере Уговора о преносу права коришћења код надлежног суда сноси Општина Бечеј, а 
трошкове уписа Уговора код Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности 
Бечеј и пореске и све друге обавезе сноси Д.о.о. „Гас“ Бечеј.  

 
Члан 11. 

Овлашћује се Председник општине Бечеј да потпише Уговор о преносу права коришћења са Д.о.о. 
„Гас“ Бечеј, који је саставни део овог Решења. 
 

Члан 12. 
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 
 
  Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
   Општина Бечеј                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                Кнези Петер, с.р. 
Број: I 023-64/2014 
Дана: 14.04.2014.године 
   Б Е Ч Е Ј 
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На основу члана 19. став 1. тачка 3. и чланa 21. став 1. Закона о јавној својини („Службени Гласник 
Републике Србије“ број 72/2011 и 88/2013), члана 13а. став 1. Статута општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј“ број 2/2014 – пречишћен текст) и Решењa Скупштине општине Бечеј број 
…............, донетог на седници дана, које је објављено у Службеном листу општине Бечеј број..... 
 
1. ОПШТИНА БЕЧЕЈ, ПИБ:102826121, Матични број: 08051852, Бечеј, ул. Трг Ослобођења бр.2, коју 
заступа Председник општине мр Вук Радојевић(у даљем тексту: Општина), с једне стране 
и 
2. Д.О.О. за дистрибуцију природног гаса „ГАС“ БЕЧЕЈ, ПИБ:103037972, Матични број:08793590, 
Бечеј, ул. Чарнојевићева бр.2, коју заступа директор дипл.ецц Радослав Ивановић (у даљем тексту: 
Д.о.о. „Гас“), с друге стране. 

 
Дана:...................., закључују 

УГОВОР О 
ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА  

 
Члан 1. 

Општина Бечеј је носилац права јавне својине у 1/1 дела, на објекту Зграда за производњу, прераду 
и транспорт нафте, деривата нафте и гаса – Мернорегулационој станици, у Новосадској улици у 
Бечеју, који је саграђен на парц. Број 7927/2 и који је уписан у листу непокретности број 9174 к.о. 
Бечеј.  
Општина Бечеј је власник опреме која је уграђена у објекат описан у ставу 1. овог члана, по 
приложеној спецификацији која је саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2. 

Уговорне стране сагласно констатују да су Влада Републике Србије и Д.о.о. „Гас“ Бечеј  закључили 
Уговор и Анекс уговора о поверавању обављања делатности од општег интереса којим се Д.о.о. 
„Гас“ Бечеј поверава делатност јавног снабдевања природним гасом, са правом Д.о.о. „Гас“ Бечеј на 
трговину природним гасом ради снабдевања тарифних купаца-трговина на мало природним гасом за 
потребе тарифних купаца. 
 
Уговорне стране сагласно констатују да Д.о.о. „Гас“ Бечеј поседује Лиценцу за обављање енергетске 
делатности јавно снабдевање природним гасом, број 311.01-114/2012-Л-I од 16.01.2013. године и 
Лиценцу за обављање лиценциране делатности – дистрибуција и управљање дистрибутивним 
системом за природни гас број 311.01-281/2006-Л-I. 
  

Члан 3. 
Овим уговором Општина преноси право коришћења на објекту ближе описаном у члану 1. овог 
Уговора на Д.о.о. "Гас", као зависно друштво друштва капитала чији је оснивач Република Србија – 
Јавно предузеће „Србијагас“ и Јавно предузеће  "Топлана" Бечеј, а који објекат представља добро од 
општег интереса и непокретност која није уложена у капитал Д.о.о. „Гас“ Бечеј. 
 
Општина преноси на Д.о.о. „Гас“ право коришћења на опреми која је уграђена у сам објекат из 
члана 1. овог Уговора, по спецификацији која је саставни део овог Уговора. 
 

Члан 4. 
Процену вредности преузете некретнине из члана 1. овог Уговора, као и опреме уграђене у објекат 
извршиће Д.о.о. „Гас“, на свој терет, а за потребе вођења пословних књига.  

 
Члан 5. 

Д.о.о. „Гас“ се обавезује да о свом трошку опреми Индустријску зону у Бечеју ради изградње 
дистрибутивне гасне инсталације за прикључке будућих инвеститора, које подразумева 
предузимање следећих радњи: 
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1. набавка цеви за израду гасовода, 
2. набавка фитинга за израду гасовода, 
3. грађевински радови на копању и затрпавању трасе гасовода, 
4. грађевински и монтажни радови на изради пролаза испод пута, 
5. грађевински и монтажни радови на изради пролаза испод железничке пруге, 
6. машинско монтажни радови, 
7. колчење трасе пре почетка извођења радова и снимања изведеног гасовода, 
8. израда пројектно-техничке документације за гасовод, 
9. грађевински и машински надзор над изградњом гасовода, 
10. технички пријем објекта и исходовање употребне дозволе. 
 

Члан 6. 
Обавезује се Д.о.о. „Гас“ да у року од 3 месеца од дана прибављања грађевинске дозволе  и пријаве 
почетка радова, а најкасније до краја јуна месеца текуће године, изврши обавезе преузете чланом 5. 
ставом 1. и 2. овог Уговора, у супротном долази до раскида Уговора и брисања уписаног права 
коришћења код Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Бечеј. 

 
Члан 7. 

Новосаграђена дистрибутивна гасна мрежа уписаће се код Републичког геодетског завода – Служба 
за катастар непокретности Бечеј, у складу са позитивним прописима. 
 

Члан 8. 
Након овере овог Уговора код надлежног суда, Општина даје безусловну сагласност да се Д.о.о. 
„Гас“ може уписати код Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Бечеј 
као носилац права коришћења на објекту ближе описаном у члану 1. овог Уговора без даљег питања 
и приговора (clausula intabulandi). 

 Члан 9. 
Д.о.о. „Гас“ стицањем права коришћења на објекту  и опреми који је предмет овог Уговора, не стиче 
право преношења права коришћења на трећа лица. 
 

Члан 10. 
Стицањем права коришћења на објекту и опреми која је предмет овог Уговора, Д.о.о. „Гас“ преузима 
на себе обавезу текућег одржавања, отклањања кварова у случају хаварије и отклањања последица 
у случају настале штете, крађе или оштећења од стране трећих лица. 
 

Члан 11. 
Трошкове овере овог Уговора код надлежног суда сноси Општина, а трошкове уписа Уговора код  
Републичког геодетског завода – Служба за катастар непокретности Бечеј и пореске и све друге 
обавезе сноси Д.о.о. „Гас“. 

Члан 12. 
Све евентуалне спорове или неспоразуме који би могли настати из овог уговора, или поводом овог 
уговора, уговорне стране ће настојати да реше споразумно. 

 
Члан 13. 

Овај Уговор је сачињен у 8 истоветних примерака, од којих свакa уговорна страна за своје потребе 
задржава по 4 примерка. 
 
Д.О.О „ГАС“ БЕЧЕЈ                     ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
 директор                       Председник општине 
дипл.ецц Радослав Ивановић                   мр Вук Радојевић 

 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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 A köztulajdonról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2011. és 88/2013. sz.) 19. 
szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 21. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 13a szakaszának 1. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014. 4. 14-én megtartott XX. ülésen meghozta a 
következő 

 
HATÁROZATOT 

A HASZNÁLATI JOG ÁTRUHÁZÁSÁRÓL A MÉRŐ- ÉS SZABÁLYOZÓ-ÁLLOMÁSON 
 

1. szakasz 
 Óbecse Község Képviselő-testülete meghozza a határozatot, hogy Óbecse község mint a köztulajdon 1/1 
arányú jogosultja átruházza a használati jogot az Óbecsei Gas Kft. javára: 
 – a nafta, a naftaszármazékok és a gáz termelésére, átdolgozására és szállítására szolgáló épület 
objektumán, a mérő- és szabályozó-állomáson, mely az óbecsei Újvidéki u.-ban található, a 7927/2 számú 
parcellán épült fel, és amelyet bejegyeztek az óbecsei kataszteri község 9174 számú ingatlanjegyzékébe, 

– a jelen szakasz 1. albekezdésében leírt objektumba beépített felszerelésen, a mellékelt részletezés 
szerint, amely a használati jog átruházásáról szóló szerződés szerves része. 

 
2. szakasz 

 A Szerb Köztársaság kormánya az Óbecsei Gas Kft. bízta meg a természetes gázzal való közellátás 
tevékenységével, amely rendelkezik a természetes gázzal való közellátás energetikai tevékenysége 
ellátásához szükséges licenssel és a licencelt tevékenység – elosztás és a természetes gázt elosztó rendszer 
kezelése – ellátásához szükséges licenssel. 

 
3. szakasz 

 A határozat 1. szakaszába foglalt, átvállalt objektum értékét, valamint az objektumba beépített 
felszerelés értékét az Óbecsei Gas Kft. fogja felbecsülni a saját terhére, az ügyviteli könyvek vezetéséhez. 

 
4. szakasz 

 Az Óbecsei Gas Kft. a saját költségén fogja felszerelni az óbecsei Ipari övezetet a jövőbeli befektetők 
csatlakozásához szükséges elosztó gázberendezés kiépítése érdekében, amely a következő teendők 
ellátását jelenti: 
 1.a gázvezeték kialakításához szükséges csövek beszerzése, 
 2. a gázvezeték kialakításához szükséges csőösszekötők beszerzése, 
 3. a gázvezeték irányvonalán végzett építési munkálatok – ásás és betemetés, 
 4. az út alatti átjáró létrehozása érdekében végzett építési és montázsolási munkálatok, 
 5. a vasútvonal alatti átjáró létrehozása érdekéven végzett építési és montázsolási munkálatok, 
 6. gépekkel végzett montázsolási munkálatok, 
 7. az irányvonal lekarózása a munkálatok kivitelezésének és a kivezetett gázvezeték felvételének kezdete 
előtt, 
 8. a gázvezeték műszaki projektdokumentációjának elkészítése, 
 9. a gázvezeték építése feletti építési és gépi felügyelet, 
 10. az objektum műszaki átvétele és használati engedély kieszközlése. 

 
5. szakasz 

 Az Óbecsei Gas Kft. az építési engedély beszerzésétől és a munkálatok kezdete bejelentésétől számított 
3 hónapos határidőn belül, illetve legkésőbb a folyó év júniusa végéig teljesíti a vállalt kötelezettségeit, 
ellenkező esetben a használati jog átruházásáról szóló szerződés felbontására és a Köztársasági Földmérési 
Intézet Óbecsei Ingatlan-nyilvántartási Szolgálatánál bejegyzett használati jog törlésére kerül sor. 

 
6. szakasz 

 Az újonnan épített elosztó gázhálózatot a Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingatlan-
nyilvántartási Szolgálatánál fogják bejegyezni a hatályos előírásokkal összhangban. 
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7. szakasz 
 A használati jog átruházásáról szóló szerződésnek az illetékes bíróságnál való lehitelesítése után Óbecse 
község feltétel nélküli jóváhagyását adja arra, hogy az Óbecsei Gas Kft.-t minden további kérdés és kifogás 
nélkül (clausula intabulandi) bejegyezhessék a Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingatlan-
nyilvántartási Szolgálatánál mint a határozat 1. szakaszában részletesebben leírt objektum használatára 
jogosult kft.-t. 

 
8. szakasz 

 Az Óbecsei Gas Kft. a határozat tárgyát képező objektum és felszerelés feletti használati jog 
megszerzésével nem szerzi meg a használati jog kívülálló személyekre való átruházása jogát. 

 
9. szakasz 

 Az Óbecsei Gas Kft. az objektum és a felszerelés feletti használati jog megszerzésével magára vállalja a 
következő kötelezettségeket: folyó karbantartás, a károk elhárítása meghibásodás esetén és a 
következmények elhárítása a kívülálló személyek által okozott kár, lopás vagy megrongálás esetén. 

 
10. szakasz 

 A használati jog átruházásáról szóló szerződésnek az illetékes bíróságnál való lehitelesítése költségeit 
Óbecse község viseli, a szerződésnek a Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingatlan-nyilvántartási 
Szolgálatánál való bejegyzése költségeit és az adó- és egyéb kötelezettségeket pedig az Óbecsei Gas Kft. 

 
11. szakasz 

 Meghatalmazzuk Óbecse község elnökét, hogy aláírja a használati jog átruházásáról szóló szerződést az 
Óbecsei Gas Kft.-vel, amely jelen határozat szerves része. 

 
12. szakasz 

 Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.: I 023-64/2012                                                                         Knézi Péter, s. k. 
Kelt: 2014. 4. 14. 
  Ó B E CS E 
 

 
A köztulajdonról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/2011. és 88/2013. sz.) 

19. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és 21. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya 
(Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 13a szakaszának 1. 
bekezdése  és Óbecse Község Képviselő-testülete ____ számú, a ______ megtartott ____ ülésen 
meghozott határozata alapján, amely megjelent Óbecse Község Hivatalos Lapjában (___ sz.) 

 
1. ÓBECSE KÖZSÉG, adóazonosító szám: 102826121, nyilvántartási szám: 08051852, Óbecse, 

Felszabadulás tér 2., amelyet a községi elnök, mgr. Vuk Radojević képvisel (a további szövegben: község) 
és 
2. az ÓBECSEI GAS KFT., amely a természetes gáz elosztását végzi, adóazonosító szám: 

103037972, nyilvántartási szám: 08793590, Óbecse, Čarnojević u. 2., amelyet az igazgató, Radoslav 
Ivanović okleveles közgazdász képvisel (a további szövegben: Gas Kft.) 

 
________ (dátum) megkötik a  
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SZERZŐDÉST 
A HASZNÁLATI JOG ÁTRUHÁZÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

Óbecse község a köztulajdon 1/1 arányú jogosultja a nafta, a naftaszármazékok és a gáz 
termelésére, átdolgozására és szállítására szolgáló épület objektumán, a mérő- és szabályozó-állomáson, 
mely az óbecsei Újvidéki u.-ban található, a 7927/2 számú parcellán épült fel, és amelyet bejegyeztek az 
óbecsei kataszteri község 9174 számú ingatlanjegyzékébe, 

 
Óbecse község a jelen szakasz 1. bekezdésében leírt objektumba beépített felszerelés tulajdonosa a 

mellékelt részletezés szerint, amely a használati jog átruházásáról szóló szerződés szerves része. 
 

2. szakasz 
A szerződő felek egyetértőleg megállapítják, hogy a Szerb Köztársaság kormánya az Óbecsei Gas 

Kft. szerződést és szerződésfüggeléket kötöttek az általános érdekű tevékenység ellátásával való 
megbízásról, amely az Óbecsei Gas Kft.-t bízza meg a természetes gázzal való közellátás tevékenységével, 
miközben az Óbecsei Gas Kft.-nek joga van a természetes gázzal való kereskedelemre a díjjegyzék szerint 
fizető vásárlók ellátása érdekében – kiskereskedelem a természetes gázzal a díjjegyzék szerint fizető 
vásárlók szükségletére.  
 

A szerződő felek egyetértőleg megállapítják, hogy az Óbecsei Gas Kft. rendelkezik a természetes 
gázzal való közellátás energetikai tevékenysége ellátásához szükséges licenssel (száma: 311.01-114/2012-
L-I, keltezése:2013.1.16.)) és a licencelt tevékenység – elosztás és a természetes gázt elosztó rendszer 
kezelése – ellátásához szükséges licenssel (száma: 311.01-281/2006-L-I). 
 

3. szakasz 
A község jelen szerződéssel ruházza át a jelen szerződés 1. szakaszában részletesebben leírt 

objektum feletti használati jogot a Gas Kft.-re mint a Szerb Köztársaság – a Srbijagas Közvállalat és az 
Óbecsei Toplana Közvállalat alapította tőketársaság függő társaságára, amely objektum közjónak és olyan 
ingatlannak számít, amely nincs befektetve az Óbecsei Gas Kft. tőkéjébe. 

 
A község átruházza a Gas Kft.-re a szerződés 1. szakaszába foglalt objektumba beépített felszerelés 

feletti használati jogot a részletezés szerint, amely jelen szerződés szerves része. 
 

4. szakasz 
A határozat 1. szakaszába foglalt, átvállalt objektum értékét, valamint az objektumba beépített 

felszerelés értékét az Óbecsei Gas Kft. fogja felbecsülni a saját terhére, az ügyviteli könyvek vezetéséhez. 
 

5. szakasz 
Az Óbecsei Gas Kft. a saját költségén fogja felszerelni az óbecsei Ipari övezetet a jövőbeli 

befektetők csatlakozásához szükséges elosztó gázberendezés kiépítése érdekében, amely a következő 
teendők ellátását jelenti: 
 1.a gázvezeték kialakításához szükséges csövek beszerzése, 
 2. a gázvezeték kialakításához szükséges csőösszekötők beszerzése, 
 3. a gázvezeték irányvonalán végzett építési munkálatok – ásás és betemetés, 
 4. az út alatti átjáró létrehozása érdekében végzett építési és montázsolási munkálatok, 
 5. a vasútvonal alatti átjáró létrehozása érdekéven végzett építési és montázsolási munkálatok, 
 6. gépekkel végzett montázsolási munkálatok, 
 7. az irányvonal lekarózása a munkálatok kivitelezésének és a kivezetett gázvezeték felvételének kezdete 
előtt, 
 8. a gázvezeték műszaki projektdokumentációjának elkészítése, 
 9. a gázvezeték építése feletti építési és gépi felügyelet, 
 10. az objektum műszaki átvétele és használati engedély kieszközlése. 
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6. szakasz 
Kötelezzük a Gas Kft.-t, hogy az építési engedély beszerzésétől és a munkálatok kezdete 

bejelentésétől számított 3 hónapos határidőn belül, illetve legkésőbb a folyó év júniusa végéig teljesítse a 
szerződés 5. szakaszának 1. és 2. bekezdésében vállalt kötelezettségeket, ellenkező esetben a használati 
jog átruházásáról szóló szerződés felbontására és a Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingatlan-
nyilvántartási Szolgálatánál bejegyzett használati jog törlésére kerül sor. 
 

7. szakasz 
Az újonnan épített elosztó gázhálózatot a Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingatlan-

nyilvántartási Szolgálatánál fogják bejegyezni a hatályos előírásokkal összhangban. 
 

8. szakasz 
A használati jog átruházásáról szóló szerződésnek az illetékes bíróságnál való lehitelesítése után 

Óbecse község feltétel nélküli jóváhagyását adja arra, hogy a Gas Kft.-t minden további kérdés és kifogás 
nélkül (clausula intabulandi) bejegyezhessék a Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingatlan-
nyilvántartási Szolgálatánál mint a határozat 1. szakaszában részletesebben leírt objektum használatára 
jogosult kft.-t. 

9. szakasz 
A Gas Kft. a szerződés tárgyát képező objektum és felszerelés feletti használati jog megszerzésével 

nem szerzi meg a használati jog kívülálló személyekre való átruházása jogát. 
 

10. szakasz 
A Gas Kft. a szerződés tárgyát képező objektum és a felszerelés feletti használati jog 

megszerzésével magára vállalja a következő kötelezettségeket: folyó karbantartás, a károk elhárítása 
meghibásodás esetén és a következmények elhárítása a kívülálló személyek által okozott kár, lopás vagy 
megrongálás esetén. 

 
11. szakasz 

A szerződésnek az illetékes bíróságnál való lehitelesítése költségeit a község viseli, a szerződésnek a 
Köztársasági Földmérési Intézet Óbecsei Ingatlan-nyilvántartási Szolgálatánál való bejegyzése költségeit és 
az adó- és egyéb kötelezettségeket pedig a Gas Kft. 
 

12. szakasz 
Az esetleges vitás kérdések és félreértések esetén, amelyek ebből a szerződésből fakadhatnak, vagy 

a szerződéssel kapcsolatosak, a szerződő felek törekedni fognak arra, hogy egyezségre jutva oldják meg 
őket. 

13. szakasz 
Jelen szerződést 8 egyforma példányban állították össze, amelyből mindkét szerződő fél 4 példányt 

tart meg magának. 
 
GAS KFT. ÓBECSE                                                                              ÓBECSE KÖZSÉG 

 Radoslav Ivanović okl. közg.                                                                    mgr. Vuk Radojević 
       igazgató                                                                                            községi elnök 
 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 12. у вези члана 50. став 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 66. став 5. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј“ број 6/2013-пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је, на ХХ седници 
одржаној дана 14.04.2014. године, донела  
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РЕШЕЊЕ 
о разрешењу члана Општинског већа општине Бечеј 

 
I 

  Разрешава се ЂУРЧИК МИКЛОШ дужности члана Општинског већа општине Бечеј, задужен за 
подручје регионалне и прекограничне сарадње, пре истека времена на који је изабран.  
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Председник општине Бечеј је предложио да се Ђурчик Миклош разреши дужности члана 

Општинског већа општине Бечеј. 
Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и 

чланом 31. став 1. тачка 12. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 13/2008) 
прописано је да скупштина општине, у складу са законом разрешава чланове општинског већа, а 
чланом 50. став 2. истог закона и чланом 66. став 5. Пословника Скупштине општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“ број 6/2013-пречишћен текст) прописано је да члан општинског 
већа може бити разрешен пре истека времена на које је биран, на предлог председника општине 
или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран. 
 Након спроведеног тајног гласања, у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, Ђурчик 
Миклош је већином гласова од укупног броја одборника разрешен дужности члана Општинског већа 
општине Бечеј. 
 На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву.  
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ 
се  може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду  - Одељење у Новом Саду 
у року од 30 дана од дана достављања. Тужба се предаје у два примерка. 
 
 
          Република Србије 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                              Петер Кнези, с.р.              
Број: I 02-27/2014 
Дана: 14.04.2014. године                       
              Б Е Ч Е Ј  

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 32. 

szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján kapcsolatban az 50. szakasz 2. pontjával, valamint Óbecse 
Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 66. szakaszának 5. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014. 
04. 14-én megtartott XX. ülésén meghozta a következő  
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse Község Közsgégi Tanácsa tagjának felmentéséről 

 
I. 

 Felmentjük GYURCSIK MIKLÓST, Óbecse Község Községi Tanácsának regionális és határokon átívelő 
együttműködéssel megbízott tagját, megbízatási idejének letelte előtt. 
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II. 
 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos lapjában. 
 

I n d o k l á s 
  Óbecse Község Községi elnöke javasolta Gyurcsik Miklós felmentését az Óbecse Község Községi 
Tanácsában betöltött tagi tisztsége alól. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 12. pontja és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
13/2008. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja előírja, hogy a községi képviselő-testület a 
törvénnyel összhangban menti fel a községi tanács tagjait, ugyanezen törvény 50. szakaszának 2. 
bekezdése, Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 66. szakaszának 5. bekezdése pedig előírja, hogy a községi tanács 
tagját felmenthetik megbízatási idejének letelte előtt a községi elnök vagy a képviselők legalább 
egyharmadának javaslatára, ugyanolyan módon, ahogyan kinevezték. 
 A végrehajtott titkos szavazás után, összhangban Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendjével, a 
képviselők szavazattöbbségével felmentették Gyurcsik Miklóst az Óbecse Község Községi Tanácsában 
beltöltött tagi tisztsége alól. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
JOGORVOSLAT: Jelen Határozat végleges és ellene nem terjeszthető be panasz, de kereseti kérelemmel 
közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Osztályánál a meghozatalától 
számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet két példányban kell átadni. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse Község              A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                   Knézi Péter, s.k. 
Ikt. szám: I 02-27/2014 
Kelt: 2014. 04. 14. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 50. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(“Службени гласник Републике Србије”, број 129/2007) и члана 66.  став 6. Пословника Скупштине 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 6/2013-пречишћен текст), Скупштина општине 
Бечеј је, на ХХ седници одржаној дана 14.04.2014. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Општинског већа општине Бечеј 

 
I 

Др СЛОБОДАН ДИМИТРОВ, задужен за подручје здравства и социјална питања изабран је за 
члана Општинског већа општине Бечеј.  
 

II 
 Мандат новог члана Општинског већа општине Бечеј траје до истека мандата члана Општинског 
већа општине Бечеј који је разрешен дужности. 

 
III 

Oво решење објавити у “Службеном листу општине Бечеј”. 
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                                                           О б р а з л о ж е њ е  
       Скупштина општине Бечеј је разрешила Ђурчик Миколша дужности члана Општинског већа 
општине Бечеј, па је председник општине предложио др Димитров Слободана за новог члана 
Општинског већа општине Бечеј задужен за подручје здравства и социјална питања.  

Према одредбама члана 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи Скупштина 
општине у складу са законом бира чланове општинског већа, а према члану 50. став 3. истог закона 
и члана 66. став 6. Пословника Скупштине општине истовремено са предлогом за разрешење члана 
општинског већа, председник општине је дужан да скупштини општине поднесе предлог за избор 
новог члана општинског већа, која истовремено доноси одлуку о разрешењу и о избору. 
         Скупштина општине Бечеј је утврдила да је председник општине доставио скупштини општини 
предлог кандидата за члана општинског већа у складу са чланом 66. став 2. Пословника Скупштине 
општине Бечеј, јер исти садржи име и презиме кандидата, биографију и писмену сагласност 
кандидата о прихватању функције, као и предлог решења о избору. 
        Након спроведеног тајног гласања, у складу са Пословником Скупштине општине Бечеј, 
Скупштина општине Бечеј је за члана Општинског већа општине Бечеј изабрала др Димитров 
Слободан. 
         На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву. 
       
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ 
се  може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду  - Одељење у Новом Саду 
у року од 30 дана од дана достављања. Тужба се предаје у два примерка. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бечеј                                                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                             Петер Кнези, с.р. 
Број: I 02-28/2014        
Дана: 14.04.2014.године 
        Б Е Ч Е Ј 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/07. szám) 32. 

szakasza 1. bekezdésének 12. pontja alapján kapcsolatban az 50. szakasz 3. pontjával, valamint Óbecse 
Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 66. szakaszának 6. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014. 
04. 14-én megtartott XX. ülésén meghozta a következő  
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse Község Közsgégi Tanácsa tagjának megválasztásáról 

 
I. 

 Dr. SLOBODAN DIMITROVOT, megválasztottuk Óbecse Község Községi Tanácsának egészségüggyel és 
szociális ügyekkel megbízott tagjává. 
 

II. 
 Óbecse Község Községi Tanácsa új tagjának megbízatási ideje addig tart, ameddig a felmentett tag 
megbízatási ideje tartott volna. 
 

III. 
Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos lapjában. 
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I n d o k l á s 
  Óbecse Község Képviselő-testülete felmentette Gyurcsik Miklóst az Óbecse Község Községi 
Tanácsában betöltött tagi tisztsége alól, s a Községi elnök javasolta dr. Slobodan Dimitrov kinevezését 
Óbecse Község Községi Tanácsának egészségüggyel és szociális ügyekkel megbízott tagjává. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény  32. szakasza 1. bekezdésének 12. pontja  szerint a községi 
képviselő-testület a törvénnyel összhangban választja meg a községi tanács tagjait, ugyanezen törvény 50. 
szakaszának 3. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 66. szakaszának 6. bekezdése 
pedig előírja, hogy a községi tanács tagjának felmentéséről szóló javaslattal egyidőben a községi elnök 
köteles a községi képviselő-testületez javaslatot beterjeszteni a községi tanács új tagjának megválasztására 
vonatkozóan, aki egyidőben hozza meg a felmentésről és a megválasztásról szóló határozatot.  

Óbecse Község Képviselő-testülete megerősítette, hogy a Községi elnök Óbecse Község Képviselő-
testülete Ügyrendje 66. szakaszának 6. bekezdésével összhangban kézbesítette hozzá a javaslatot az új 
tagra vonatkozóan, mivel az tartalmazza a jelölt vezetéknevét és keresztnevét, az önéletrajzát és írásbeli 
beleegyezését a tisztség elfogadásáról, valamint a megválasztásról szóló határozatjavaslatot. 
 A végrehajtott titkos szavazás után, összhangban Óbecse Község Képviselő-testületének Ügyrendjével, 
Óbecse Község Képviselő-testülete megválasztotta dr. Slobodan Dimitrovot Óbecse Község Községi 
Tanácsának tagjává. 
 A fent felsoroltak alapján a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
JOGORVOSLAT: Jelen Határozat végleges és ellene nem terjeszthető be panasz, de kereseti kérelemmel 
közigazgatási per indítható a Belgrádi Közigazgatási Bíróság Újvidéki Osztályánál a meghozatalától 
számított 30 napon belül. A kereseti kérelmet két példányban kell átadni. 
 
 
        Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse Község                     A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                       Knézi Péter, s.k. 
Ikt. szám: I 02-28/2014 
Kelt: 2014. 04. 14. 

Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је, на XX седници одржаној дана 
14.04.2014. године донела 
 

РЕШЕЊЕ 
о констатовању престанка функције вршиоца дужности директора ЈП Водоканал Бечеј 

 
I 

  Констатује се да је МАРИЋ АЛЕКСАНДРУ, дипломираном инжењеру пољопривреде престала 
функција вршиоца дужности директора ЈП Водоканал Бечеј, на коју је именован решењем 
Скупштине општине Бечеј број I 023-264/2013 од 24.10.2013. године, због подношења писмене 
оставке. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Вршилац дужности директора ЈП Водоканал Бечеј Марић Александар је дана 02.04.2014. 

године поднео оставку на своју функцију на коју је именован решењем Скупштине општине Бечеј 
број I 023-264/2013 од 24.10.2013. године.  
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  Чланом 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да се о поднетој 
оставци именованих лица не отвара расправа, нити се одлучује, већ Скупштина општине Бечеј 
решењем констатује престанак функције. 
  Сагласно наведеном, Скупштина општине Бечеј је констатовала да је Марић Александру 
престала функција вршиоца дужности директора ЈП Водоканал 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                                           Петер Кнези, с.р. 
Број: I 023-62/2014 
Дана: 14.04.2014.годин          
              Б  Е  Ч  Е  Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 115. szakaszánsk 3. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2014.04.14. megtartott XX. ülésén meghozta a 
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei Vodokanal KV megbízott igazgatója tisztésége megszűnésének konstatálásáról 

 
I. 

 Konstatáljuk, hogy MARIĆ ALEKSANDARNAK írásbeli lemondása beterjesztése miatt megszűnt az óbecsei 
Vodokanal Közvállalatban betöltött megbízott igazgatói tisztsége, amelybe Óbecse Község Képviselő-
testületének 2013. 10. 24-i I 023-264/2013 iktatási számú határozatával helyezték. 
 

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

I n d o k l á s 
 Marić Aleksandar az óbecsei Vodokanal Közvállalat megbízott igazgatója 2014. 04. 02-án beterjesztette 
lemondását tisztségéről, amelybe Óbecse Község Képviselő-testületének 2013. 10. 24-i I 023-264/2013 
iktatási számú határozatával helyezték. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a kinevezett 
személyek lemondásáról nem nyitnak vitát, s nem is hoznak döntést, hanem Óbecse Község Képviselő-
testülete határozatával konstatálja a tisztség megszűnését. 
 A fentiekkel összhangban Óbecse Község Képviselő-testülete konstatálta, hogy Marić Aleksandar 
megszűnt az óbecsei Vodokanal Közvállalatban betöltött megbízott igazgatói tisztsége. 
 A fent felsoroltak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
  Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse Község                                       A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                             Knézi Péter, s.k. 
Ikt. szám: I 023-62/2014 
Kelt: 2014.04.14. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 
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На основу члана 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине 
Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је, на XX седници одржаној дана 
14.04.2014. године донела 

 
РЕШЕЊЕ 

о констатовању престанка функције директора Установе за спортску и културну 
активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа 

 
I 

  Констатује се да је ГРБИЋ ЗОРАНУ, дипломираном инжењеру пољопривреде престала функција 
директора Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа, на коју 
је именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-196/2013 од 07.10.2013. године, због 
подношења писмене оставке. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Директора Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа 

Грбић Зоран је дана 02.04.2014. године поднео оставку на своју функцију на коју је именован 
решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-196/2013 од 07.10.2013. године.  
  Чланом 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да се о поднетој 
оставци именованих лица не отвара расправа, нити се одлучује, већ Скупштина општине Бечеј 
решењем констатује престанак функције. 
  Сагласно наведеном, Скупштина општине Бечеј је констатовала да је Грбић Зорану престала 
функција директора Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – 
Баџа, 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                       Петер Кнези, с.р. 
Број: I 022-107/2014 
Дана: 14.04.2014.годин          
              Б  Е  Ч  Е  Ј 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 115. szakaszánsk 3. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2014.04.14. megtartott XX. ülésén meghozta a 
 

HATÁROZATOT 
a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló 

Intézmény igazgatója tisztésége megszűnésének konstatálásáról 
 

I. 
 Konstatáljuk, hogy GRBIĆ ZORANNAK írásbeli lemondása beterjesztése miatt megszűnt a Đorđe Predin – 
Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézményben betöltött igazgatói 
tisztsége, amelybe Óbecse Község Képviselő-testületének 2013. 10. 07-i I 022-196/2013 iktatási számú 
határozatával helyezték. 
 



Страна 50.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                    Број 3. 
50. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA                 3. Szám 
                                                                             14. 04. 2014.     ***     2014. 04. 14. 
     

 

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

I n d o k l á s 
 Grbić Zoran a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló 
Intézmény igazgatója 2014. 04. 02-án beterjesztette lemondását tisztségéről, amelybe Óbecse Község 
Képviselő-testületének 2013. 10. 07-i I 022-196/2013 iktatási számú határozatával helyezték. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a kinevezett 
személyek lemondásáról nem nyitnak vitát, s nem is hoznak döntést, hanem Óbecse Község Képviselő-
testülete határozatával konstatálja a tisztség megszűnését. 
 A fentiekkel összhangban Óbecse Község Képviselő-testülete konstatálta, hogy Grbić Zorannak megszűnt 
a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézményben 
betöltött igazgatói tisztsége. 
 A fent felsoroltak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
  Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse Község               A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                         Knézi Péter, s.k. 
Ikt. szám: I 022-107/2014 
Kelt: 2014.04.14. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

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

Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј је, на XX седници одржаној дана 
14.04.2014. године донела 
 

РЕШЕЊЕ 
о констатовању престанка функције председника Управног одбора Установе за спортску 

и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа 
 
I 

 Констатује се да је СТАНОЈЕВ ДЕЈАНУ престала функција председника Управног одбора Установе 
за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа, на коју је именован 
решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-116/2012 од 01.08.2012. године, због подношења 
писмене оставке. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Председник Управног одбора Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј 

Ђорђе Предин – Баџа Станојев Дејан је дана 02.04.2014. године поднео оставку на своју функцију на 
коју је именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-116/2012 од 01.08.2012. године.  
  Чланом 115. став 3. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да се о поднетој 
оставци именованих лица не отвара расправа, нити се одлучује, већ Скупштина општине Бечеј 
решењем констатује престанак функције. 
  Сагласно наведеном, Скупштина општине Бечеј је констатовала да је Станојев Дејану престала 
функција председника Управног одбора Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј 
Ђорђе Предин – Баџа, на основу поднете писмене оставке. 
  На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
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  Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ               Петер Кнези, с.р. 
Број: I 022-108/2014 
Дана: 14.04.2014.године        
    Б  Е  Ч  Е  Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
  

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg) 115. szakaszánsk 3. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2014.04.14. megtartott XX. ülésén meghozta a 
 

HATÁROZATOT 
a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló 

Intézmény Igazgatóbizottsága elnöki tisztésége megszűnésének konstatálásáról 
 

I. 
 Konstatáljuk, hogy STANOJEV DEJANNAK írásbeli lemondása beterjesztése miatt megszűnt a Đorđe 
Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló Intézmény 
Igazgatóbizottságában betöltött elnöki tisztsége, amelybe Óbecse Község Képviselő-testületének 2012. 08. 
01-i I 022-116/2012 iktatási számú határozatával helyezték. 
 

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

I n d o k l á s 
 Stanojev Dejan a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló 
Intézmény Igazgatóbizottságának elnöke 2014. 04. 02-án beterjesztette lemondását tisztségéről, amelybe 
Óbecse Község Képviselő-testületének 2012. 08. 01-i I 022-116/2012 iktatási számú határozatával 
helyezték. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdése előírja, hogy a kinevezett 
személyek lemondásáról nem nyitnak vitát, s nem is hoznak döntést, hanem Óbecse Község Képviselő-
testülete határozatával konstatálja a tisztség megszűnését. 
 A fentiekkel összhangban Óbecse Község Képviselő-testülete konstatálta, hogy Stanojev Dejannak 
megszűnt a Đorđe Predin – Badža Óbecse Ifjúságának Sport- és Kulturális Tevékenységét Szolgáló 
Intézmény Igazgatóbizottságában betöltött elnöki tisztsége. 
 A fent felsoroltak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 
  Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse Község               A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                     Knézi Péter, s.k. 
Ikt. szám: I 022-108/2014 
Kelt: 2014.04.14. 

Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 42. став 1. тачка 1. и тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник Републике Србије“, број 119/2012), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, број 10/2012-пречишћен текст и 1/2014) и члана 37. став 1. тачка 1 
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и тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа Водоканал Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј“, број 2/2013), Скупштина општине Бечеј је на ХХ седници одржаној дана 
14.04.2014. године донела 

РЕШЕЊЕ 
о именовању вршиоца дужности директора ЈП Водоканал Бечеј 

 
I 

Именује се ГРБИЋ ЗОРАН, дипломирани инжењер пољопривреде из Бечеј за вршиоца 
дужности  директора ЈП Водоканал Бечеј, до именовања директора а најдуже на период од шест 
месеци.  

II 
Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 дана од дана објављивања решења о 

именовању у „Службеном листу општине Бечеј“.  
 

III 
  Ово решење је коначно. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Вршилац дужности директора ЈП Водоканал Бечеј Марић Александар је дана 02.04.2014. 
године поднео оставку на своју функцију на коју је именован решењем Скупштине општине Бечеј 
број I 023-264/2013 од 24.10.2013. године.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила Скупштини 
општине Бечеј да именује Грбић Зорана, дипломираног инжењера пољопривреде из Бечеја за 
вршиоца дужности директора ЈП Водоканал Бечеј, до именовања директора јавног предузећа по 
јавном конкурсу, а најдуже на шест месеци, из разлога што је претходни вршилац дужности 
директора понео оставку на своју функцију пре истека мандата од шест месеци на који је именован и 
што јавни конкурса за именовање директора још није расписан, а до тада неопходно је одредити 
лице које ће водити пословање правног лица.  

Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог и разлоге Комисије за кадровска, 
административна питања и радне односе и имајући у виду да је Марић Александар поднео оставку 
на функцију вршиоца дужности директора јавног предузећа пре истека мандата на који је именован 
и да није расписан јавни конкурс за именовање директора а до тада је неопходно да неко лице води 
пословање јавног предузећа, именовала Грбић Зорана, дипломираног инжењера пољопривреде из 
Бечеја за вршиоца дужности директора ЈП Водоканал Бечеј до именовања директора, а најдуже на 
период од шест месеци.  

На основу члана 42. став 4. у вези са чланом 33. став 1. Закона о јавним предузећима 
Скупштина општине Бечеј је прописала дужност Грбић Зорану из Бечеја да ступи на рад у року од 8 
дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном листу општине Бечеј“.  

На основу горе изнетог донето је решење као у диспозитиву. 
 

  
  Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                           

Општина Бечеј                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                Петер Кнези, с.р. 
Број: I 023-63/2014 
Дана: 14.04.2014. године 
             Б Е Ч Е Ј 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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A közvállalatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/2012. sz.) 42. szakasza 1. 

bekezdésének 1. és 3. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. sz. – 
egységes szerkezetbe foglalt szöve és 1/2014. sz.) 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és az Óbecsei 
Vodokanal Közvállalat megalapításáról szóló határozat összehangolásáról szóló határozat 37. szakasza 1. 
bekezdésének 1. és 3. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014.04.14. megtartott XX. 
ülésen meghozta a 
 
 

HATÁROZATOT 
az Óbecsei Vodokanal KV megbízott igazgatójának kinevezéséről 

 
I. 

 Kinevezzük GRBIĆ ZORAN óbecsei okleveles mezőgazdasági mérnököt az Óbecsei Vodokanal KV 
megbízott igazgatójának az igazgató kinevezéséig, legfeljebb pedig hat hónapra. 

 
II. 

 A kinevezett köteles munkába állni a kinevezésről szóló határozatnak az Óbecse Község Hivatalos 
Lapjában való közzététele napjától számított nyolc napos határidőn belül.  

 
III. 

 Jelen határozat végleges. 
 

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

 
Indoklás 

 Az Óbecsei Vodokanal megbízott igazgatója, Aleksandar Marić  2014. 4. 2-án beterjesztette a 
tisztségéről való lemondását, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete a 2013. 10. 24-ei, I 023-264/2013 
számú határozattal nevezte ki. 
 A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszonyügyi Bizottság javasolta Óbecse 
Község Képviselő-testületének, hogy nevezze ki Grbić Zoran óbecsei okleveles mezőgazdasági mérnököt az 
Óbecsei Vodokanal megbízott igazgatójának a közvállalati igazgató nyilvános pályázat nyomán történő 
kinevezéséig, legfeljebb pedig hat hónapra, mivel az előző megbízott igazgató a hathónapos megbízatási 
időszaka letelte előtt beterjesztette a tisztségéről való lemondását, és abból az okból kifolyólag, hogy az 
igazgató kinevezésére irányuló nyilvános pályázatot még nem írták ki, addig viszont meg kell határozni azt 
a személyt, aki a jogi személy ügyvitelét vezetni fogja. 
 Óbecs Község Képviselő-testülete elfogadta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és 
Munkaviszonyügyi Bizottság javaslatát és érveit,  és tekintetbe véve, hogy Aleksandar Marić  megbízatási 
időszaka letelte előtt beterjesztette a közvállalatban betöltött megbízott igazgatói tisztségéről való 
lemondását, és hogy nem írták ki az igazgató kinevezésére irányuló nyilvános pályázatot, viszont addig is 
szükség van egy személyre, aki vezeti a közvállalat ügyvitelét, kinevezte Zoran Grbić óbecsei okleveles 
mezőgazdasági mérnököt az Óbecsei Vodokanal KV megbízott igazgatójának az igazgató kinevezéséig, 
legfeljebb pedig hat hónapra. 
 Óbecse Község Képviselő-testülete A közvállalatokról szóló törvény 42. szakaszának 4. bekezdése 
alapján és 33. szakaszának 1. bekezdésével összefüggésben előírta, hogy az óbecsei Zoran Grbić köteles 
arra, hogy a kinevezésről szóló határozatnak az Óbecse Község Hivatalos Lapjában való közzététele 
napjától számított nyolc napos határidőn belül munkába álljon. 
 
 A fentebbiek alapján meghoztuk a határozatot a rendelkező rész szerint. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.: I 023-63/2014                                                                   Knézi Péter, s. k. 
Kelt: 2014. 04.14. 
  Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 
На основу члана 18. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник Републике Србије“, 

број 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, број 10/2012 – пречишћен текст и 1/2014) и члана 24. став 2. и 
члана 27. Статута Установе „Младост“ за спортску и културну активност омладине Бечеј (број 12-
02/1998, 106-02/2012 и 107-2/2013), Скупштина општине Бечеј је, на ХХ седници одржаној дана 
14.04.2014.године, донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј 

Ђорђе Предин - Баџа 
 
I 

  Именује се ДЕЈАН СТАНОЈЕВ, професор физичког васпитања и дипломирани тренер фудбала из 
Бечеја, за директора Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - 
Баџа, на мандатни период у трајању од четири године. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

  Грбић Зоран, директор Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе 
Предин – Баџа је дана 02.04.2014. године поднео оставку на своју функцију, на коју је именован 
решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-196/2013 од 07.10.2013.године.  

Управни одбор Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - 
Баџа је дана 02.04.2014. године донео одлуку којом предлаже да се за новог директора Установе за 
спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баџа именује Станојев Дејан, 
професор физичког васпитања и дипломирани тренер фудбала из Бечеја.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила Скупштини 
општине Бечеј да прихвати предлог управног одбора установе и да за директора Установе за 
спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баџа именује предложеног кандидата 
у личности Станојев Дејана, с обзиром да испуњава услове прописане за именовање директора 
Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баџа.   

Према одредбама члана 27. Статута Установе за спортску и културну активност омладине 
Бечеј Ђорђе Предин - Баџа за директора установе може бити именовано лице које поред законом 
прописаних општих услова испуњава и следеће услове: да име високу стручну спрему и да има три 
године радног искуства након завршене школе.  

Скупштина општине Бечеј је увидом у документацију утврдила да предложени кандидат, 
Станојев Дејан из Бечеја испуњава све услове прописане Статутом Установе за спортску и културну 
активност омладине Бечеј Ђорђе Предин - Баџа. Наиме, увидом у диплому Универзитета у Новом 
Саду–Факултета  физичке културе Нови Сад број 01-958/1 од 29.06.2004. године утврђено је да је 
Станојев Дејан стекао високу стручну спрему и стручни назив професор физичког васпитања и 
дипломирани тренер фудбала. Увидом у радну књижицу утврђено је да има више од три године 
радног искуства након завршене школе. 
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На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је на основу предлога управног одбора установе 
и предлога Комисије за кадровска, административна питања и радне односе донела решење као у 
диспозитиву. 
 
 
          Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина  
           Општина Бечеј                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                  Петер Кнези, с.р. 
Број: I 022-109/2014 
Дана: 14.04.2014.године                 

Б  Е  Ч  Е  Ј 
- - - - - 0 - - - - - 

 
A közszolgálatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 

81/2005. és 83/2005. sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 10/2012. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 1/2014. sz.) 31. szakasza 1. 
bekezdésének 9. pontja és az Óbecsei Mladost Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény 
Alapszabálya (12-02/1998, 106-02/201 és 107-2/2013 sz.) 24. szakaszának 2. bekezdése és 27. szakasza 
alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014.04.14. megtartott XX. ülésen meghozta a 
 

HATÁROZATOT 
az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény 

igazgatójának kinevezéséről 
 

I. 
 Kinevezzük DEJAN STANOJEV óbecsei testnevelőtanárt és okleveles futballedzőt az Óbecsei Đorđe 
Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény igazgatójának, négyéves megbízatási 
időszakra. 

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

Indoklás 
 Az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény igazgatója, Grbić  
Zoran 2014. 4. 2-án beterjesztette a tisztségéről való lemondását, amelyre Óbecse Község Képviselő-
testülete a 2013. 10. 7-ei, I 022-196/2013 számú határozattal nevezte ki. 
 Az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény igazgatóbizottsága 
2014. 4. 2-án meghozta a határozatot, amelyben javasolja, hogy az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági 
Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény igazgatójának Stanojev Dejan óbecsei testnevelőtanárt és 
okleveles futballedzőt nevezze ki. 
 A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszonyügyi Bizottság javasolta Óbecse 
Község Képviselő-testületének, hogy fogadja el az intézmény igazgatóbizottságának javaslatát és nevezze 
ki a javasolt jelöltet, Stanojev Dejant az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális 
Tevékenységi Intézmény igazgatójának, tekintve, hogy eleget tesz a feltételeknek, amelyeket az Óbecsei 
Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény igazgatójának kinevezésére 
vonatkozóan írtal elő. 
 Az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény Alapszabályának 
27. szakaszába foglalt rendelkezések szerint az intézmény igazgatójának azt a személyt lehet kinevezni, aki 
a törvényben előírt általános feltételek mellett eleget tesz a következő feltételeknek is: egyetemi 
végzettsége és három év munkatapasztalata van.  
 Óbecse Község Képviselő-testülete a dokumentációba való betekintéssel megállapította, hogy a javasolt 
jelölt, az óbecsei Stanojev Dejan eleget tesz az Óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális 
Tevékenységi Intézmény Alapszabályában előírt feltételeknek. Az Újvidéki Egyetem Újvidéki Testnevelési 
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Karának 2004. 6. 29-ei, 01-958/1 számú oklevelébe való betekintéssel ugyanis megállapítást nyert, hogy 
Stanojev Dejan egyetemi végzettséget szerzett, megszerezte a testnevelőtanár és okleveles futballedző 
szakfokozatot. A munkakönyvébe való betekintéssel megállapítást nyert, hogy az egyetem befejezése után 
több mint három év munkatapasztalatot szerzett. 
 A felhozottak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete az intézmény igazgatóbizottságának javaslata 
és a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszonyügyi Bizottság javaslata nyomán 
meghozta a határozatot a rendelkező rész szerint. 
 
 
  Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.: I 022-109/2014                                                                      Knézi Péter, s. k. 
Kelt: 2014. 04.14. 
  Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 

79/2005, 81/2005 и 83/2005), члана 31. став 1. тачка 9. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј”, бр. 3/2011 – пречишћен текст) и члана 18. став 1. Статута Установе за спортску и 
културну активност омладине „Младост” Бечеј (број 12-02/1998, 106-02/201 и 107-2/2013), 
Скупштина општине Бечеј је на ХХ седници одржаној дана 14.04.2014. године, донела   

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу члана и именовању председника и члана Управног одбора Установе за 
спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа 

 
I 

 Разрешава се МИЛАН ОЊИН дужности чланa Управног одбора Установе за спортску и културну 
активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа, пре истека период на који је именован. 

II 
Именује се МИЛАН ОЊИН за председника Управног одбора Установе за спортску и културну 

активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа, на мандатни период од четири године. 
 

III 
Именује се ПРОДАНОВ СУЗАНА за члана Управног одбора Установе за спортску и културну 

активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа, на мандатни период од четири године. 
 

IV 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Станојев Дејан, председник Управног одбора Установе за спортску и културну активност 
омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа је дана 02.04.2014. године поднео оставку на своју функцију, 
на коју је именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-116/2012 од 01.08.2012. године.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је предложила Скупштини 
општине Бечеј да разреши Милана Оњина дужности члана Управног одбора установе и да га именује 
за председника Управног одбора, а уместо њега да именује Проданов Сузану за новог члана 
Управног одбора  установе, на мандатни период од четири године.  
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Скупштина општине Бечеј је прихватила предлог Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе и донела решење као у диспозитиву. 

 
 
Република Србија       

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                Петер Кнези, с.р. 
Број: I 022-110/2014 
Дана: 14.04.2014.године 

Б Е Ч Е Ј 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 
 

A közszolgálatokról szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönye, 42/91., 71/94., 79/2005., 81/2005. és 
83/2005. sz.) 20. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
3/2011. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 9. pontja és az Óbecsei 
Mladost Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény Alapszabálya (12-02/1998, 106-02/201 és 
107-2/2013 sz.) 18. szakaszának 1. bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014.04.14. 
megtartott XX. ülésen meghozta a 

 
HATÁROZATOT 

az óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény 
igazgatóbizottsági tagjának felmentéséről és igazgatóbizottsági elnökének és tagjának 

kinevezéséről 
 

I. 
 Felmentjük MILAN ONJINT az óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi 
Intézmény igazgatóbizottságában betöltött tagi tisztségéből, megbízatási időszaka letelte előtt. 

 
II. 

 Kinevezzük MILAN ONJINT az óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi 
Intézmény igazgatóbizottsága elnökének, négyéves megbízatási időszakra. 

 
III. 

 Kinevezzük PRODANOV SUZANÁT az óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális 
Tevékenységi Intézmény igazgatóbizottsága tagjának, négyéves megbízatási időszakra. 

 
IV. 

 Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
 Stanojev Dejan, az óbecsei Đorđe Predin-Badža Ifjúsági Sport- és Kulturális Tevékenységi Intézmény 
igazgatóbizottságának elnöke 2014. 4. 2-án beterjesztette a tisztségéről való lemondását, amelyre Óbecse 
Község Képviselő-testülete a 2012. 8. 1-jei, I 022-116/2012 számú határozattal nevezte ki. 
 A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszonyügyi Bizottság javasolta Óbecse 
Község Képviselő-testületének, hogy mentse fel Milan Onjint az intézmény igazgatóbizottságában betöltött 
tagi tisztségéből, és hogy nevezze ki őt az igazgatóbizottság elnökének, helyette pedig négyéves 
megbízatási időszakra Prodanov Suzanát nevezze ki az intézmény igazgatóbizottsága új tagjának.  
 Óbecse Község Képviselő-testülete elfogadta a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és 
Munkaviszonyügyi Bizottság javaslatát és meghozta a határozatot a rendelkező rész szerint. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                                   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.: I 022-110/2014                                                                            Knézi Péter, s. k. 
Kelt: 2014. 04.14. 
  Ó B E CS E 

- - - - - 0 - - - - - 
 
На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и 
члана 31. став 1. тачка 38. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013-
пречишћен текст и 1/2014), Скупштина општине Бечеј је, на ХХ седници одржаној дана 14.04.2014. 
године, донела 

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе „Север Ђуркић”  из 
Бечеја из реда запослених лица 

  
I 

Разрешава се БОЈКА СРЕЋО, наставница биологије дужности члана Школског одбора Основне 
школе „Север Ђуркић“ из Бечеја пре истека периода на који је именована, због остваривања права 
на пензију.  

 II 
Именује се МИЉАН БОЈОВИЋ, наставник физичке културе, за члана Школског одбора 

Основне школе „Север Ђуркић“ из Бечеја, као представник запослених лица.  
 

III 
Изборни период новоименованог члана Школског одбора траје до истека мандата Школског 

одбора (09.09.2014. године). 
IV 

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

О б р а з л о ж е њ е 
Директор Основне школе „Север Ђуркић“ Бечеј је дана 05.03.2014. године обавестила 

Скупштину општине Бечеј да је престао основ за чланство Бојке Срећо, наставнице биологије у 
Школском одбору, јер јој је престао радни однос у школи, због остваривања права на пензију.  
 Наставничко веће Основне школе „Север Ђуркић“ Бечеј је на седници одржаној дана 12.02.2014. 
године предложило Миљана Бојовића, наставника физичке културе за члана Школског одбора из 
реда запослени лица.  

Комисија за кадровска, административна питања и радне односе је, на основу предлога 
Наставничког већа, предложила Скупштини општине Бечеј да донесе Решење о разрешењу и 
именовању члана Школског одбора Основне школе „Север Ђуркић“ из Бечеја из реда запослених 
лица, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања.          
 Скупштина општине Бечеј је прихватила предлоге и на основу члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања разрешила Бојку Срећо, наставницу биологије дужности 
члана Школског одбора, због остваривања права на пензију, а за новог члана именовала је Миљана 
Бојовића, наставника физичка културе.   

На основу горе изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном поступку и против њега 
није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у 
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Београду-Одељење у Новом Саду у року од 30 дана од дана достављања решења. Тужба се предаје 
у два примерка. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

  Општина Бечеј                   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                       Петер Кнези, с.р. 
Број: I 022-111/2014 
Дана: 14.04.2014.године             

Б  Е Ч  Е  Ј 
 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

72/2009., 52/2011. és 55/2013. sz.) 54. szakaszának 2. bekezdése és 55. szakasza 3. bekezdésének 4. 
pontja és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 1/2014. sz.) 31. szakasza 1. bekezdésének 38. pontja alapján Óbecse Község 
Képviselő-testülete a 2014.04.14. megtartott XX. ülésen meghozta a  
 

HATÁROZATOT 
az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola foglalkoztatottak sorából való iskolaszéki tagjának 

felmentéséről, illetve kinevezéséről 
 

I. 
 BOJKA SREĆO biológiatanárnőt nyugdíjjogosultságának érvényesítése miatt a megbízatási időszak letelte 
előtt mentjük fel az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola iskolaszékében betöltött tagi tisztségéből. 

 
II. 

 MILJAN BOJOVIĆ tornatanárt a foglalkoztatottak képviselőjeként nevezzük ki az óbecsei Sever Đurkić 
Általános Iskola iskolaszéki tagjának. 

 
III. 

 Az újonnan kinevezett iskolaszéki tag megbízatási időszaka az iskolaszék megbízatásának leteltéig 
(2014. 9. 9.) tart. 

 
IV. 

 Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 

 
Indoklás 

 A Sever Đurkić Általános Iskola igazgatója 2014. 3. 5-én értesítette Óbecse Község Képviselő-testületét 
arról, hogy megszűnt Bojka Srećo biológiatanár iskolaszéki tagságának alapja, mivel a nyugdíjjogosultság 
érvényesítése miatt megszűnt a munkaviszonya az iskolában. 
 Az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola tanári tanácsa a 2014. 2. 12-én megtartott ülésen Miljan 
Bojović tornatanárt javasolta az iskolaszék foglalkoztatottak sorából való új tagjának. 
 A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszonyügyi Bizottság a tanári tanács 
javaslata alapján javasolta Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy Az okatatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvénnyel összhangban hozza meg a határozatot az óbecsei Sever Đurkić Általános Iskola 
foglalkoztatottak sorából való iskolaszéki tagjának felmentéséről, illetve kinevezéséről. 
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 Óbecse Község Képviselő-testülete elfogadta a javaslatokat, és Az oktatási és nevelési rendszer 
alapjairól szóló törvény 55. szakasza 3. bekezdésének 4. pontja alapján nyugdíjjogosultságának 
érvényesítése miatt felmentette iskolaszéki tagságából Bojka Srećo biológiatanárnőt, Miljan Bojović 
tornatanárt pedig kinevezte az iskolaszék új tagjának. 

A felhozottak alapján meghoztuk a határozatot a rendelkező rész szerint. 
 
 JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Ez a határozat végérvényes a közigazgatási eljárásban és nem lehet 
fellebbezni ellene, kereseti kérelemmel viszont közigazgatási pert lehet indítani a Belgrádi Közigazgatási 
Bíróság Újvidéki Osztályánál a határozat kézbesítésétől számított 30 napos határidőn belül. A kereseti 
kérelmet két példányban kell átadni. 
 
 
  Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz.: I 022-111/2014                                                                   Knézi Péter, s. k. 
Kelt: 2014. 04.14. 
  Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Рапублике Србије“ 
број 129/2007) и члана 63. став 2. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 
10/2012- пречишћен текст и 1/2014), Председник општине, доноси следеће 
  

РЕШЕЊЕ 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
Члан 1. 

Ћелић Михајло, дипломирани економист, поставља се за помоћника Председника општине за област 
финансија и привреде, са даном 01.04.2014.године. 
 

Члан 2. 
Задатак помоћника Председника општине је да покреће иницијативе, предлаже пројекте и сачињава 
мишљења у вези са питањима која су од значаја за  развој у области финансија и привреде, затим 
да извештава о шестомесечном и деветомесечном извештају о извршењу Буџета општине Бечеј, о 
завршном рачуну, о Одлуци о буџету и Одлуци о измена и допунама Одлуке о буџету, и да 
контролише њихово спровођење, по овлашћењу Председника општине усмерава и усклађује рад 
Одељења за финансије, учествује у конципирању и развоју пројеката из области локалног 
економског развоја, прати прописе из области привреде и учествује у изради одлука и општих аката, 
контактира са привредним субјектима, удружењима, кластерима и потенцијалним инвеститорима, 
као и да врши друге послове утврђене актом о организацији општинске управе. 
 

Члан 3. 
Ово Решење објавити на огласној табли Општинске управе Бечеј и у „Службеном листу општине 
Бечеј“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 58. став 1-3. Закона о локалној самоуправи прописано је да се Статутом општине може 
предвидети да се у Општинској управи постављају помоћници Председника општине за поједине 
области, да помоћници   Председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 
сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за  развој у области за коју су 
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постављени, као и да помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник општине. 
Чланом 63. Статута општине Бечеј прописано је да се у Општинској управи постављају помоћници 
Председника општине који обављају послове из појединих области (економски развој, урбанизам, 
примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреде и др.). Помоћнике 
Председника општине поставља и разрешава Председник општине. Решењем о постављењу, 
Председник општине одређује област за коју поставља поједине помоћнике.На основу изнетог 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети приговор Општинском 
већу у року од 8 дана од дана објављивања. 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                  мр Вук Радојевић, с.р. 
Број: II 020-17/2014         
Дана: 01.04.2014.године 
   Б Е Ч Е Ј 

 
- - - - - 0 - - - - - 

 
A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 58. 

szakaszának 3. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. szám 
– egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 1/2014. szám) 63. szakaszának 2. bekezdése alapján a községi 
elnök meghozza a következő 
 

HATÁROZATOT 
A KÖZSÉGI ELNÖK TANÁCSOSÁNAK TISZTSÉGBE HELYEZÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

Ćelić Mihajlo okleveles közgazdászt 2014. 4. 1-jén kinevezzük a községi elnök pénzügyi és gazdasági 
tanácsosává. 

2. szakasz 
A községi elnök tanácsosának feladata az, hogy kezdeményezést nyújtson be, projektumokat 

javasoljon és véleményt terjesszen be a pénzügy és a gazdaság terén végbemenő fejlesztés szempontjából 
jelentős kérdések kapcsán, hogy jelentést tegyen az Óbecse községi költségvetés végrehajtásáról szóló 
hathavi és kilenchavi jelentésről, a zárszámadásról, a költségvetésről szóló határozatról és a költségvetésről 
szóló határozat módosításáról és kiegészítéséről szóló határozatról, és hogy ellenőrizze a végrehajtásukat, 
hogy a községi elnök meghatalmazása nyomán irányítsa és összehangolja a Pénzügyi Osztály munkáját, 
hogy részt vegyen a helyi gazdasági fejlesztéshez kapcsolódó projektumok megtervezésében és 
fejlesztésében, hogy figyelemmel kísérje a gazdasági előírásokat, hogy részt vegyek a határozatok és 
általános aktusok elkészítésében, hogy kapcsolatba lépjen a gazdasági élet szereplőivel, az egyesületekkel, 
a klaszterokkal és az esetleges befektetőkkel, és hogy ellássa az községi közigazgatási hivatal 
szerveződéséről szóló okiratban meghatározott egyéb teendőket. 

3. szakasz 
Jelen határozatot közzé kell tenni Óbecse Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján és 

Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 1–3. szakasza előírja, hogy a községi 

alapszabály előirányozhatja, hogy a Községi Közigazgatási Hivatalban tisztségbe helyezzék a községi elnök 
adott területekkel megbízott tanácsosait, hogy a községi elnök tanácsosai kezdeményezést tesznek, 
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projektumokat javasolnak és véleményt alkotnak azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amelyek jelentősek 
azon terület fejlesztése szempontjából, amellyel megbízták őket, és hogy a községi elnöki tanácsosokat a 
községi elnök nevezi ki és menti fel. 

Óbecse Község Alapszabályának 63. szakasza előírja, hogy a községi elnök adott területekkel 
foglalkozó (gazdasági fejlesztés, településrendezés, elsődleges egészségvédelem, környezetvédelem, 
mezőgazdaság stb.) tanácsosait a Községi Közigazgatási Hivatalban helyezik tisztségbe. A községi elnöki 
tanácsosokat a községi elnök nevezi ki és menti fel. Ugyanő a tisztségbe helyezésről szóló határozatban 
határozza meg a területet, amelyre az egyes tanácsosokat tisztségbe helyezi. A felhozottak alapján 
meghoztuk a határozatot a rendelkező rész szerint. 
 

JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat ellen a Községi Tanácsnál lehet fellebbezni a 
közzétételtől számított 8 napos határidőn belül. 

 
 
  Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Óbecse község                             KÖZSÉGI ELNÖK 
   KÖZSÉGI ELNÖK                                                                      mgr. Vuk Radojević, s. k. 
Ikt. sz.: kapcs. II 020-17/2014    
Kelt: 2014. 4. 1. 

Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 
 

На основу члана 58. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Рапублике Србије“ 
број 129/2007) и члана 63. став 2. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 
10/2012- пречишћен текст и 1/2014), Председник општине, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
Члан 1. 

Плавшић Жељко, дипломирани машински инжењер, разрешава се са послова помоћника 
Председника општине за инфраструктуру и јавна предузећа, на које је постављен решењем 
Председника општине број II 112-98/2012 од 31.08.2012. године, са даном 01.04.2014. године. 
 

Члан 2. 
Ово решење објавити на огласној табли Општинске управе Бечеј и у „Службеном листу општине 
Бечеј“. 

О б р а з л о ж е њ е 
  Плавшић Жељко је дана 01.04.2014. године поднео Председнику општине молбу за разрешење 
са места помоћника Председника општине за инфраструктуру и јавна предузећа, а на које је 
постављен решењем број II 112-98/2012 од 31.08.2012. године, из личних разлога. 
 Чланом 58. став 3. Закона о локалној самоуправи и чланом 63. став 2. Статута општине Бечеј 
прописано је да помоћнике Председника општине поставља и разрешава Председник општине. 
На основу изнетог донето је решење као у диспозитиву. 
 
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети приговор Општинском 
већу у року од 8 дана од дана објављивања. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                мр Вук Радојевић, с.р. 
Број: II 020-18/2014        
Дана:01.04.2014.године 
   Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 58. 
szakaszának 3. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. szám 
– egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 1/2014. szám) 63. szakaszának 2. bekezdése alapján a községi 
elnök meghozza a következő  
 

HATÁROZATOT 
A KÖZSÉGI ELNÖK TANÁCSOSÁNAK FELMENTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

 Plavšić Željko okleveles gépészmérnököt 2014. 4. 1-jén felmentjük a tisztségből, amelyet a községi elnök 
mellett töltött be az infrastruktúrához és a közvállalatokhoz kapcsolódó ügyekkel megbízott tanácsosként, 
és amelyre a községi elnök 2012. 8. 31-ei, II 112-98/2012 számú határozatával nevezték ki. 

 
2. szakasz 

 Jelen határozatot közzé kell tenni Óbecse Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján és Óbecse 
Község Hivatalos Lapjában. 

 
Indoklás 

 Plavšić Željko 2014. 4. 1-jén beterjesztette a községi elnöknek a kérelmet, hogy személyes okokból 
mentsék fel abból a tisztségből, amelyet a községi elnök mellett töltött be az infrastruktúrához és a 
közvállalatokhoz kapcsolódó ügyekkel megbízott tanácsosként, és amelyre a 2012. 8. 31-ei, II 112-98/2012 
számú határozattal nevezték ki. 
 A helyi önkormányzatról szóló törvény 58. szakaszának 3. bekezdése és Óbecse Község Alapszabálya 63. 
szakaszának 2. bekezdése előírja, hogy a községi elnöki tanácsosokat a községi elnök nevezi ki és menti 
fel. 
 A felhozottak alapján meghoztuk a határozatot a rendelkező rész szerint. 
 
 JOGORVOSLATI UTASÍTÁS: Jelen határozat ellen a Községi Tanácsnál lehet fellebbezni a közzétételtől 
számított 8 napos határidőn belül. 
 

 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                             KÖZSÉGI ELNÖK 

KÖZSÉGI ELNÖK                                                                        mgr. Vuk Radojević, s. k. 
Ikt. sz.: kapcs. II 020-18/2014  
Kelt: 2014. 4. 1. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 62. став 1. тачка 3. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 

10/2012 – пречишћен текст и 1/2014) и члана 32. став 1. тачка 2. Одлуке о општинској управи 
(„Службени лист општине Бечеј“ број 16/2008),Општинско веће општине Бечеј је на 74. седници 
одржаној дана 24.03.2014.godine , донело следеће 
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РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Бечеј 

 
Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Бечеј, који је Начелник 
општинске управе донео дана 20.03.2014. године, под бројем IV 03-6/2014. 
 

Члан 2. 
Ово решење објавити у Службеном листу општине Бечеј. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Правни основ за доношење решења садржан је у члану 62. став 1. тачка 3. Статута општине Бечеј и 
члану 32. став 1. тачка 2. Одлуке о општинској управи, којима је прописано да начелник општинске 
управе доноси акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе, уз сагласност 
Општинског већа. 
Дана 20.03.2014. године Заменик начелника општинске управе је под бројем IV 03-6/2014 је донео 
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Бечеј. 
Доношењем Закона о ефикасном коришћењу енергије („Службени гласник Републике Србије“ број 
25/2013), створина је потреба да јединице локалне самоуправе ангажују довољан број инжињера 
техничке струке – машинства који имају најмање 3 године радног искуства, а који ће се бавити 
пословима прикупљања и анализирања података о начину коришћења енергије, припремања 
планова и програма рационалне употребе енергије, предлагања мера који доприносе рационалној 
употреби енергије, ефикасном коришћењу енергије као и учествовању у њиховој реализацији, 
старању о припремању годишњег извештаја о остваривању циљева садржаних у програму и плану 
енергетске ефикасности, предузимању и других активности и мера прописаних законом. 
На основу наведеног, изменом и допуном Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Општинској управи општине Бечеј део послова наведених у ставу 3. овог 
образложења додат је начелнику Одељења за привреду и развој, а уведено је и чланом 85а. 
потребно радно место на пословима енергетике које ће извршилац обављати из  области енергетике 
које налаже Закон о ефикасном коришћењу енергије. 
Општинско веће је у обавези да на седници размотри Правилник о изменама и допунама Правилника 
о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Бечеј, 
број  IV 03-6/2014 од 20.03.2014.године и да да сагласност у складу са чланом 54. став 1 тачка 10. 
Статута општине Бечеј на акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. 
На основу изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 
      
 

Република Србија       
Аутономна Покрајина Војводина        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ              мр Вук Радојевић, с.р. 
Број: III 03-6/2014 
Дана: 2014. 3. 24 

Б Е Ч Е Ј 
- - - - - 0 - - - - - 

 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 10/2012. sz. – egységes szerkezetbe 

foglalt szöveg és 1/2014. sz.) 62. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja és a Községi Közigazgatási Hivatalról 
szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 16/2008. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja 
alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2014. 3. 24-én megtartott 74. ülésen meghozta a 
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HATÁROZATOT 

az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal belső szerveződéséről és a munkahelyek 
besorolásáról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzat 

jóváhagyásáról 
 

1. szakasz 
 JÓVÁHAGYJUK az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal belső szerveződéséről és a munkahelyek 
besorolásáról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot, amelyet a Községi 
Közigazgatási Hivatal vezetője 2014. 3. 20-án hozott meg a IV 03-6/2014 szám alatt. 

 
2. szakasz 

 Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
 A határozat meghozatalának jogcímét Óbecse Község Alapszabálya 62. szakasza 1. bekezdésének 3. 
pontja és a Községi Közigazgatási Hivatalról szóló határozat 32. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja 
tartalmazza, amelyek előírják, hogy a Községi Közigazgatási Hivatal vezetője a Községi Tanács 
jóváhagyásával hozza meg a Községi Közigazgatási Hivatal belső szerveződéséről és besorolásáról szóló 
okiratot. 
 A Községi Közigazgatási Hivatal vezetőhelyettese 2014. 3. 20-án a IV 03-6/2014 szám alatt meghozta az 
Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal belső szerveződéséről és a munkahelyek besorolásáról szóló 
szabályzat módosításáról és kiegészítéséről szóló szabályzatot. 
 A hatékony energiahasználatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 25/2013. sz.) 
meghozatalával szükségessé vált, hogy a helyi önkormányzati egységek elegendő számú műszaki mérnököt 
– gépészmérnököt alkalmazzanak, akiknek legalább 3 év munkatapasztalatuk van, és akik az a feladatuk, 
hogy összegyűjtsék és elemezzék az energiahasználat módjára vonatkozó adatokat, hogy elkészítsék a 
racionális energiahasználati terveket és programokat, hogy olyan intézkedéseket javasoljanak, amelyek 
hozzájárulnak a racionális energiahasználathoz, a hatékony energiahasználathoz, valamint a 
lebonyolításukban való részvételhez, az energiahatékonysági tervbe és programba foglalt célok eléréséről 
szóló évi beszámoló elkészítéséről való gondoskodáshoz, a törvényben előírt egyéb tevékenységek és 
intézkedések foganatosításához.  
 A felhozottak alapján, az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal belső szerveződéséről és a munkahelyek 
besorolásáról szóló szabályzat módosításával és kiegészítésével az indoklás 3. bekezdésében felsorolt 
teendők egy részét hozzáadtuk a Gazdasági és Fejlesztési Osztály vezetőjének teendőihez, a 85a szakasszal 
pedig előirányoztuk egy munkahelyet az energetikai teendők elvégzésére, amelyeket a végrehajtó az 
energetika azon területein fog ellátni, amelyeket A hatékony energiahasználatról szóló törvény megszab. 
 A Községi Tanács köteles arra, hogy egy ülésen megvitassa az Óbecse Községi Közigazgatási Hivatal 
belső szerveződéséről és a munkahelyek besorolásáról szóló szabályzat módosításáról és kiegészítéséről 
szóló szabályzatot, melynek száma: IV 03-6/2014, keltezése: 2014. 3. 20., és hogy Óbecse Község 
Alapszabálya 54. szakasza 1. bekezdésének 10. pontjával összhangban jóváhagyja a belső szerveződésről 
és a munkahelyek besorolásáról szóló okiratot. 
 A felhozottak alapján meghoztuk a határozatot a rendelkező rész szerint. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Óbecse község                                                       A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
KÖZSÉGI TANÁCS                                                      mgr. Vuk Radojević, s. k. 
Ikt. sz.: III 03-6/2014 
Kelt: 2014. 3. 24. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 
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На основу члана 138. став 2. Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије, број 

24/2011 и 99/2011 и др.закон), члана 54. став 1. тачка 19. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 10/2012- пречишћен текст и 1/2014), члана 44. Пословника о раду Општинског 
већа општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 3/2009) и предлога Управног одбора 
Савеза спортова општине Бечеј, са 7. седнице, одржане дана 12.03.2014. године, Општинско веће 
општине Бечеј је на 74. седници, дана 24.03.2014. године, донело 
 

ПРАВИЛНИК 
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПОТРЕБА У 

ОБЛАСТИ СПОРТА 
 

Члан 1. 
 Овим Правилником уређују се ближи услови, критеријуми, начин и поступак доделе средстава из 
буџета општине Бечеј, односно одобрења програма за задовољавање потреба  у области спорта на 
територији општине Бечеј, као и начин и поступак враћања средстава уколико се утврди да 
подносилац програма, средства не користи за реализовање одобрених програма. 
 

Члан 2. 
 Општина Бечеј ( у даљем тексту: општина) у финансирању подстицања програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма може учествовати у границама средстава 
предвиђених  у буџету општине Бечеј, за финансирање потреба у области спорта за сваку буџетску 
годину за коју се расписује конкурс, а на основу критеријума из овог Правилника. 
 

Члан 3. 
          Право на расподелу средстава за задовољавање потреба  у области спорта имају спортске 
организације које испуњавају следеће услове:   
1. да су регистроване у складу са Законом о спорту, 
2. да имају седиште на територији општине,  
3. да су чланови Савеза спортова општине, 
4. да имају  програм рада који се реализује на територији општине. 
  

Члан 4. 
          Критеријуми за доделу средстава су: 
 

1.Ранг такмичења                                                                                      100  бодова 
*У екипним спортовима постоје следећи нивои такмичења: 
1. Супер лиге, „А“ лига 
2. Прва лига 
3. Друга лига 
4. Регионална ( покрајинска, међуокружна, трећа лига) 
5. Међуопштинске лиге ( окружне) 
6. Општинске лиге 

 
 

       Екипни спортови                   Бодови 
1. ниво                         100 
2. ниво                           50 
3. ниво                           45 
4. ниво                           40 
5. ниво                           35 
6. ниво                           30 
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*У појединачним спортовима постоје следећи нивои такмичења:       30 бодова 
1. Државно такмичење 
2. Окружно/ регионално – покрајинско првенство 
3. Градско/општинско (међуопштинско) првенство 

 
           Појединачни спортови                         Бодови 

1. ниво                                30 
2. ниво                                15 
3. ниво                                  5 

 
    
    2.  Број тренера адекватног образовања                                               20  бодова 
 
               БРОЈ ТРЕНЕРА                      БРОЈ БОДОВА 
             4 тренера и више                                 20 
                  3 тренера                                 15 
                  2 тренера                                 10 
                  1 тренер                                   5 
 
    3.  Општинска категоризација спортова                                                 20    бодова     
    и то на следећи начин: 
 
    I категорија : фудбал, ватерполо, кајак – кану, пливање, атлетика, гимнастика       20 
   II категорија : стони тенис, одбојка, кошарка, рукомет, џудо, бокс, кик-бокс          10 
  III категорија : стрељаштво,карате, шах, куглање, коњички спорт, плес и остали спортски 
клубови који су чланице савеза а нису сврстани у прве две категорије             5   
 
 
    4. Традиција и постојање клуба                                                                   40    бодова 
 
       БРОЈ ГОДИНА ПОСТОЈАЊА                          БРОЈ БОДОВА 
  Клубови основани пре 50 година и више                                    40 
  Клубови од 25 до 49 година традиције                                    20 
  Клубови од 15 до 24 године традиције                                    15 
  Клубови од 5 до 14 година традиције                                    10 
  Клубови од 1 до 4 године традиције                                      5 
 
    5.  Масовност такмичара по категоријама у екипним спортовима          40  бодова                                                                          
 
     Назив категорије                 Узраст       Број бодова 
 екипа     Млађи пионири                6-12 година                 20 
 екипа     Пионири              12-14 година                 20 
 екипа     Кадети              14-16 година                 20 
 екипа     Јуниори              16-18 година                 20 
 екипа     Сениори                     -                       40 
 
 

6.  Масовност такмичара по категоријама у појединачним спортовима 
 

(Начин бодовања: 1 регистровани такмичар  је  еквивалент 1 боду, укупан број 
бодова рачуна се када се  број регистрованих такмичара у свим категоријама 
помножи са 1 бодом) 
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     Назив категорије                          Узраст 
     Млађи пионири                            6-12 
     Пионири                           12-14 
     Кадети                           14-16 
     Јуниори                           16-18 
     Сениори                                - 
 
 

7. Коришћење отворених терена                                                            100 бодова 
   

Терени који се користе Бодови 
Травнати терен са помоћним тереном 100 
Травнати терен без помоћног терена 50 

Остали терени                                 10 
 

Члан 5. 
         Расподела буџетских средстава планираних по конкурсу намењених за остваривање 
програмских активности спортских организација,  вршиће се  на следећи начин: 

Укупна вредност једног бода (VB)  се добија када се укупна буџетска средства  по расписаном 
конкурсу (BS) поделе са укупно сабраним бодовима добијеним по критеријумима за доделу 
средстава  свих спортских организација које су конкурисале (UB), односно BS:UB= VB. 

Износ новчаних средстава који припада спортској организацији по конкурсу (S) добија се када 
се укупна вредност једног бода (VB) помножи  са бодовима које је спортска организација остварила 
на основу критеријума за доделу средстава ( Bso), односно  VB x Bso=S. 
 

Члан 6. 
       Расподела буџетских средстава за финансирање потреба у области спорта  врши се на основу 
јавног конкурса, који ће се спроводити два пута у току године ( у односу: први конкурс 80%, други 
конкурс 20%), по унапред утврђеним критеријумима.  
 
                                                                      Члан 7. 
      Јавни конкурс расписује и спроводи Kомисија за спорт ( у даљем тексту: Комисија), коју именује 
председник општине.   
      Комисија има председника и четири члана. 

 
Члан 8. 

      Акт о расписивању конкурса садржи: 
1. Предмет јавног конкурса  
2. Износ буџетских средстава који се додељује по конкурсу 
3. Потребну документацију која се подноси уз пријаву 
4. Датум почетка и завршетка јавног конкурса 
5. Адресу на коју се доставља пријава. 

      Уз пријаву подносилац je дужан да поднесе  програм рада   и попуњене обрасце са подацима 
који ће се бодовати у складу са чланом 4. овог Правилника. 
      У Програм рада подносилац мора назначити за коју програмску активност и  у које циљеве 
намерава  да утроши  буџетска средства добијена по расписаном конкурсу.   
      Садржину обрасца из става 2. овог члана утврђује Комисија. 
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                  Члан 9. 
Анализу и оцену поднете  конкурсне документације  врши Комисија на основу критеријума из 

члана 4. овог Правилника, која након извршене оцене подноси председнику општине образложени 
предлог одлуке  за доделу средстава по спроведеном конкурсу. 
 

                                                         Члан 10. 
Одлуку о додели средстава по спроведеном конкурсу доноси председник општине. 
Одлука о додели средстава за финансирање  потреба у области спорта је коначна и    

објављује се на сајту општине Бечеј, као и на званичном сајту Савеза спортова општине Бечеј. 
О резултатима јавног конкурса  Комисија обавештава учеснике у поступку у року од осам дана 

од дана утврђивања резултата спроведеног поступка јавног конкурса. 
 

        Члан 11. 
Додељена средства се преносе спортској организацији на основу закључених уговора о 

додели  средстава за финансирање потреба у области спорта између спортске организације и 
општине. 

Уговором се уређују права, обавезе и одговорности уговорних страна. 
  

       Члан 12. 
Спортске организације су дужни да средства користе искључиво за намене за која су 

додељена. 
Ненаменско трошење средстава, има за последицу повраћај добијених новчаних средстава  

по конкурсу, као и немогућност учествовања на конкурсу за наредну годину. 
 
                                                                         Члан 13. 

Извештај о трошењу додељених  средстава, спортска организација је дужна да  достави  
председнику општине до краја текуће буџетске године. 

Уколико спортска организација не достави извештај из претходног става овог члана, губи 
право да учествује на конкурс за доделу средстава за наредну годину. 
 

      Члан 14. 
Даном ступања  на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о финасирању спорта 

у општини Бечеј у 2010. години („ Службени лист општине Бечеј“, број 15/2009). 
 

       Члан 15. 
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли 

Општинске управе општине Бечеј и објавиће се у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

 
        Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                        
       Општина Бечеј                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
   ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                 мр Вук Радојевић, с.р. 
Број:III 022-82/2014 
Дана: 24.03.2014. године 
         Б Е Ч Е Ј 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 A sportról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 24/2011. és 99/2011. sz. és más. 
törvény) 138. szakaszának 2. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
10/2012. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 1/2014. sz.) 54. szakasza 1. bekezdésének 19. 
pontja, Óbecse Község Községi Tanácsa Munkaügyrendjének (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2009. sz.) 
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44. szakasza és az Óbecse Községi Spotszövetség igazgatóbizottságának 2014. 3. 12-én megtartott 7. 
üléséről származó javaslata alapján Óbecse Község Községi Tanácsa a 2014. 3. 24-én megtartott 74. 
ülésén meghozta a 
 

SZABÁLYZATOT  
A SPORT TERÉN JELENTKEZŐ IGÉNYEK PÉNZELÉSÉRE SZÁNT ESZKÖZÖK ODAÍTÉLÉSÉNEK 

KRITÉRIUMAIRÓL ÉS ELJÁRÁSÁRÓL 
 

1. szakasz 
 Jelen szabályzattal szabályozzuk az Óbecse község költségvetéséből származó eszközök odaítélésének, 
illetve a sport terén jelentkező igényeket Óbecse község területén kielégítő programok jóváhagyásának 
közelebbi feltételeit, kritériumait, módját és eljárását, valamint az eszközök visszatérítésének módját és 
eljárását arra az esetre, ha megállapítják, hogy a program beterjesztője nem a jóváhagyott program 
realizálására használja fel az eszközöket. 

 
2. szakasz 

 Óbecse község (a további szövegben: község) a programok vagy a programok pénzeléséhez hiányzó 
eszközök pénzelésében az Óbecse község költségvetésében a sport terén jelentkező igények pénzelésére 
minden költségvetési évben előirányzott eszközök keretei között vehet részt, amire a jelen szabályzatba 
foglalt kritériumok alapján pályázatot írnak ki. 

 
3. szakasz 

 A sport terén jelentkező igények kielégítésére szánt eszközök elosztására azoknak a sportszervezeteknek 
van joga, amelyek eleget tesznek a következő feltételeknek: 
 1. A sportól szóló törvénnyel összhangban be vannak jegyezve, 
 2. a község területén van a székhelyük, 
 3. a Községi Sportszövetség tagjai, 
 4. a munkaprogramjukat a község területén bonyolítják le. 

 
4. szakasz 

 Az eszközök odaítélésének kritériumai a következők: 
 1. A verseny rangja                                                                                                  100 pont 
 * A csapatsportoknál a következő versenyszintek vannak: 
 1. Szuperliga, A liga 
 2. Első liga 
 3. Második liga 
 4. Regionális (tartományi, körzetközi, harmadik liga) 
 5. Községközi liga (körzeti) 
 6. Községi liga 
 

Csapatsportok Pontok 
1. szint 100 
2. szint 50 
3. szint 45 
4. szint 40 
5. szint 35 
6. szint 30 

* Az egyéni sportoknál a következő versenyszintek vannak:                                        30 pont 
 1. országos verseny 
 2. körzeti / regionális – tartományi bajnokság 
 3. városi/községi (községközi) bajnokság 
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Egyéni sportok Pontok 
1. szint 30 
2. szint 15 
3. szint 5 

 
 2. Az adekvát végzettségű edzők száma                                                                  20 pont 
 

AZ EDZŐK SZÁMA PONTSZÁM 
4 edző vagy több 20 

3 edző 15 
2 edző 10 
1 edző 5 

 
 3. A sportok községi kategorizálása                                                                        20 pont 
 a következőképp: 
 
 I. kategória: futball, vízipóló, kajak-kenu, úszás, atlétika, gimnasztika                          20 
 II. kategória: asztalitenisz, röplabda, kosárlabda, kézilabda, judo, boksz, kick-boksz      10 
 III. kategória: íjászat, karate, sakk, tekézés, lósport, tánc és a többi sportklub, amelyek a szövetség 
tagjai, de nincsenek besorolva az első két kategóriába                                               5 
 
 4. A klub hagyománya és fennállása                                                                      40 pont 
 

FENNÁLLÁSI IDŐSZAK PONTSZÁM 
50 éve vagy régebben alapított klubok 40 

25–49 éve fennálló klubok 20 
15–24 éve fennálló klubok 15 

5–14 fennálló klubok 10 
1–4 éve fennálló klubok 5 

 
 5. A versenyző tömegessége kategóriánként az csapatsportoknál                   40 pont 
 

A kategória neve Korosztály Pontszám 
Ifjú pionírok csapata 6–12 év 20 

Pionírok csapata 12–14 év 20 
Kadétok csapata 14–16 év 20 
Juniorok csapata 16–18 év 20 
Szeniorok csapata – 40 

 
 
 6. A versenyzők tömegessége kategóriánként az egyéni sportoknál 
 
 (A pontozási mód: 1 bejegyzett versenyző egy pontot ér, a teljes pontszámot úgy kapjuk 
meg, hogy az összes kategória bejegyzett versenyzőinek számát megszorozzuk eggyel) 
  

A kategória neve Korosztály 
Ifjú pionírok csapata 6–12 év 

Pionírok csapata 12–14 év 
Kadétok csapata 14–16 év 
Juniorok csapata 16–18 év 
Szeniorok csapata – 
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7. A nyílt terep használata                                                                                       100 pont 
 

A használt terepek Pontszám 
Fűpálya segédpályával 100 

Fűpálya segédpálya nélkül 50 
Egyéb terepek 10 

 
5. szakasz 

 A pályázatban előirányzott költségvetési eszközöket, amelyeket a sportszervezetek 
programtevékenységeinek lebonyolítására szánunk, a következőképp osztjuk elí. 
 A teljes pontértéket (PÉ) úgy kapjuk meg, hogy a kiírt pályázat szerinti összes költségvetési eszközt (KE) 
elosztjuk az összpontszámmal (ÖP), amelyet a pályázó sportszervezetek az eszközök odaítélésének 
kritériumai nyomán együttvéve összegyűjtöttek, azaz KE:ÖP=PÉ. 
 A pénzeszközök nagyságát (E), amely egy adott sportszervezetnek a pályázat nyomán kijár, úgy kapjuk 
meg, hogy a teljes pontértéket (PÉ) megszorozzuk a pontszámmal, amelyet a sportszervezet az eszközök 
odaítélésének kritériumai alapján összegyűjtött (Pssz), azaz PÉ x Pssz= E.  

 
6. szakasz 

 A sport terén jelentkező igények pénzelésére szánt költségvetési eszközök elosztása nyilvános pályázat 
útján megy végbe, amelyet az előre meghatározott kritériumok alapján kétszer fogunk lebonyolítani az év 
folyamán (a következő arányban: első pályázat 80 %, második pályázat 20 %). 

 
7. szakasz 

 A nyilvános pályázatot a Sportbizottság (a további szövegben: bizottság) írja ki és bonyolítja le, amelyet 
a községi elnök nevez ki. 
 A bizottságnak egy elnöke és négy tagja van. 

 
8. szakasz 

 A pályázat kiírásáról szóló okirat a következőket tartalmazza: 
 1. a nyilvános pályázat tárgyát, 
 2. a költségvetési eszközök nagyságát, amelyet a pályázaton odaítélnek, 
 3. a jelentkezéshez mellékelendő dokumentációt, 
 4. a nyilvános pályázat kezdetének és lezárulásának dátumát, 
 5. a címet, amelyre a jelentkezést kézbesíteni kell. 
 
 A beterjesztőnek a jelentkezés mellett a munkaprogramot és az adatokkal kitöltött űrlapokat kell 
benyújtania, amelyeket a szabályzat 4. szakaszával összhangban fognak pontozni. 
 A munkaprogramban a beterjesztőnek meg kell jelölnie, hogy mely programtevékenységre és célokra 
szándékozza elkölteni a kiírt pályázat nyomán elnyert költségvetési eszközöket. 
 A szakasz 2. bekezdésébe foglalt űrlap tartalmát a bizottság határozza meg. 

 
9. szakasz 

 A benyújtott pályázati dokumentációkat a bizottság elemzi és értékeli a szabályzat 4. szakaszában 
szereplő kritériumok alapján, az értékelés után pedig indoklással ellátott határozatjavaslatot terjeszt be a 
községi elnök számára az eszközöknek a lefolytatott pályázat nyomán történő odaítélése céljából. 

 
10. szakasz 

 Az eszközöknek a lefolytatott pályázat nyomán történő odaítéléséről szóló határozatot a községi elnök 
hozza meg. 
 A sport terén jelentkező igények pénzelésére szánt eszközök odaítéléséről szóló határozat végleges, és 
megjelenik Óbecse község honlapján, valamint az Óbecse Községi Sportszövetség hivatalos honlapján. 
 A nyilvános pályázat eredményeiről a bizottság a lefolytatott nyilvános pályázati eljárás eredményeinek 
megállapításától számított nyolc napos határidőn belül értesíti az eljárásban részt vevőket. 
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11. szakasz 

 Az odaítélt eszközöket a sport terén jelentkező igények pénzelésére szánt eszközök odaítéléséről szóló 
szerződés alapján fogják átutalni a sportszervezetnek, amelyet a sportszervezet és a község köt meg. 

A szerződés a szerződő felek jogait, kötelezettségeit és felelősségét szabályozza.   
 

12. szakasz 
 A sportszervezetek kötelesek arra, hogy az eszközöket kizárólag azokra a célokra használják fel, 
amelyekre odaítélték őket. 
 Az eszközök nem rendeltetésszerű felhasználásának következménye az, hogy vissza kell téríteni az 
pályázaton elnyert pénzösszeget, és hogy nincs lehetőség részt venni a következő évi pályázaton. 

 
13. szakasz 

 Az odaítélt eszközök felhasználásáról szóló beszámolót a sportszervezet a folyó költségvetési év végéig 
köteles kézbesíteni a községi elnöknek. 
 Ha a sportszervezet nem kézbesíti a szakasz előző bekezdésébe foglalt beszámolót, elveszíti a jogot az 
eszközök odaítélésére kiírt következő évi pályázaton való részvételre. 

 
14. szakasz 

 Jelen szabályzat hatályba lépése napján megszűnik az Óbecse községben művelt sport 2010. évi 
pénzeléséről szóló szabályzat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 15/2009. sz.) érvényessége. 
 

15. szakasz 
 Jelen szabályzat az Óbecse Község Községi Közigazgatási Hivatalának hirdetőtábláján való közzététel 
másnapján lép hatályba, és megjelenik Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 
 
  Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
  Óbecse község 
KÖZSÉGI TANÁCS                                                             A KÖZSÉGI TANÁCS ELNÖKE 
Ikt. sz.: III 022-82/2014                                                       mgr. Vuk Radojević, s. k. 
Kelt: 2014. 3. 24. 
  Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 
 

На основу члана 48. став 2. и 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/2007, 34/2010 и 54/2011) и члана 9. став 1. тачка 28. Пословника о раду Изборне 
комисије општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 2/2012), Изборна комисија општине 
Бечеј је, на петој седници одржаној дана 01.04.2014. године, са почетком у 9,00 часова, донела 
следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 
о додели одборничког мандата 

 
I 

По поднетој писменој оставци одборника Гортва Јожефа из Бечеја, оверене од стране 
Општинске управе општине Бечеј под бројем 035-7-1372/2014 дана 03.03.2014.године,  

 
додељује се одборнички мандат кандидату за одборника по редоследу, са Изборне листе 

„Миша Вребалов-Преокрет за Бечеј“ и то: 
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ТАТЈАНА АВРАМОВ, рођена 1989. године, студент 
из Бечеја, ул. Змај Јовина број 114. 

 
II 

Саставни део овог решења чини уверење о избору одборника. 
 

III 
Ово решење као и уверење из тачке II изреке овог решења без одлагања доставити 

Скупштини општине Бечеј, ради потврђивања мандата новом одборнику. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

Одборник Гортва Јожеф је дана 03.03.2014.године поднео писмену оставку на функцију 
одборника Скупштине оптшине Бечеј, оверене пред Општинском управом општине Бечеј дана 
03.03.2014.године под бројем 035-7-1372/2014. 

У складу са одредбама члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима, одборнику 
престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем писмене оставке. 

Oдредбама члана 48. став 1. Закона о локалним изборима предвиђено je да када одборнику 
престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем 
кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника.  

Изборна комисија општине Бечеј (у даљем тексту: ИКОБ) је на седници одржаној дана 
01.04.2014. године извршила увид у оставку одборника Гортва Јожефа од 03.03.2014. године и у 
Збирну изборну листу за избор одборника Скупштине општине Бечеј број I 013-7/2012-212 од 
25.04.2012. године, те у складу са наведеним одредбама Закона о локалним изборима, а у складу са 
овлашћењима ИКОБ из Пословника о раду ИКОБ, доделила мандат следећем кандидату за 
одборника и то: Татјана Аврамов, рођена 1989. године, студент из Бечеја, ул. Змај Јовина број 114, 
као што је наведено изреком овог Решења.  

У складу са одредбом члана 45. Закона о локалним изборима, ИКОБ издаје уверење 
кандидату за одборника да је изабран, а које уверење је саставни део овог решења. 

Имајући у виду напред наведено, донета је одлука као у изреци овог решења. 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина         
Општина Бечеј                 ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                            Мандић Кошарка Ивана, с.р. 
Број: I 013-12/2014-2                                              
Дана: 01.04.2014. године 

Б Е Ч Е Ј  
 

- - - - - 0 - - - - - 
 
 

A helyhatósági választásokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 
34/2010. és 54/2011. számok) 48. szakaszának 2. és 6. bekezdése és Óbecse Község Választási 
Bizottságának Munkaügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2012. szám) 9. szakasza 1. 
bekezdésének 28. pontja alapján Óbecse Község Választási Bizottsága a 2014. 04. 01-jén 9,00 órai 
kezdettel megtartott 5. ülésén meghozta a következő 
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HATÁROZATOT 
a képviselői megbízatás kiosztásáról 

 
I. 

 Az óbecse Gortva József képviselő által beterjesztett, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala előtt 035-7-
1372/2014 iktatási szám alatt 2014. 03. 03-án hitelesített írásbeli lemondás alapján 
 
 kiosztjuk a képviselői megbízatást a Miša Vrebalov – Fordulat Óbecséért Választási Lista soron következő 
képviselője számára, aki: 

AVRAMOV TATJANA, 1989-ben született, 
óbecsei egyetemista, lakcíme: J. J. Zmaj utca 114. 

 
II. 

 Jelen Határozat szerves részét képezi az igazolás a képviselő megválasztásáról. 
 

III. 
Jelen Határozatot és a II. pontban említett igazolást halasztás nélkül kézbesíteni kell Óbecse Község 

Képviselő-testületéhez, az új képviselő megbízatásának megerősítése céljából. 
 

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

 
I n d o k l á s 

Gortva József képviselő 2014. 03. 03-án beterjesztette írásbeli, lemondását Óbecse Község 
Képviselő-testületének képviselői tisztségéről, amit Óbecse Község Közigazgatási Hivatala előtt 035-7-
1372/2014 iktatási szám alatt 2014. 03. 03-án hitelesített. 

A helyhatósági választásokól szóló törvény 46. szakasza 1. bekezdésének 1. pontjával összhangban 
a képviselői megbízatás a megválasztási idő letelte előtt megszűnhet lemondása beterjesztésével. 

A helyhatósági választásokól szóló törvény 48. szakasza előirányozza, hogy ha képviselői megbízatás 
megszűnik a megválasztási idő letelte előtt, a megbízatást a soron következő első jelölt számára osztják ki, 
ugyanarról a választási listáról, akinek eddig nem volt odaítélve képviselői megbízatás. 

Óbecse Község Választási Bizottsága (a továbbiakban: ÓKVB) a 2014. 04. 01-jén megtartott ülésén 
megtekintette Gortva József képviselő 2014. 03. 03-i lemondását, valamint a 2012. 04. 25-i keltezésű I  
013-7/2012-2012 iktatási számú, az Óbecse Község Képviselő-testülete képviselőinek megválasztására 
irányuló összesített választási listát, s A helyhatósági választásokról szóló törvény említett rendelkezéseivel, 
valamint ÓKVB a Munkaügyrendjében foglalt hatáskörével összhangban, a képviselői megbízatást a soron 
következő képviselő számára osztotta ki, mégpedig Avramov Tatjanának, aki 1989-ben született, óbecsei 
egyetemista, lakcíme a J. J. Zmaj utca 114. alatt található, amint az a Határozat rendelkező részében áll. 

A helyhatósági választásokról szóló törvény 45. szakaszával összhangban ÓKVB kiadja a 
képviselőjelölt számára a megválasztásáról szóló igazolást, amely jelen Határozat szerves részét képezi. 

Figyelembe véve a fent felsoroltakat, a Határozatot a rendelkező rész szerint hoztuk meg. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
   ÓBECSE KÖZSÉG 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE        A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKHELYETTESE 
ÓBECSE KÖZSÉG VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA         Mandić Košarka Ivana, s. k. 
Ikt. szám: I 013-12/2014-2 
Kelt: 2014. 04. 01.       
  Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
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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: Оршоља Момчиловић, секретар Скупштине 
општине Бечеј 

Годишња претплата за 2014. годину  1.750,00 динара 
Штампа: Општинска управа општине Бечеј, 

 ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј  
код Управе за трезор 840-138640-47 

 
----------0---------- 

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

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Momčilović Orsolya, Óbecse Község Képviselő-testületének 
titkára  

Előfizetési díj a 2014. évre: 1.750,00 dinár 
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 

PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  
Uprava za trezor 840-138640-47 


