
 

  

  

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
  

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

 
    ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM              

 

3. 
На основу  Закључка Владе Пов. 05 Број: 00

Закључка Владе 05 Број : 401-4887/2016 од 24.05.2016. године,
члана 98. Статута општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, бр.  2/2014
14/2015), Скупштина општине Бечеј, на II седници, одржаној дана 31.05.2016. године 
доноси 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА 
СТАЊА СОЦИЈАЛНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИШТВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Овом одлуком утврђује се 
одређене категорије становништва на територији општине Бечеј (у даљем тексту одлуке: 
Програм), који је саставни део ове одлуке.

Средства за превазилажење стања социјалне угрожености и изузетно 
животног стандарда грађана на територији општине Бечеј, обзиром на обим истих, 
обезбеђују се у буџету Републике Србије, у складу са Закључком Владе 05 Број: 00
од 15.04.2016. године. 

Програмом из члана  1. ове одлуке, у складу са Закљ
75/2016 године од 15.04.2016. године, ( у даљем тексту одлуке: Закључак),  који чини 
саставни део ове одлуке, утврђују се:
 
а) критеријуми за доделу једнократне новчане помоћи из буџета Републике Србије;
б) висина те помоћи- појединачно по сваком лицу;
 

Лица која сматрају да остварују право по основу стања социјалне угрожености по 
критеријумима утврђеним овом одлуком и Програмом подносе пријаву Центру за социјални 
рад  Бечеј, у року утврђеним Програмом. 
 

Центар за социјални рад  Бечеј, на основу обавезних прилога уз пријаве и података 
из службене евиденције надлежних органа, сачињава списак лица која остварују право по 
основу  стања социјалне угрожености и изузетно лошег животног стандарда по 
критеријумима утврђеним овом одлуком и програмом (у даљем тексту одлуке: Корисници).
 Списак из става 2 овог члана, са приложеном документацијом и подацима из службене  
евиденције надлежних органа, Центар за социјални рад  Бечеј доставља општини Бечеј у 
року од 3 дана по истеку рока из 
 

Општина Бечеј, по пријему списка и прилога наведених у члану 4 ове одлуке, 
утврђује укупан износ потребних средстава.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
 

ÉVFOLYAM              31. 05. 2016.  2016. 05. 31.              БРОЈ 

Закључка Владе Пов. 05 Број: 00-75/2016 од 15.04.2016. године и 
4887/2016 од 24.05.2016. године, члана 31. став 1. тачка 6. и 

члана 98. Статута општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, бр.  2/2014-пречишћен текст и 
упштина општине Бечеј, на II седници, одржаној дана 31.05.2016. године 

О Д Л У К У  
О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА  

СТАЊА СОЦИЈАЛНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИШТВА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

 Програм за превазилажење стања социјалне угрожености 
одређене категорије становништва на територији општине Бечеј (у даљем тексту одлуке: 
Програм), који је саставни део ове одлуке. 

 
Члан 2. 

Средства за превазилажење стања социјалне угрожености и изузетно 
животног стандарда грађана на територији општине Бечеј, обзиром на обим истих, 
обезбеђују се у буџету Републике Србије, у складу са Закључком Владе 05 Број: 00

Члан 3. 
Програмом из члана  1. ове одлуке, у складу са Закључком Владе 05 Број: 00

75/2016 године од 15.04.2016. године, ( у даљем тексту одлуке: Закључак),  који чини 
саставни део ове одлуке, утврђују се: 

а) критеријуми за доделу једнократне новчане помоћи из буџета Републике Србије;
ачно по сваком лицу; 

   Члан 4. 
Лица која сматрају да остварују право по основу стања социјалне угрожености по 

критеријумима утврђеним овом одлуком и Програмом подносе пријаву Центру за социјални 
рад  Бечеј, у року утврђеним Програмом.  

ни рад  Бечеј, на основу обавезних прилога уз пријаве и података 
из службене евиденције надлежних органа, сачињава списак лица која остварују право по 
основу  стања социјалне угрожености и изузетно лошег животног стандарда по 

длуком и програмом (у даљем тексту одлуке: Корисници).
Списак из става 2 овог члана, са приложеном документацијом и подацима из службене  
евиденције надлежних органа, Центар за социјални рад  Бечеј доставља општини Бечеј у 

 става 1 овог члана.  

Члан 5. 
Општина Бечеј, по пријему списка и прилога наведених у члану 4 ове одлуке, 

утврђује укупан износ потребних средстава. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

.              БРОЈ 13.  SZÁM 

75/2016 од 15.04.2016. године и 
члана 31. став 1. тачка 6. и 

пречишћен текст и 
упштина општине Бечеј, на II седници, одржаној дана 31.05.2016. године 

СТАЊА СОЦИЈАЛНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИШТВА НА 

Програм за превазилажење стања социјалне угрожености 
одређене категорије становништва на територији општине Бечеј (у даљем тексту одлуке:  

Средства за превазилажење стања социјалне угрожености и изузетно лошег 
животног стандарда грађана на територији општине Бечеј, обзиром на обим истих, 
обезбеђују се у буџету Републике Србије, у складу са Закључком Владе 05 Број: 00-75/2016 

учком Владе 05 Број: 00-
75/2016 године од 15.04.2016. године, ( у даљем тексту одлуке: Закључак),  који чини 

а) критеријуми за доделу једнократне новчане помоћи из буџета Републике Србије; 

Лица која сматрају да остварују право по основу стања социјалне угрожености по 
критеријумима утврђеним овом одлуком и Програмом подносе пријаву Центру за социјални 

ни рад  Бечеј, на основу обавезних прилога уз пријаве и података 
из службене евиденције надлежних органа, сачињава списак лица која остварују право по 
основу  стања социјалне угрожености и изузетно лошег животног стандарда по 

длуком и програмом (у даљем тексту одлуке: Корисници). 
Списак из става 2 овог члана, са приложеном документацијом и подацима из службене  
евиденције надлежних органа, Центар за социјални рад  Бечеј доставља општини Бечеј у 

Општина Бечеј, по пријему списка и прилога наведених у члану 4 ове одлуке, 
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Општина Бечеј, по утврђивању износа из става 1 овог члана, по инструкцији из 
закључка Владе, доставља Министарству финансија  Републике Србије, у року утврђеним 
закључком: 
а) одлуку о утврђивању програма превазилажења стања социјалне угрожености одређене 
категорије становништва на територији општине Бечеј и Програм којим су утврђени 
критеријуми; 
б) списак корисника; 
в) обавештење о укупном износу потребних средстава. 
 

Износ из става 2 тачке в) овог члана обухвата и износ средстава потребан за 
трошкове реализације исплате (банкарска провизија и др.) 
 

Члан 6. 
Спровођење Програма извршиће  Центар за социјални рад Бечеј, на начин и у 

роковима утврђеним Одлуком и Програмом. 
 

Центар за социјални рад Бечеј, у року од 10 дана од дана пријема средстава од 
општине Бечеј, извршиће исплате Корисницима. 
 

Обавезује се Центар за социјални Бечеј, да у року од 5 радних дана по истеку рока 
из претходног става овог члана, достави  извештај о реализацији спроведених активности 
општини Бечеј-начелнику општинске управе и одељењу за послове финансија.  
 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Бечеј“.  

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина  Војводина 

ОПШТИНА БЕЧЕЈ                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                            мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 031-45/2016 
Датум: 31.05.2016. године   

Б Е Ч Е Ј 
 

ПРОГРАМ ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ  
СТАЊА СОЦИЈАЛНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОДРЕЂЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ СТАНОВНИШТВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ  
 

I КОРИСНИЦИ 
 

1. Циљ Програма је превазилажење изузетно лошег животног стандарда социјално угрожених 
лица, бивших запослених у предузећима на територији општине Бечеј, која су некада била 
у државном власништву и пословала са државним односно друштвеним капиталом, а која 
су за основну делатност имала пољопривредну производњу засновану на најмање 10 % 
обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Бечеј (у даљем тексту: 
Програм).   
 
2. Процена је да би реализацијом Програма био знатно побољшан социјални положај 
Корисника, на начин да исти више не би представљали социјално угрожена лица. 
 
3. Програм се примењује на лица која поднесу пријаву и која испуњавају услове по 
критеријумима из одељка II Програма. 
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II АКТИВНОСТИ НА УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЛИЦА КОЈА 
ОСТВАРУЈУ ПРАВО НА ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ 

 
Критеријуми за остваривање права на једнократну новчану помоћ: 
 
1. Да се лице води на евиденцији Националне службе за запошљавање најраније од 
15.12.2015. године, а најкасније да су на исту пријављена до дана доношења Закључка 
Владе Републике Србије -15.04.2016. године; 
 
2. Да су лица на евиденцији из тачке 1. и на дан подношења пријаве по овом програму; 
 
3. Да је пре престанка радног односа лице било у радном односу у предузећу из тачке 1.  
I КОРИСНИЦИ овог програма; 
 
4. Да лицу радни однос није престао његовом вољом, његовом сагласношћу или његовом 
кривицом због дисциплинске или кривичне одговорности; 
 
5. Да лице није неосновано одбило заснивање радног односа на одређено или неодређено 
време, рад на привременим, повременим или сезонским пословима или други облик радног 
ангажовања од стране Националне службе за запошљавање, почев од 15.12.2015. године 
све до дана подношења пријаве по овом програму; 
6. Да лице има пребивалиште на територији општине Бечеј. 
 

III ИЗВОР И ВИСИНА ПОМОЋИ  
 

1. За реализацију Програма користе се средства из буџета Републике Србије, у складу са 
Закључком Владе 05 Број: 00-75/2016 године, од 15.04.2016. године. 
 
Средства из става 1, на основу акта надлежног органа,  преносе се  у буџет општине Бечеј 
на-  раздео 4, глава 6.2, програм 11 социјална и дечија заштита, програмска активност: 
0901-0001-социјалне помоћи, функционална класификација: 090, позиција: 172, економска 
класификација: 463, конто: 472-накнаде за социјалну заштиту из буџета. 
 
Општина Бечеј се обавезује да најкасније у року од 5 дана по пријему средстава из буџета 
Републике Србије, иста пренесе на рачун Центра за социјални рад Бечеј. 
 
Исплату средстава Корисницима вршиће Центар за социјални рад Бечеј  на личне текуће 
рачуне. 
 
2. Висина помоћи Корисницима утврђује се у складу са следећим критеријумима: 
 
а) Лицима која су социјално угрожена, а која су на дан 15.12.2015. године  била радно 
ангажована више од 25 пуних година у предузећима из тачке 1. I КОРИСНИЦИ овог 
програма - дванаест просечних нето минималних зарада за период јануар-
децембар 2015. године, односно 252.648,00 динара; 
 
б) Лицима која су социјално угрожена, а која су на дан 15.12.2015. године  била радно 
ангажована више од 15 а мање од 25 пуних година у предузећима из тачке 1. I 
КОРИСНИЦИ овог програма - девет просечних нето минималних зарада за период 
јануар-децембар 2015. године, односно 189.486,00 динара; 
 
в) Лицима која су социјално угрожена, а која су на дан 15.12.2015. године  била радно 
ангажована више од 5 а мање од 15 пуних година у предузећима из тачке 1. I КОРИСНИЦИ 
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овог програма - шест просечних нето минималних зарада за период јануар-
децембар 2015. године, односно 126.324,00 динара; 
 
г) Лицима која су социјално угрожена, а која су на дан 15.12.2015. године  била радно 
ангажована више од 1 а мање од  5 пуних година у предузећима из тачке 1. I КОРИСНИЦИ  
овог програма - три просечне нето минималне зараде за период јануар-децембар 
2015. године, односно 63.162,00 динара. 
 

IV НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА  
 
Пријаве са потребном пратећом документацијом, Центру за социјални рад Бечеј, угрожена 
лица могу доставити у року од 5  дана од дана објављивања Одлуке у „Службеном листу 
Општине Бечеј“. 
 
Уз пријаву је потребно приложити следеће: 
 

• Фотокопију/очитану личну карту; 
• Фотокопију текућег рачуна лица које је остварило право на који ће се извршити 

исплата 
• Доказ од Националне службе за запошљавање да се лице налази на евиденцији тј. 

да је на исту пријављено најраније од 15.12.2015. године а најкасније до 15.04.2016. 
године и да је на евиденцији и на дан подношења пријаве; 

• Акт  послодавца о прекиду радног ангажовања лица (доказ да лице није прекинуло 
радни однос својом вољом или кривицом) 

• Доказ о укупном радном стажу оствареном у предузећима из тачке 1. I КОРИСНИЦИ 
овог програма (копија радне књижице). 
 

 
Република Србија 

Аутономна Покрајина  Војводина 
ОПШТИНА БЕЧЕЈ                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                            мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 031-45/2016 
Датум: 31.05.2016. године   

Б Е Ч Е Ј 
- - - - - 0 - - - - - 

3. 
A Kormány 2016. 04. 15-i 05 00-75/2016. számú Záradéka és a Kormány 2016. 05. 24-i 

05 401-4887/2016. számú Záradéka, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos 
Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 31. szakasza 1. 
bekezdésének 6. pontja, valamint 98. szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 
2016.05.31-én megtartott II. ülésén meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT  

AZ ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ LAKOSOK BIZONYOS CSOPORTJA SZOCIÁLIS 
HELYZETÉNEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉT ÁTHIDALÓ PROGRAM MEGERŐSÍTÉSÉRŐL 

 
1. szakasz 

Jelen Határozattal megerősítjük az Óbecse község területén élő lakosok bizonyos csoportja 
szociális helyzetének veszélyeztetettségét áthidaló programot (a továbbiakban: Program), amely 
jelen Határozat szerves részét képezi. 
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2. szakasz 
Az Óbecse község területén élő lakosok szociális helyzete veszélyeztetettségének áthidalásához 
és a kiemelkedően rossz életszínvonala áthidalásához szükséges eszközöket, tekintettel azok 
nagyságára, a Kormány 2016. 04. 15-i 05 00-75/2016. számú Záradékával összhangban a Szerb 
Köztársaság költségvetéséből biztosítják. 
 

3. szakasz 
A Kormány 2016. 04. 15-i 05 00-75/2016. számú Záradékával (a továbbiakban: Záradék) 
összhangban a jelen Határozat 1. szakaszában foglalt programmal, amely jelen Határozat szerves 
részét képezi, megállapítjuk: 
 
а) a Szerb Köztársaság költségvetéséből származó egyszeri pénzbeli segélyek odaítélésének 
feltételeit; 
b) ezen segélyek összegét – egyenként, minden személy számára. 
 

   4. szakasz 
Azoknak a személyeknek, akik úgy vélik, hogy a szociális helyzetük veszélyeztetettsége szerint 
joguk van a segélyre, a jelen Határozatban és a Programban megállapított feltételek alapján 
jelentkezési lapot kell beadniuk be az óbecsei Szociális Védelmi Központhoz a Programban 
megállapított határidőn belül. 
Az óbecsei Szociális Védelmi Központ a jelentkezések kötelező mellékletei, valamint az illetékes 
szervek hivatalos nyilvántartásai alapján, összeállítja azon személyek listáját, akiknek joguk van a 
szociális helyzetük veszélyeztetettsége és a kivételesen rossz életszínvonaluk alapján a jelen 
Határozatban és a Programban megállapított feltételek szerint a segélyre (a továbbiakban: 
Használók). 
 
A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt listát a mellékletekkel és az illetékes szervek hivatalos 
nyilvántartásaiban szereplő adatokkal együtt az óbecsei Szociális Védelmi Központ kézbesíti 
Óbecse községhez a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt határidő leteltét követő 3 napon belül. 
 

5. szakasz 
Óbecse község a jelen Határozat 4. szakaszában foglalt lista és mellékletek átvételét követően 
megállapítja a szükséges pénzeszközök összegét. 
 
Óbecse község a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt összeg megállapítását követően, a 
Kormány Záradékában szereplő utasítások alapján a Záradékban megállapított határidőn belül 
kézbesíti a Szerb Köztársaság Pénzügyminisztériumához: 
а) a Határozatot az Óbecse község területén élő lakosok bizonyos csoportja szociális helyzetének 
veszélyeztetettségét áthidaló program megerősítéséről és azt a Programot, amellyel 
megállapították a feltételeket; 
b) a Használók listáját; 
c) az értesítést a szükséges pénzeszközök összegéről. 
 
A 2. szakasz c) pontjában foglalt összeg magában foglalja a kifizetés megvalósításához szükséges 
pénzeszközök összegét is (banki közvetítői díj és egyebek). 
 

6. szakasz 
A Programot az óbecsei Szociális Védelmi Központ hajtja végre a Határozattal és a Programmal 
megállapított módon és határidőkön belül. 
 
Az óbecsei Szociális Védelmi Központ a pénzeszközök Óbecse községtől történő átvételét követő 
10 napos határidőn belül elvégzi a kifizetést a Használók számára. 
 



Страна 6.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 13. 
6. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  13. Szám 
                                                                             31. 05. 2016.     ***     2016. 05. 31. 
     

 

Kötelezzük az óbecsei Szociális Védelmi Központot, hogy a jelen szakasz előző bekezdésében 
foglalt határidő leteltét követő 5 munkanapon belül kézbesítse a beszámolót a végrehajtott 
tevékenységekről Óbecse községhez – a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjéhez és a Pénzügyi 
Osztályhoz. 

7. szakasz 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napján lép hatályba. 

 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
 Óbecse község                     A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE           mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 031-45/2016 
Kelt: 2016.05.31. 
 Ó B E C S E 
 
 

AZ ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN ÉLŐ LAKOSOK BIZONYOS CSOPORTJA SZOCIÁLIS 
HELYZETÉNEK VESZÉLYEZTETETTSÉGÉT ÁTHIDALÓ PROGRAM 

 
I. HASZNÁLÓK 

 
1. A Program célja azoknak a szociális szempontból veszélyeztetett személyeknek kivételesen 
rossz életkörülményeinek áthidalása, akik az Óbecse község területén található olyan vállalatok 
volt foglalkoztatottjai, amelyek korábban állami tulajdonban voltak és állami, illetve társadalmi 
tőkével működtek, s amelyeknek alaptevékenysége legalább 10%-ban Óbecse község területén 
található művelhető mezőgazdasági földterületeken történő mezőgazdasági termelésen alapult (a 
továbbiakban: Program). 
 
2. Úgy ítéltük meg, hogy a Program megvalósításával jelentős mértékben javulna a Használók 
szociális helyzete oly módon, hogy azok többé nem lennének szociális szempontból 
veszélyeztetett személyek. 
 
3. A Programot azokra a személyekre alkalmazzuk, akik átadják a jelentkezési lapot és 
megfelelnek a Program II. részében foglalt kritériumok alapján megállapított feltételeknek. 
 
II. AZ EGYSZERI PÉNZBELI SEGÉLYRE JOGOSULT SZEMÉLYEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ 

SZÜKSÉGES KRITÉRIUMOK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK TEVÉKENYSÉGEI 
 

Az egyszeri pénzbeli segélyre való jogosultság kritériumai a következők: 
 
1. hogy a személy szerepeljen a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásában legkorábban 
2015. 12. 15-étől, de legkésőbb a Szerb Köztársaság Kormányának Záradéka meghozatalának 
napjától – 2016. 04. 15-étől kezdve; 
 
2. hogy az 1. pontban foglalt személyek a nyilvántartásban szerepeljenek a jelen Program szerinti 
jelentkezési lap beterjesztésének napján is; 
 
3. hogy a munkaviszonya megszűnése előtt a személy munkaviszonyban volt a jelen Program I. 
HASZNÁLÓK 1. pontjában szereplő vállalatnál; 
 
4. hogy a személy munkaviszonya nem önakaratára, beleegyezésévél vagy önhibájából szűnt 
meg fegyelmi eljárás vagy büntetőjogi felelőssége miatt; 
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5. hogy a személy alaptalanul nem utasított vissza munkaviszony-létesítést meghatározott vagy 
meghatározatlan időre, ideiglenes, időszakos vagy idény jellegű munkákra vagy a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat általi más formában történő alkalmazását 2015. 12. 15-étől kezdődően 
Program szerinti jelentkezési lap beterjesztésének napjáig; 
 
6. hogy a személy lakóhelye Óbecse község területén van. 
 

III. A SEGÉLY FORRÁSA ÉS ÖSSZEGE 
 

1. A jelen Program megvalósításához szükséges pénzeszközöket a Szerb Köztársaság 
költségvetéséből használják, összhangban a Kormány 2016. 04. 16-i 05 00-75/2016. számú 
Záradékával. 
 
Az 1. szakaszban foglalt pénzeszközöket az illetékes szerv okirata alapján Óbecse község 
költségvetése 4. részének 6.2. fejezete 11. programa – szociális- és gyermekvédelem, 0901-
0001-es programtevékenysége – szociális védelem, 090-es funkcióminősítés 172-es helyrendje, 
463-as gazdasági minősítésének 472-es kontójára (szociális védelmi térítmények a 
költségvetésből) utalják át. 
 
Kötelezzük Óbecse községet, hogy miután megkapta a pénzeszközöket a Szerb Köztársaságtól, 5 
napos határidőn belül utalja át azokat az óbecsei Szociális Védelmi Központ számlájára. 
 
A kifizetést a Használók számára az óbecsei Szociális Védelmi Központ végzi a személyes 
folyószámlákra történő átutalással. 
 
2. A Használók számára a segélyek összegét a következő kritériumok alapján állapítják meg: 
 
а) A szociális szempontból veszélyeztetett személyek számára, akik 2015. 12. 15-én több mint 25 
teljes éve voltak munkaviszonyban a jelen Program I. HASZNÁLÓK 1. pontjában szereplő 
vállalatnál – tizenkét nettó minimálbért a 2015. év januárjától decemberéig tartó 
időszakra, illetve 252.648,00 dinárt; 
 
b) A szociális szempontból veszélyeztetett személyek számára, akik 2015. 12. 15-én több mint 
15, de kevesebb mint 25 teljes éve voltak munkaviszonyban a jelen Program I. HASZNÁLÓK 1. 
pontjában szereplő vállalatnál – kilenc nettó minimálbért a 2015. év januárjától 
decemberéig tartó időszakra, illetve 189.486,00 dinárt; 
 
c) A szociális szempontból veszélyeztetett személyek számára, akik 2015. 12. 15-én több mint 5, 
de kevesebb mint 5 teljes éve voltak munkaviszonyban a jelen Program I. HASZNÁLÓK 1. 
pontjában szereplő vállalatnál – hat nettó minimálbért a 2015. év januárjától 
decemberéig tartó időszakra, illetve 126.324,00 dinárt; 
 
d) A szociális szempontból veszélyeztetett személyek számára, akik 2015. 12. 15-én több mint 1, 
de kevesebb mint 5 teljes éve voltak munkaviszonyban a jelen Program I. HASZNÁLÓK 1. 
pontjában szereplő vállalatnál – három nettó minimálbért a 2015. év januárjától 
decemberéig tartó időszakra, illetve 63.162,00 dinárt. 
 

IV. A PÉNZESZKÖZÖK KIFIZETÉSÉNEK MÓDJA 
 
A jelentkezési lapokat a kísérő dokumentációval a veszélyeztetett személyek az óbecsei Szociális 
Védelmi Központhoz a Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől 
számított 5 napos határidőn belül terjeszthetik be. 
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A jelentkezéshez a következőket kell mellékelni: 
 

• a személyi igazolvány fénymásolatát/leolvasott személyi igazolványt; 
• a jogosult személy folyószámlájának fénymásolatát, amelyre a kifizetés meg fog történni; 
• a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bizonylatát, hogy a személy szerepel a 

nyilvántartásban, azaz abba leghamarabb 2015. 12. 15-én, legkésőbb pedig 2016. 04. 15-
én jelentkezett be, s hogy a jelentkezés beterjesztésének napján szerepel a 
nyilvántartásban; 

• a munkáltató okiratát a személy munkaviszonyának megszűnéséről (bizonyítékot arról, 
hogy a személy munkaviszonya nem önakaratából vagy önhibájából szűnt meg); 

• bizonyítékot a jelen Program I. HASZNÁLÓK 1. pontjában szereplő vállalatoknál (a 
munkakönyv fénymásolata). 

 
 
 Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
 Óbecse község            A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE           mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 031-45/2016 
Kelt: 2016.05.31. 
 Ó B E C S E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

Нa oснoву члaнa 99. Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи (,,С1. глaсник РС", бр. 72/09, 
81/09, 64/10,  24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члaнoвa 12 и 13 Oдлукe o 
oтуђeњу и дaвaњу у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa (,,СИ. лист oпштинe Бeчej" бр. 9/2010 и 
8/2015) и члaнa 13a Стaтутa oпштинe Бeчej ("Сл. лист oпштинe Бeчej" бр. 2/14 - 
прeчишћeни тeкст), Скупштинa oпштинe Бeчej je нa II сeдници oдржaнoj дaнa 31.05.2016. 
године дoнeлa  

Р E Ш E Њ E 
oтуђeњу  грaђeвинскoг  зeмљиштa 

(пaрцeлни брoj 7792 КO Бeчej) 
 

I 
Oтуђуje сe грaђeвинскo зeмљиштe jaвнe свojинe Oпштинe Бeчej и тo слeдeћa 

кaтaстaрскa пaрцeлa: 
- пaрцeлни брoj 7792 КO Бeчej, у пoвршини oд 21a 02м², њивa 1. клaсe, у Бeчejу у 
Индустриjскoj зoни улицa Jужнa, кoja je уписaнa у Листу нeпoкрeтнoсти бр. 13754 КO Бeчej 
кoд РГЗ Службe зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Бeчej, пoнуђaчу - Вучкoвић Mишo из Бeчeja 
улицa Цвeтe Гaврићa бр. 16, JMБГ 2504957312204, зa пoнуђeни изнoс oд 453,10 динaрa пo 
1м2 зeмљиштa, штo укупнo зa пaрцeлу изнoси 952.416,20 динaрa (пoнуђeнa цeнa зa 
прeдмeтнo зeмљиштe - дeлимичнo урeђeнo, сa мoгућнoшћу прикључeњa нa НН eлeктрo 
мрeжу, тeлeфoн, вoдoвoд и гaсoвoд и приступ нa aсфaлтирaну сaoбрaћajницу дo прeдмeтнe 
пaрцeлe), рaди изгрaдњe пoслoвнoг oбjeктa зa oбaвљaњe дeлaтнoсти тргoвинe и прeвoзa и 
прaтeћих oбjeкaтa,  a у свeму прeмa вaжeћим прoписимa, услoвимa Oглaсa и пoднeтoj 
пoнуди бр. 424 oд 13.05.2016. гoдинe. 

II 
Нa oснoву oвoг Рeшeњa o oтуђeњу грaђeвинскoг зeмљиштa, у рoку oд 30 дaнa oд 

дaнa њeгoвoг дoнoшeњa, ћe сe зaкључити Угoвoр o oтуђeњу грaђeвинскoг зeмљиштa из 
стaвa 1 oвoг Рeшeњa, измeђу Jaвнoг прeдузeћa Дирeкциja зa изгрaдњу Бeчej, кao прoдaвцa 
и пoнуђaчa, кao купцa, кojим ћe сe рeгулисaти мeђусoбнa прaвa и oбaвeзe.  
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III 
Угoвoр o oтуђeњу грaђeвинскoг зeмљиштa из стaвa 2 oвoг Рeшeњa уписaћe сe у 

jaвнe књигe. 
IV 

Oвo рeшeњe oбjaвити у "Службeнoм листу oпштинe Бeчej". 
 

O б р a з л o ж e њ e 
JП Дирeкциja зa изгрaдњу Бeчej je, нa oснoву Рeшeњa Скупштинe oпштинe Бeчej o 

пoкрeтaњу пoступкa oтуђeњa грaђeвинскoг зeмљиштa у jaвнoj свojини oпштинe Бeчej бр. И 
464-214/2016 oд 06.04.2016. гoдине ("Службeни лист oпштинe Бeчej" бр. 7/2016 oд 
06.04.2016. гoдинe), oбjaвилa jaвни Oглaс o прикупљaњу пoнудa рaди oтуђeњa 
грaђeвинскoг зeмљиштa jaвнe свojинe Oпштинe Бeчej, пaрцeлни брoj 7792 КO Бeчej у 
пoвршини oд 21a 02м² њивa 1. клaсe, у Бeчejу у Индустриjскoj зoни улицa Jужнa, кoja je 
уписaнa у Листу нeпoкрeтнoсти бр. 13754 КO Бeчej кoд РГЗ Службe зa кaтaстaр 
нeпoкрeтнoсти Бeчej (oглaс oбjaвљeн у "Службeнoм листу oпштинe Бeчej" бр. 7/2016 oд 
06.04.2016. гoдинe).  

Oглaс зa прикупљaњe пoнудa рaди oтуђeњa грaђeвинскoг зeмљиштa у Бeчejу je биo 
oтвoрeн 30 дaнa и тo у пeриoду oд 14.04.2016. гoдине дo 13.05.2016. гoдине и прoписaнo 
jaвнo oбjaвљeн 30 дaнa у  тeрминимa пoслoвних oглaсa "Radio active" дoo Бeчej, нa српскoм 
и мaђaрскoм jeзику. 

Нaкoн истeкa рoкa зa прикупљaњe пoнудa, дaнa 16.05.2016. гoдине Кoмисиja зa 
спрoвoђeњe пoступaкa oтуђeњa, рaзмeнe и дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa, 
имeнoвaнa Рeшeњeм Скупштинe Oпштинe Бeчej бр. I 464-84/2015 oд 26.10.2015. гoдинe, je 
oдржaлa сeдницу рaди jaвнoг oтвaрaњa пoнудa, тe тoм приликoм утврдилa дa je тeкст 
Oглaсa кoрeктaн и тaчaн, у склaду сa Oдлукoм o oтуђeњу и дaвaњу у зaкуп грaђeвинскoг 
зeмљиштa, Рeшeњeм Скупштинe oпштинe Бeчej и рaсписaн пo свим услoвимa мoгућнoсти 
изгрaдњe и урeђeњa прeдмeтнe пaрцeлe, дa je прoписнo jaвнo oбjaвљeн нa српскoм и 
мaђaрскoм jeзику и дa je рoк зa прикупљaњe пoнудa истeкao. 

Пoтoм je Кoмисиja кoнстaтoвaлa дa je нa oбjaвљeни Oглaс блaгoврeмeнo пристиглa 
jeднa пoнудa, прoписнo зaтвoрeнa. 

Кoмисиja je приступилa jaвнoм oтвaрaњу пристиглe пoнудe пo oглaсу рaди oтуђeњa 
грaђeвинскoг зeмљиштa  и утврдилa слeдeћe: 
- Пoнудa бр. 424 oд 13.05.2016. гoдинe (14:00 х) пoднeтa je oд стрaнe пoнуђaчa Вучкoвић 
Mишo из Бeчeja улицa Цвeтe Гaврићa бр. 16, JMБГ 2504957312204, зa купoвину 
грaђeвинскoг зeмљиштa jaвнe свojинe oпштинe Бeчej, кoje сe нaлaзи у Индустриjскoj зoни 
улицa Jужнa у Бeчejу и тo: пaрцeлa бр. 7792 к.o. Бeчej, у пoвршини oд 21a 02м², њивa 1. 
клaсe, кoja je уписaнa у Листу нeпoкрeтнoсти бр. 13754 КO Бeчej кoд РГЗ Службe зa 
кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Бeчej. 

Пoнуђeнa цeнa зa прeдмeтнo зeмљиштe - дeлимичнo урeђeнo, сa мoгућнoшћу 
прикључeњa нa НН eлeктрo мрeжу, тeлeфoн, вoдoвoд и гaсoвoд и приступ нa aсфaлтирaну 
сaoбрaћajницу дo прeдмeтнe пaрцeлe, je 453,10 динaрa пo 1м2 зeмљиштa, штo укупнo зa 
пaрцeлу изнoси 952.416,20 динaрa. 

Пoнуђaч je зaкупaц прeдмeтнe пaрцeлe oд 1999. гoдинe, нa кojoj oбaвљa свojу 
прeдузeтничку дeлaтнoст тргoвинe и прeвoзa.  

Пoнуђaч имa нaмeру дa нa купљeнoм зeмљишту изгрaди пoслoвни oбjeкaт зa 
oбaвљaњe дeлaтнoсти тргoвинe и прeвoзa и прaтeћe oбjeктe. 

Пoнуђaч je пoтписoм нa пoнуди прихвaтиo свe услoвe нaвeдeнe у oглaсу o 
прикупљaњу пoнудa. 

Уз пoнуду je прилoжeнo: писмo o нaмeрaмa, дoкaз o уплaти 95.242,00 динaрa нa имe 
гaрaнтнoг изнoсa зa учeшћe нa oглaсу, фoтoкoпиja и oчитaни пoдaци личнe кaртe. 
Кoмисиja зa спрoвoђeњe пoступaкa oтуђeњa, рaзмeнe и дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг 
зeмљиштa   je утврдилa, дa je нa oбjaвљeни Oглaс зa прикупљaњe пoнудa рaди oтуђeњa 
грaђeвинскoг зeмљиштa jaвнe свojинe oпштинe Бeчej у Бeчejу у Индустриjскoj зoни улицa 
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Jужнa, у рoку зa прикупљaњe пoнудa у пeриoду oд 14.04.2016. гoдине дo 13.05.2016. 
гoдине, блaгoврeмeнo пристиглa jeднa пoнудa, прoписнo зaтвoрeнa. 

Зa кaтaстaрску пaрцeлу брoj: 7792 КO Бeчej у пoвршини oд 21a 02м² њивa 1. клaсe у 
Бeчejу у Индустриjскoj зoни улицa Jужнa, кoja je уписaнa у Листу нeпoкрeтнoсти бр. 13754 
КO Бeчej кoд РГЗ Службe зa кaтaстaр нeпoкрeтнoсти Бeчej, je пoднeтa jeднa пoнудa 
пoнуђaчa Вучкoвић Mишo из Бeчeja улицa Цвeтe Гaврићa бр. 16, JMБГ 2504957312204, чимe 
je oвa пoнудa уjeднo и нajпoвoљниja пoнудa. 

Пoднeтa пoнудa je блaгoврeмeнa, урeднa и кoмплeтнa, тe испуњaвa свe услoвe из 
Oдлукe o oтуђeњу и дaвaњу у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa ("Сл. лист Oпштинe Бeчej" бр. 
9/2010  и 8/2015),  и oбjaвљeнoг jaвнoг oглaсa. 

Пoступaк прикупљaњa пoнудa jaвним oглaсoм сe смaтрa успeлим. 
Кoмисиja зa спрoвoђeњe пoступaкa oтуђeњa, рaзмeнe и дaвaњa у зaкуп грaђeвинскoг 

зeмљиштa,   нa oснoву члaнoвa 11 и 24 Oдлукe o oтуђeњу и дaвaњу у зaкуп грaђeвинскoг 
зeмљиштa ("Сл. лист Oпштинe Бeчej" бр. 9/2010 и 8/2015) je дoстaвилa Зaписник o 
oтвaрaњу пoнудa бр. 429 oд 16.05.2016. гoдине, Извeштaj o спрoвeдeнoм пoступку 
прикупљaњa пoнудa jaвним oглaсoм бр. 429/2 oд 16.05.2016. гoдине, кao и oвaj нaцрт 
рeшeњa, тe je упутилa Скупштини oпштинe Бeчej, путeм Oпштинскoг вeћa oпштинe Бeчej, 
прeдлoг дa, нa oснoву члaнa 12 Oдлукe o oтуђeњу и дaвaњу у зaкуп грaђeвинскoг 
зeмљиштa ("Сл. лист Oпштинe Бeчej" бр. 9/2010 и 8/2015) дoнeсe Рeшeњe o oтуђeњу 
грaђeвинскoг зeмљиштa jaвнe свojинe Oпштинe Бeчej пaрцeлни брoj 7792 КO Бeчej у 
пoвршини oд 21a 02м² њивa 1. клaсe у Бeчejу у Индустриjскoj зoни улицa Jужнa, кoja je 
уписaнa у Листу нeпoкрeтнoсти бр. 13754 КO Бeчej кoд РГЗ Службe зa кaтaстaр 
нeпoкрeтнoсти Бeчej, зa кojу je пoднeтa пoнудa, jeдинoм и тимe нajпoвoљниjeм пoнуђaчу - 
Вучкoвић Mишo из Бeчeja улицa Цвeтe Гaврићa бр. 16, JMБГ 2504957312204, a прeмa 
њeгoвoj пoднeтoj пoнуди бр. 424 oд 13.05.2016. гoдинe. 

Oпштинскo вeћe oпштинe Бeчej je нa 176. сeдници oдржaнoj дaнa  27.05.2016. 
гoдинe, нa oснoву прeдлoгa Кoмисиje зa спрoвoђeњe пoступaкa oтуђeњa, рaзмeнe и дaвaњa 
у зaкуп грaђeвинскoг зeмљиштa, прeдлoжилo Скупштини oпштинe Бeчej дa дoнeсe рeшeњe 
кao у диспoзитиву. 

Нa oснoву Зaписникa, Извeштaja и Прeдлoгa Кoмисиje, увидa у цeлoкупну 
дoкумeнтaциjу и утврђeних свих гoрe нaвeдeних чињeницa, с oбзирoм дa су испуњeни сви 
услoви из Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи, Oдлукe o oтуђeњу и дaвaњу у зaкуп 
грaђeвинскoг зeмљиштa и jaвнoг oглaсa o прикупљaњу пoнудa рaди oтуђeњa грaђeвинскoг 
зeмљиштa, Скупштинa oпштинe Бeчej je oдлучилa кao у диспoзитиву oвoг Рeшeњa. 

Рeшeњe Скупштинe oпштинe Бeчej o oтуђeњу грaђeвинскoг зeмљиштa je кoнaчнo у 
упрaвнoм пoступку. 
 
Пoукa o прaвнoм лeку:  
Учeсник у пoступку прикупљaњa пoнудa кojи смaтрa дa je грaђeвинскo зeмљиштe oтуђeнo 
супрoтнo oдрeдбaмa Зaкoнa, тe дa му je нa тaj нaчин пoврeђeнo прaвo, мoжe пoднeти 
нaдлeжнoм суду тужбу зa пoништaj угoвoрa у рoку oд oсaм дaнa oд сaзнaњa зa зaкључeњe 
угoвoрa, a нajкaсниje у рoку oд 30 дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвoрa. 
                                                                                   
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                                                                ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ         мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 463-13/2016 
Дана: 31.05.2016. године 
        Б Е Ч Е Ј 
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 A tervezésről és építésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 72/09., 
81/09., 64/10., 24/11., 121/12., 42/13., 50/13., 98/13., 132. és 145/14. számok) 99. szakasza, 
Az építési telek átruházásáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
9/2010. és 8/2015. szám) 12. és 13. szakasza, valamint Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 13.a szakasza 
alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.05.31-én megtartott II. ülésén meghozta a 
következő 

H A T Á R O Z A T O T 
az építési telek átruházásáról 

(az óbecsei k. k. 7792-es számú parcella) 
 

I. 
 Átruházzuk az Óbecse község köztulajdonában levő építési telket, mégpedig a következő 
kataszteri parcellát: 

- az óbecsei k. k. 7792-es számú parcelláját, amely Óbecsén az ipari övezetben a Déli utcában 
található, 21 a 02 m2 területű 1. osztályú szántóföld, s a Köztársasági Geodéta Intézet 
Ingatlanjegyzékébe az óbecsei k. k. 13754. sorszáma alatt jegyezték be Vučković Mišo, Óbecse, 
Cvete Gavrić utca 16, személyi szám 2504957312204 ajánlattevő számára, négyzetméterenkénti 
453,10 dinárt ajánlott áron, ami az egész telekre összesen 952.416,20 dinár összeget jelent 
(ajánlott ár a tárgyat képező telekre – részben rendezett telek, ahol lehetőség van az alacsony 
feszültségű elektromos energiahálózatra, a telefonhálózatra, a vízvezetékre  és gázvezetékre való 
felkapcsolódásra, s aszfaltozott közútról való hozzáférésre a parcellához), kereskedelmi és 
szállítási tevékenységre szolgáló ügyviteli objektum és kiegészítő objektumok felépítése céljából, 
összhangban a hatályos jogszabályokkal, a Hirdetés feltételeivel és a 2016. 05. 13-án 
beterjesztett 424-es ajánlattal. 
 

II. 
 Az építési telek átruházásáról szóló határozat alapján a meghozatalától számított 30 napos 
határidőn belül az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse, mint eladó és az ajánlattevő, mint 
vevő megköti a Szerződést a jelen Határozat első szakaszában foglalt építési telek átruházásáról, 
mellyel szabályozzák az egymás iránti jogaikat és kötelezettségeiket. 
 

III. 
 A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt Szerződést az építési telek átruházásáról 
bejegyzik a nyilvántartáskönyvbe. 
 

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

 
I n d o k l á s 

 Az Építésügyi Igazgatóság Közvállalat Óbecse Község Képviselő-testületének az Óbecse 
község köztulajdonában levő építési telek átruházásáról szóló 2016. 04. 06-i I 464-2142016. 
számú határozata alapján (a 2016.04.06-i Óbecse Község Hivatalos Lapja, 7/2016. szám) 
közzétette a Nyilvános hirdetést az ajánlatok begyűjtésére az Óbecse község köztulajdonában 
levő, az óbecsei k. k. 7792-es számú parcellaszámú, az Óbecsén az ipari övezetben a Déli 
utcában található, 21 a 02 m2 területű, s a Köztársasági Geodéta Intézet Ingatlanjegyzékébe az 
óbecsei k. k. 13754. sorszáma alatt bejegyzett építési telek átruházása céljából ( a hirdetés a 
2016.04.06-i Óbecse Község Hivatalos Lapja, 7/2016. számában lett közzétéve). 
 Az Óbecse község köztulajdonában levő építési telek átruházása céljából történő ajánlatok 
begyűjtéséről szóló hirdetés 30 napig volt nyitva, 2016. 04. 14. és 2016. 05. 13. között, s szabály 
szerint 30 napig felolvasták az óbecsei Radio Active Kft. hirdetőidejében szerb és magyar 
nyelven. 
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 Az ajánlatok begyűjtési határideje leteltét követően 2016. 05. 16-án az Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2015. 10. 26-i I 464-84/2015. számú határozatával megalakított építési telek 
átruházási, csere és bérbeadási eljárását végrehajtó Bizottság megtartotta az ülését az ajánlatok 
nyilvános felbontása céljából, s ez alkalommal megállapította, hogy a hirdetés szövege korrekt és 
pontos, összhangban van Az építési telek átruházásáról szóló határozattal, Óbecse Község 
Képviselő-testületének határozatával, a tárgyat képező parcella kiépítésének és rendezésének 
minden lehetséges feltételével írták ki, szabály szerint nyilvánosan közzé tették szerb és magyar 
nyelven, valamint az ajánlatok begyűjtési határideje letelt. 
 Ezután a bizottság konstatálta, hogy a közzétett nyilvános hirdetésre egy szabályszerűen 
lezárt ajánlat érkezett. 
 A bizottság hozzálátott az építési telek átruházására irányuló hirdetésre beérkezett ajánlat 
nyilvános felbontásához: 
- a 2016. 05 13-i (14:00h) 424-es számú ajánlatot Vučković Mišo, Óbecse, Cvete Gavrić utca 16, 
személyi szám 2504957312204 ajánlattevő adta át az óbecsei k. k. 7792-es számú parcelláját, 
amely Óbecsén az ipari övezetben a Déli utcában található, 21 a 02 m2 területű 1. osztályú 
szántóföld, s a Köztársasági Geodéta Intézet Ingatlanjegyzékébe az óbecsei k. k. 13754. 
sorszáma alatt bejegyzett építési telek megvételére. 

A tárgyat képező telekre – részben rendezett telek négyzetméterenkénti 453,10 dinárt 
árat ajánlott, ami az egész telekre összesen 952.416,20 dinár összeget jelent, s a telken 
lehetőség van az alacsony feszültségű elektromos energiahálózatra, a telefonhálózatra, a 
vízvezetékre és gázvezetékre való felkapcsolódásra, s aszfaltozott közútról való hozzáférésre a 
parcellához. 
 Az ajánlattevő 1999. óta bérli a telket, amelyen kereskedelmi és szállítási vállalkozói 
tevékenységet folytat. 

Az ajánlattevő a megvett telken kereskedelmi és szállítási tevékenységre szolgáló ügyviteli 
objektum, illetve kiegészítő objektumok felépítése tervezi. 
 Az ajánlattevő aláírásával elfogadta az ajánlatok begyűjtésére irányuló hirdetésben 
felsorolt feltételeket. 
 Az ajánlathoz mellékelte a következőket: szándéknyilatkozatot, bizonyítékot a 95.242,00-
es garanciaösszeg kifizetéséről a hirdetésen való részvételhez és a személyigazolvány 
fénymásolatát. 

Az építési telek átruházási, csere és bérbeadási eljárását végrehajtó bizottság 
megállapította, hogy az Óbecse község köztulajdonában levő, az ipari övezetben a Déli utcában 
található építési telek átruházása céljából történő ajánlatbegyűjtésre kiírt hirdetésre 2016. 04. 14. 
és 2016. 05. 13. közötti határidőn belül egy, szabályosan lezárt ajánlat érkezett. 
 Az óbecsei k. k. 7792-es számú, 21 a 02 m2 területű 1. osztályú szántóföld, s a 
Köztársasági Geodéta Intézet Ingatlanjegyzékébe az óbecsei k. k. 13754. sorszáma alatt 
bejegyzett építési telek megvételére egy ajánlat érkezett, amelyet Vučković Mišo, Óbecse, Cvete 
Gavrić utca 16, személyi szám 2504957312204 ajánlattevő adott át, s ez egyben a legkedvezőbb 
ajánlat is. 
 A beterjesztett ajánlat határidőn belül érkezett, rendes és teljes, tehát megfelel Az építési 
telek átruházásáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010. és 
8/2015. szám) és a nyilvános hirdetés feltételeinek. 
 A nyilvános hirdetés útján történt ajánlat-begyűjtést sikeresnek minősítjük. 
 Az építési telek átruházási, csere és bérbeadási eljárását végrehajtó bizottság megfelel Az 
építési telek átruházásáról és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
9/2010. és 8/2015. szám) 11. és 24. szakasza alapján kézbesítette a 2016. 05. 16-i 429. számú 
Jegyzőkönyvet az ajánlatok felbontásáról és a 2016. 05. 16-i 429/2. számú Beszámolót a 
nyilvános hirdetés általi ajánlat-begyűjtésről, valamint a határozattervezetet, s Óbecse Község 
Községi Tanácsa által Óbecse Község Képviselő-testületéhez utalta Az építési telek átruházásáról 
és bérbeadásáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 9/2010. és 8/2015. szám) 12. 
szakaszának rendelkezései szerint, hogy hozza meg a Határozatot az Óbecse község 
köztulajdonában levő 7792-es parcellaszámú, az Óbecsén az ipari övezetben a Déli utcában 
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található, 21 a 02 m2 területű 1. osztályú szántóföld, s a Köztársasági Geodéta Intézet 
Ingatlanjegyzékébe az óbecsei k. k. 13754. sorszáma alatt bejegyzett építési telek átruházásáról 
Vučković Mišo, Óbecse, Cvete Gavrić utca 16, személyi szám 2504957312204 számára, az általa 
2016.05.13-án beterjesztett 424-es számú ajánlat alapján. 

Óbecse Község Községi Tanácsa a 2016.05.27. megtartott 176. ülésén az építési telek 
átruházási, csere és bérbeadási eljárását végrehajtó bizottság javaslata alapján javasolta Óbecse 
Község Képviselő-testületének, hogy hozza meg a Határozatot a rendelkező rész szerint. 
 A Jegyzőkönyv, a Beszámoló és a bizottság javaslata alapján, a teljes dokumentációt 
megtekintve és a fent felsoroltakat megerősítve, tekintettel arra, hogy megfeleltek Az építésről és 
tervezésről szóló törvény, Az építési telek átruházásáról és bérbeadásáról szóló határozat és az 
építési telek átruházása céljából történő ajánlat-begyűjtésre kiírt nyilvános hirdetés feltételeinek, 
Óbecse Község Képviselő-testülete a Határozatot a rendelkező rész szerint hozta meg. 
 Óbecse Község Képviselő-testületének Határozata az építési telek átruházásáról végleges 
a közigazgatási eljárásban. 
 
 Jogorvoslat: 
 A nyilvános ajánlat-begyűjtés azon résztvevője, aki úgy véli, hogy az építési telket a 
Törvényes rendelkezésekkel ellenben ruházták át, s ily módon megsértették jogait, panaszt 
terjeszthet be az illetékes bírósághoz a szerződés megsemmisítésére nyolc napos határidőn belül 
attól a naptól kezdve, hogy tudomására jutott a szerződés megkötésének ténye, s legkésőbb a 
szerződés megkötésétől számított 30 napon belül. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
 Óbecse község                   A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE         mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 463-13/2016 
Kelt: 2016.05.31. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 40. став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, број 129/2007 и 83/2014) и члана 36. став 8. и 9. Пословника Скупштине 
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 6/2013-пречишћен текст, 4/2014 и 
15/2014),Скупштине општине Бечеј је на II седници одржаној дана 31.05.2016. године 
донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу заменика секретара Скупштине општине Бечеј 

 
I 

      МАРЈАНА ДИМИТРОВ, дипломирани правник из Бечеја, рођена 28.08.1960. године, 
поставља се за заменика секретара Скупштине општине Бечеј, до истека мандата 
скупштине општине овог сазива, даном доношења овог решења. 
 

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

Образложење 
      Председник Скупштине општине Бечеј, мр Ненад Томашевић је дана 24.05.2016. 
године  предложио Скупштини општине Бечеј да за заменика секретара Скупштине 
општине Бечеј постави Марјана Димитров, дипломирани правник из Бечеја.   
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Према одредбама члана 40. став 5. и 6. Закона о локалној самоуправи и члана 36. 
став 8. Пословника Скупштине општине Бечеј секретар скупштине општине може да има 
заменика, који га замењује у случају његове одсутности, а који се поставља и разрешава 
на исти начин и под истим условима као и секретар.  

По одредбама члана 40. став 2. и 3. Закона о локалној самоуправи и члана 29. став 
3. и 6. Пословника Скупштине општине секретар скупштине се поставља, на предлог 
председника скупштине и мора да има завршени правни факултет, положен стручни испит 
за рад у органима управе и радно искуством у трајању од најмање три године.  
        Скупштина општине Бечеј је увидом у диплому Правног факултета Универзитета у 
Новом Саду број 5200 од 31.05.1985. године утврдила да је Марјана Димитров рођ. 
Дорословачки по струци дипломирани правник, увидом у уверење о положеном 
правосудном испиту Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне мањине 
Нови Сад број 101-152-00376/2004 од 14.12.2004. године да има положен правосудни 
испит, а увидом у потврду о дужини радног стажа ЈП Топлана Бечеј број 780/16 од 
23.05.2016. године да поседује радно искуство више од три године, те да испуњава све 
услове предвиђене Законом о локалној самоуправи и Пословником Скупштине општине 
Бечеј да буде постављена за заменика секретара Скупштине општине Бечеј. 
        Имајући у виду горе наведено, донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
       Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
        Општина Бечеј                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ     мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-50/2016 
Дана: 31.05.2016. године 
        Б Е Ч Е Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

  A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. 
és 83/2014. szám) 40. szakaszának 5. és 6. bekezdése, valamint Óbecse Község Képviselő-
testülete Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. szám) 36. szakaszának 8. és 9. bekezdése alapján Óbecse 
Község Képviselő-testülete a 2016.05.31-én megtartott II. ülésén meghozta a következő 

 
H A T Á R O Z A T O T 

Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesének tisztségbe helyezéséről 
 

I. 
 Jelen Határozat meghozatalának napján kinevezzük MARJANA DIMITORV óbecsei 
okleveles jogászt, született 1960. 08. 28-án Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesévé 
a jelen összetételű községi képviselő-testület megbízatási idejének leteltéig. 

 
II. 

 Jelen Határozatot közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

I n d o k l á s 
 Óbecse Község Képviselő-testületének elnöke, mgr. Nenad Tomašević 2016. 05. 24-én azt 
javasolta Óbecse Község Képviselő-testületének, hogy nevezze ki Marjana Dimitrov óbecsei 
okleveles jogászt Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesévé. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 40. szakaszának 5. és 6. bekezdése, valamint 
Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 36. szakaszának 8. bekezdése szerint a községi 
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képviselő-testület titkárának lehet helyettese, aki távolléte esetén helyettesíti, s akit ugyanolyan 
módon és feltételekkel neveznek ki és mentenek fel, ahogyan a titkárt is. 

A helyi önkormányzatról szóló törvény 40. szakaszának 2. és 3. bekezdése, valamint 
Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendje 29. szakaszának 3. és 6. bekezdése szerint a 
képviselő-testület titkárát a képviselő-testület elnökének javaslatára helyezik tisztségbe, s a 
községi képviselő-testület titkárává olyan személyt nevezhetnek ki, aki elvégezte a jogi 
egyetemet, letette az állami szervekben való munkához szükséges szakvizsgát és legalább három 
éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
Óbecse Község Képviselő-testülete az Újvidéki Egyetem Jogi Kara által 1985 05. 31-én kiadott 
5200. számú oklevél megtekintésével megállapította, hogy Marjana Dimitrov végzettsége szerint 
okleveles jogász, az újvidéki Tartományi Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi 
Titkárság 2004. 12. 14-i 101-152-00376/2004. ikt. számú bizonylata alapján megállapította, hogy 
letette az igazságügyi vizsgát, az óbecsei Toplana KV 2016.05.23-án kelt 780/16 ikt. számú 
munkaviszonyban töltött időre vonatkozó bizonylata alapján pedig azt, hogy több mint három év 
szakmai tapasztalattal rendelkezik, tehát megfelel A helyi önkormányzatról szóló törvénnyel és 
Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjével előirányzott feltételeknek ahhoz, hogy 
kinevezzék Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesévé. 

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

Vajdaság Autonóm Tartomány    
 Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                  mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Ikt. szám: I 02-50/2016 
Kelt: 2016.05.31. 
 Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014-пречишћен текст и 14/2015) и члана 43. и 44. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-
пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној 
31.05.2016. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова  
Савета за буџет и финансије 

 
I 

 У Савет за буџет и финансије именују се:  
 
 1. Aлeксaндaр Врсajкoв, председник 
 2. Ендре Хегедиш, члан 
 3. Михајло Ћелић, члан 
 4. Драган Копић, члан 
 5. Горан Релић,члан 
 6. др Нандор Ференц, члан 
 7. Андреа Галго Ференци, члан. 
 

Председник и чланови Савета за буџет и финансије именују се за мандатни период 
за који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 
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II 
Констатује се да је престанком мандата одборника из претходног сазива Скупштине 

општине Бечеј дана 19.05.2016. године, престао мандат председнику и члановима Савета 
за буџет и финансије из претходног сазива Скупштине општине Бечеј и то: 
 1. Гордана Намачински, председник 
 2. Жељко Дражић, члан 
 3. др Нандор Ференц, члан 
 4. Сандра Попов, члан 
 5. Михајло Ћелић,члан 
 6. Ласло Балаж, члан 
 7. Шандор Полтура, члан. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

Чланом 44. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да о предлогу за 
избор председника и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј одлучује се у целини, 
јавним гласањем, а радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 

Председник скупштине општине је, у складу са договором са представницима 
политичких субјеката у Скупштини општине Бечеј, предложио да Скупштина општине Бечеј 
за председника и чланове Савета за буџет и финансије именује лица наведена у 
диспозитиву овог решења. 

Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштрине 
општине Бечеј од 24.05.2016. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  

 
  
         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ         мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-51/2016                   
Дана: 31.05.2016. године                     
              Б Е Ч Е Ј   

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014s sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015.sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. sz.) 43. 
és 49. szakasza Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 31-én megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 
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HATÁROZATOT 
a Költségvetési és Pénzügyi Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről 

 
I. 

A Költségvetési és Pénzügyi Tanácsba a következőket nevezzük ki: 
 
1. Aleksandar Vrsajkov, elnök, 
2. Hegedűs Endre, tag, 
3. Мihајlо Ćеlić, tag, 
4. Drаgаn Kоpić, tag, 
5. Gоrаn Rеlić, tag, 
6. dr. Ferenc Nándor, tag,  
7. Galgó Ferenci Andrea, tag. 
 
A Költségvetési és Pénzügyi Tanács elnökét és tagjait arra a mandátumi időszakra 

nevezzük ki, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete van megválasztva. 
 

II. 
Megállapítjuk, hogy Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete képviselői 

megbízatásának megszűnésével 2016.05.19-én megszűnt az előző összetételű Költségvetési és 
Pénzügyi Tanács elnökének és tagjainak mandátuma, méghozzá: 

 
1. Gordana Namačinski, elnök, 
2. Žеlјkо Drаžić, tag, 
3. dr. Ferenc Nándor, tag, 
4. Sandra Popov, tag, 
5. Mihajlo Ćelić, tag, 
6. Balázs László, tag, 
7. Poltura Sándor, tag. 
  

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

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község 

Alapszabálya  39. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület 
állandó és ideiglenes munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő-testület elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a képviselő-
testületben jelenlévő politikai pártok képviselőivel való megállapodásban elnök- és tagjelölteket 
javasol a munkatestületekbe a képviselő-testületnek, a képviselők számával arányosan, amellyel 
az adott politikai pártok bírnak a képviselő-testületben.  

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 44. szakasza szabályozza, hogy a 
munkatestületek elnökeire és tagjaira tett javaslatokról a Képviselő-testület egészében, nyílt 
szavazással dönt és, hogy a munkatestület megválasztottnak tekintendő, ha a jelen levő 
tanácsnokok többsége megszavazta.  

A Községi Képviselő-testület elnöke, Óbecse Község Képviselő-testületében jelenlévő 
politikai szervezetek képviselőivel tett megállapodás alapján javasolta, hogy Óbecse Község 
Képviselő-testülete a Költségvetési és Pénzügyi Tanács elnökének és tagjainak jelen határozat 
rendelkező részében felsorolt személyeket nevezze ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökének 2016.05.24-i javaslatát és a felhozottak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz. I 02-51/2016                                                                   mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014-пречишћен текст и 14/2015) и  члана 43. и 44. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-
пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној 
31.05.2016. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова  
Савета за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне 

средине 
 

I 
 У Савет за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне 
средине именују се:  
 1.  Атила Хорват, председник 
 2.  Миодраг Васић, члан 

3.  Радослав Радуновић, члан 
4.  Луција Лукић, члан 

 5.  Гордана Намачински, члан  
6.  Ричард Триполски, члан 

 7.  Карољ Билик, члан.  
 

Председник и чланови Савета за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и 
заштиту животне средине именују се за мандатни период за који је изабрана Скупштина 
општине Бечеј. 

II 
Констатује се да је престанком мандата одборника из претходног сазива Скупштине 

општине Бечеј дана 19.05.2016. године, престао мандат председнику и члановима Савета 
за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине из 
претходног сазива Скупштине општине Бечеј и то: 

 
 1.  Золтан Гуљаш, председник 
 2.  Луција Лукић, члан 
 3.  Атила Хорват, члан 
 4.  Јанош Сабо, члан 
 5.  Марко Ђапић, члан 
 6.  Душан Парезановић, члан. 
 

Констатује се да је Вероники Касаш престао мандат члана Савета за урбанизам, 
грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине дана 29.11.2015. године, 
због наступања смрти.  
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III 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј”.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

Чланом 44. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да о предлогу за 
избор председника и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј одлучује се у целини, 
јавним гласањем, а радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 

Председник скупштине општине је, у складу са договором са представницима 
политичких субјеката у Скупштини општине Бечеј, предложио да Скупштина општине Бечеј 
за председника и чланове Савета за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове и 
заштиту животне средине именује лица наведена у диспозитиву овог решења. 

Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштрине 
општине Бечеј од 24.05.2016. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  

  
  
         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ       мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-52/2016                    
Дана: 31.05.2016. године                     
              Б Е Ч Е Ј   

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014s sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015.sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. sz.) 43. 
és 49. szakasza Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 31-én megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács 
elnökének és tagjainak kinevezéséről 

 
I. 

A Településrendezési, Építésügyi Közművesítési és Környezetvédelmi Tanácsba a 
következőket nevezzük ki: 

 
1. Horvát Attila, elnök, 
2. Мiоdrаg Vаsić, tag, 
3. Rаdоslаv Rаdunоvić, tag, 
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4. Luciја Lukić, tag, 
5.  Gоrdаnа Nаmаčinski, tag, 
6. Tripolszki Ricsárd, tag,  
7.  Bilik Károly, tag. 
 
A Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács elnökét és 

tagjait arra a mandátumi időszakra nevezzük ki, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete van 
megválasztva. 

II. 
Megállapítjuk, hogy Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete képviselői 

megbízatásának megszűnésével 2016.05.19-én megszűnt az előző összetételű 
Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács elnökének és 
tagjainak mandátuma, méghozzá: 

 
1. Gulyás Zoltán, elnök, 
2. Lucija Lukić, tag, 
3. Horvát Attila, tag, 
4. Szabó János, tag, 
5. Marko Đapić, tag, 
6. Dušan Parezanović, tag. 
 
Megállapítjuk, hogy Kaszás Veronikának 2015.11.29-én bekövetkezett halála miatt 

megszűnt tagsága a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi 
Tanácsban. 

  
III. 

Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község 

Alapszabálya  39. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület 
állandó és ideiglenes munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő-testület elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a képviselő-
testületben jelenlévő politikai pártok képviselőivel való megállapodásban elnök- és tagjelölteket 
javasol a munkatestületekbe a képviselő-testületnek, a képviselők számával arányosan, amellyel 
az adott politikai pártok bírnak a képviselő-testületben.  

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 44. szakasza szabályozza, hogy a 
munkatestületek elnökeire és tagjaira tett javaslatokról a Képviselő-testület egészében, nyílt 
szavazással dönt és, hogy a munkatestület megválasztottnak tekintendő, ha a jelen levő 
tanácsnokok többsége megszavazta.  

A Községi Képviselő-testület elnöke, Óbecse Község Képviselő-testületében jelenlévő 
politikai szervezetek képviselőivel tett megállapodás alapján javasolta, hogy Óbecse Község 
Képviselő-testülete a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi Tanács 
elnökének és tagjainak jelen határozat rendelkező részében felsorolt személyeket nevezze ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökének 2016.05.24-i javaslatát és a felhozottak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz. I 02-52/2016                                                               mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014-пречишћен текст и 14/2015) и  члана 43. и 44. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-
пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној 
31.05.2016. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова  
Савета за друштвене делатности 

 
I 

 У Савет за друштвене делатности именују се:  
 
 1. Едит Силађи, председник 
 2. Миодраг Кајтез, члан 
 3. Норберт Будосав, члан 
 4. Милан Иваниш, члан 
 5. Зоран Гардиновачки, члан 
 6. Светлана Динић, члан 
 7. Иштван Тари, члан. 
 

Председник и чланови Савета за друштвене делатности именују се за мандатни 
период за који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 

 
II 

Констатује се да је престанком мандата одборника из претходног сазива Скупштине 
општине Бечеј дана 19.05.2016. године, престао мандат председнику и члановима Савета 
за друштвене делатности из претходног сазива Скупштине општине Бечеј и то: 
 
 1. Драган Лазић, председник 
 2. Ендре Хегедиш, члан 
 3. Ержебет Фехер, члан 
 4. Едвин Ференц члан 
 5. Радованов Маја, члан 
 6. Тимеа Ђукић, члан 
 7. Норберт Будосав, члан. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  
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Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

Чланом 44. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да о предлогу за 
избор председника и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј одлучује се у целини, 
јавним гласањем, а радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 

Председник скупштине општине је, у складу са договором са представницима 
политичких субјеката у Скупштини општине Бечеј, предложио да Скупштина општине Бечеј 
за председника и чланове Савета за друштвене делатности именује лица наведена у 
диспозитиву овог решења. 

Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштрине 
општине Бечеј од 24.05.2016. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  
 
 
          Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ     мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-53/2016                 
Дана: 31.05.2016. године                    
              Б Е Ч Е Ј   

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014s sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015.sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. sz.) 43. 
és 49. szakasza Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 31-én megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

a Társadalmi Tevékenységi Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről 
 

I. 
A Társadalmi Tevékenységi Tanácsba a következőket nevezzük ki: 
 
1. Szilágy Edit, elnök, 
2. Miodrag Kajtez, tag, 
3. Budoszav Norbert, tag, 
4. Мilаn Ivаniš, tag, 
5. Zоrаn Gаrdinоvаčki, tag, 
6. Svetlana Dinić, tag,  
7. Tari István, tag. 
 
A Társadalmi Tevékenységi Tanács elnökét és tagjait arra a mandátumi időszakra 

nevezzük ki, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete van megválasztva. 
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II. 
Megállapítjuk, hogy Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete képviselői 

megbízatásának megszűnésével 2016.05.19-én megszűnt az előző összetételű Társadalmi 
Tevékenységi Tanács elnökének és tagjainak mandátuma, méghozzá: 

 
1. Dragan Lazić, elnök, 
2. Hegedűs Endre, tag, 
3. Fehér Erzsébet, tag, 
4. Ferenc Edvin, tag, 
5. Maja Radovanov, tag, 
6. Timea Đukić, tag,  
7.  Budoszav Norbert, tag. 

 
III. 

Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község 

Alapszabálya  39. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület 
állandó és ideiglenes munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő-testület elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a képviselő-
testületben jelenlévő politikai pártok képviselőivel való megállapodásban elnök- és tagjelölteket 
javasol a munkatestületekbe a képviselő-testületnek, a képviselők számával arányosan, amellyel 
az adott politikai pártok bírnak a képviselő-testületben. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 44. szakasza szabályozza, hogy a 
munkatestületek elnökeire és tagjaira tett javaslatokról a Képviselő-testület egészében, nyílt 
szavazással dönt és, hogy a munkatestület megválasztottnak tekintendő, ha a jelen levő 
tanácsnokok többsége megszavazta.  

A Községi Képviselő-testület elnöke, Óbecse Község Képviselő-testületében jelenlévő 
politikai szervezetek képviselőivel tett megállapodás alapján javasolta, hogy Óbecse Község 
Képviselő-testülete a Társadalmi Tevékenységi Tanács elnökének és tagjainak jelen határozat 
rendelkező részében felsorolt személyeket nevezze ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökének 2016.05.24-i javaslatát és a felhozottak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 

 
 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz. I 02-53/2016                                                                   mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E CS E 
 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014-пречишћен текст и 14/2015) и  члана 43. и 44. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-
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пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној 
31.05.2016. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова  
Савета за привреду и пољопривреду 

 
I 

 У Савет за привреду и пољопривреду именују се:  
 1. Драган Лазић, председник 
 2. Александар Адамовић, члан 

3. Бојан Марковић, члан 
4. Драго Ојданић, члан 

 5. Даниел Ференц, члан 
 6. Ласло Фриш, члан 
 7. Золтан Бурнат, члан. 
 

Председник и чланови Савета за привреду и пољопривреду именују се за мандатни 
период за који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 
 

II 
Констатује се да је престанком мандата одборника из претходног сазива Скупштине 

општине Бечеј дана 19.05.2016. године, престао мандат председнику и члановима Савета 
за привреду и пољопривреду из претходног сазива Скупштине општине Бечеј и то: 
 1. Михаљ Черњак, председник 
 2. Јожеф Гортва, члан 
 3. Тамаш Ластович, члан 
 4. Зоран Спајић, члан 
 5. Борис Никшић, члан 
 6. Јанош Флајс, члан 
 7. Жарко Милосављев, члан. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

Чланом 44. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да о предлогу за 
избор председника и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј одлучује се у целини, 
јавним гласањем, а радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 

Председник скупштине општине је, у складу са договором са представницима 
политичких субјеката у Скупштини општине Бечеј, предложио да Скупштина општине Бечеј 
за председника и чланове Савета за привреду и пољопривреду именује лица наведена у 
диспозитиву овог решења. 
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Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштрине 
општине Бечеј од 24.05.2016. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  

 
  
         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                  мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-54/2016                    
Дана: 31.05.2016. године                    
              Б Е Ч Е Ј   

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014s sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015.sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. sz.) 43. 
és 49. szakasza Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 31-én megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

a Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről 
 

I. 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Tanácsba a következőket nevezzük ki: 
 
1. Drаgаn Lаzić, elnök, 
2. Аlеksаndаr Аdаmоvić, tag, 
3. Bојаn Маrkоvić, tag, 
4. Drаgо Ојdаnić, tag, 
5. Ferencz Dániel, tag, 
6. Friss László, tag,  
7. Burnát Zoltán, tag. 
 
A Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács elnökét és tagjait arra a mandátumi időszakra 

nevezzük ki, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete van megválasztva. 
 

II. 
Megállapítjuk, hogy Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete képviselői 

megbízatásának megszűnésével 2016.05.19-én megszűnt az előző összetételű Gazdasági és 
Mezőgazdasági Tanács elnökének és tagjainak mandátuma, méghozzá: 

 
1. Csernyák Miháky, elnök, 
2. Gortva József, tag, 
3. Lasztovics Tamás, tag, 
4. Zoran Spajić, tag, 
5. Boris Nikšić, tag, 
6. Flajsz János, tag, 
7. Žаrkо Мilоsаvlјеv, tag.  
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III. 
Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község 

Alapszabálya  39. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület 
állandó és ideiglenes munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő-testület elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a képviselő-
testületben jelenlévő politikai pártok képviselőivel való megállapodásban elnök- és tagjelölteket 
javasol a munkatestületekbe a képviselő-testületnek, a képviselők számával arányosan, amellyel 
az adott politikai pártok bírnak a képviselő-testületben.  

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 44. szakasza szabályozza, hogy a 
munkatestületek elnökeire és tagjaira tett javaslatokról a Képviselő-testület egészében, nyílt 
szavazással dönt és, hogy a munkatestület megválasztottnak tekintendő, ha a jelen levő 
tanácsnokok többsége megszavazta.  

A Községi Képviselő-testület elnöke, Óbecse Község Képviselő-testületében jelenlévő 
politikai szervezetek képviselőivel tett megállapodás alapján javasolta, hogy Óbecse Község 
Képviselő-testülete a Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács elnökének és tagjainak jelen határozat 
rendelkező részében felsorolt személyeket nevezze ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökének 2016.05.24-i javaslatát és a felhozottak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 

 
 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz. I 02-54/2016                                                               mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014-пречишћен текст и 14/2015) и  члана 43. и 44. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-
пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној 
31.05.2016. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова  

Комисије за статутарна питања 
 
I 

 У Комисију за статутарна питања именују се:  
 1. Далила Дујаковић, председник 
 2. Нандор Тот, члан 
 3. Светислав Павков, члан 

4. Андраш Серда, члан 
 5. Едвин Ференц, члан. 
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Председник и чланови Комисије за статутарна питања именују се за мандатни 
период за који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 
 

II 
Констатује се да је престанком мандата одборника из претходног сазива Скупштине 

општине Бечеј дана 19.05.2016. године, престао мандат председнику и члановима Комисије 
за статутарна питања из претходног сазива Скупштине општине Бечеј и то: 

 
 1. Илдико Нађ, председник 
 2. Велибор Гуцунски, члан 
 3. Едвин Ференц, члан 
 4. Далила Дујаковић, члан 
 5. Дејан Ружичић, члан. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

Чланом 44. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да о предлогу за 
избор председника и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј одлучује се у целини, 
јавним гласањем, а радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 

Председник скупштине општине је, у складу са договором са представницима 
политичких субјеката у Скупштини општине Бечеј, предложио да Скупштина општине Бечеј 
за председника и чланове Комисије за статутарна питања именује лица наведена у 
диспозитиву  овог решења. 

Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштрине 
општине Бечеј од 24.05.2016. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  

 
  
         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ        мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-55/2016                     
Дана: 31.05.2016. године                    
              Б Е Ч Е Ј   

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014s sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015.sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. sz.) 43. 
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és 49. szakasza Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 31-én megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

a  Statútum-ügyi Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről 
 

I. 
A Statútum-ügyi Bizottságba a következőket nevezzük ki: 
 
1. Dalila Dujaković, elnök, 
2. Tót Nándor, tag, 
3. Svetislav Pavkov, tag, 
4. Szerda András, tag, 
5.  Ferenc Edvin, tag. 
 
A Statútum-ügyi Bizottság elnökét és tagjait arra a mandátumi időszakra nevezzük ki, 

amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete van megválasztva. 
 

II. 
Megállapítjuk, hogy Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete képviselői 

megbízatásának megszűnésével 2016.05.19-én megszűnt az előző összetételű Statútum-ügyi 
Bizottság elnökének és tagjainak mandátuma, méghozzá: 

 
1. Nagy Ildikó, elnök, 
2. Velibor Gucunski, tag, 
3. Ferenc Edvin, tag, 
4. Dalila Dujaković, tag, 
5. Dejan Ružičić, tag. 

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

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község 

Alapszabálya  39. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület 
állandó és ideiglenes munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő-testület elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a képviselő-
testületben jelenlévő politikai pártok képviselőivel való megállapodásban elnök- és tagjelölteket 
javasol a munkatestületekbe a képviselő-testületnek, a képviselők számával arányosan, amellyel 
az adott politikai pártok bírnak a képviselő-testületben.  

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 44. szakasza szabályozza, hogy a 
munkatestületek elnökeire és tagjaira tett javaslatokról a Képviselő-testület egészében, nyílt 
szavazással dönt és, hogy a munkatestület megválasztottnak tekintendő, ha a jelen levő 
tanácsnokok többsége megszavazta.  

A Községi Képviselő-testület elnöke, Óbecse Község Képviselő-testületében jelenlévő 
politikai szervezetek képviselőivel tett megállapodás alapján javasolta, hogy Óbecse Község 
Képviselő-testülete a Statútum-ügyi Bizottság elnökének és tagjainak jelen határozat rendelkező 
részében felsorolt személyeket nevezze ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökének 2016.05.24-i javaslatát és a felhozottak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 
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Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 

Óbecse község 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz. I 02-55/2016                                                              mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014-пречишћен текст и 14/2015) и  члана 43. и 44. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-
пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној 
31.05.2016. године, донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова  
Комисије за кадровска, административна питања и радне односе 

 
I 

 У Комисију за кадровска, административна питања и радне односе именују се:  
 1. мр Ненад Томашевић, председник 
 2. Веселин Ћурчић, члан 
 3. Јован Максимчев, члан 
 4. Ендре Александер, члан 
 5. Жолт Ковач, члан. 

 
Председник и чланови Комисије за кадровска, административна питања и радне 

односе именују се за мандатни период за који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 
 

II 
Констатује се да је престанком мандата одборника из претходног сазива Скупштине 

општине Бечеј дана 19.05.2016. године, престао мандат председнику и члановима Комисије 
за кадровска, административна питања и радне односе из претходног сазива Скупштине 
општине Бечеј и то: 
 

1. мр Ненад Томашевић, председник 
 2. Светомир Ивановић, члан 
 3. Габор Хегедиш, члан 
 4. Зоран Попов, члан 
 5. Синиша Џакулин, члан. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
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Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

Чланом 44. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да о предлогу за 
избор председника и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј одлучује се у целини, 
јавним гласањем, а радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 

Председник скупштине општине је, у складу са договором са представницима 
политичких субјеката у Скупштини општине Бечеј, предложио да Скупштина општине Бечеј 
за председника и чланове Комисије за кадровска, административна питања и радне односе 
именује лица наведена у диспозитиву овог решења. 

Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштрине 
општине Бечеј од 24.05.2016. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  

 
  

         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-56/2016                     
Дана: 31.05.2016. године               
              Б Е Ч Е Ј   

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014s sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015.sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. sz.) 43. 
és 49. szakasza Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 31-én megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 

 
 

HATÁROZATOT 
a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi 

Bizottság  elnökének és tagjainak kinevezéséről 
 

I. 
A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottságba a 

következőket nevezzük ki: 
 
1. mgr. Nenad Tomašević, elnök, 
2. Veselni Ćurčić, tag, 
3. Jovan Maksimčev, tag, 
4. Alekszander Endre, tag, 
5. Kovács Zsolt, tag. 
 
A Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság 

elnökét és tagjait arra a mandátumi időszakra nevezzük ki, amelyre Óbecse Község Képviselő-
testülete van megválasztva. 
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II. 
Megállapítjuk, hogy Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete képviselői 

megbízatásának megszűnésével 2016.05.19-én megszűnt az előző összetételű Káderügyi, 
Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság elnökének és tagjainak 
mandátuma, méghozzá: 

 
1. mgr. Nenad Tomašević, elnök, 
2. Svetomir Ivanović, tag, 
3. Hegedűs Gábor, tag, 
4. Zoran Popov, tag, 
5. Siniša Džakulin, tag. 

 
III. 

Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község 

Alapszabálya  39. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület 
állandó és ideiglenes munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő-testület elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a képviselő-
testületben jelenlévő politikai pártok képviselőivel való megállapodásban elnök- és tagjelölteket 
javasol a munkatestületekbe a képviselő-testületnek, a képviselők számával arányosan, amellyel 
az adott politikai pártok bírnak a képviselő-testületben.  

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 44. szakasza szabályozza, hogy a 
munkatestületek elnökeire és tagjaira tett javaslatokról a Képviselő-testület egészében, nyílt 
szavazással dönt és, hogy a munkatestület megválasztottnak tekintendő, ha a jelen levő 
tanácsnokok többsége megszavazta.  

A Községi Képviselő-testület elnöke, Óbecse Község Képviselő-testületében jelenlévő 
politikai szervezetek képviselőivel tett megállapodás alapján javasolta, hogy Óbecse Község 
Képviselő-testülete a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi 
Bizottság elnökének és tagjainak jelen határozat rendelkező részében felsorolt személyeket 
nevezze ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökének 2016.05.24-i javaslatát és a felhozottak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 

 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz. I 02-56/2016                                                                    mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014-пречишћен текст и 14/2015) и  члана 43. и 44. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-
пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној 
31.05.2016. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова  

Комисије за представке и жалбе 
 
I 

 У Комисију за представке и жалбе именују се:  
 1. Стеван Косановић, председник 
 2. Елвира Кочиш, члан 
 3. Ђорђе Атлагић, члан 
 4. Драгољуб Филиповић, члан 
 5. Миомир Пеленгић, члан. 
 

Председник и чланови Комисије за представке и жалбе именују се за мандатни 
период за који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 
 

II 
Констатује се да је престанком мандата одборника из претходног сазива Скупштине 

општине Бечеј дана 19.05.2016. године, престао мандат председнику и члановима Комисије 
за представке и жалбе из претходног сазива Скупштине општине Бечеј и то: 
 

1. Петер Кнези, председник 
 2. Ендре Хегедиш, члан 
 3. Андраш Серда, члан 
 4. Миљан Јовановић, члан 
 5. Милан Пејовић, члан. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

Чланом 44. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да о предлогу за 
избор председника и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј одлучује се у целини, 
јавним гласањем, а радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 

Председник скупштине општине је, у складу са договором са представницима 
политичких субјеката у Скупштини општине Бечеј, предложио да Скупштина општине Бечеј 
за председника и чланове Комисије за представке и жалбе именује лица наведена у 
диспозитиву овог решења. 

Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштрине 
општине Бечеј од 24.05.2016. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  
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          Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                   мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 02-57/2016                     
Дана: 31.05.2016. године                    
              Б Е Ч Е Ј   

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014s sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015.sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. sz.) 43. 
és 49. szakasza Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 31-én megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

a Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság elnökének és tagjainak 
kinevezéséről 

 
I. 

A Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottságba a következőket nevezzük ki: 
 
1. Stevan Kosanović, elnök, 
2. Kocsis Elvira, tag, 
3. Đorđe Atlagić, tag, 
4. Dragoljub Filipović, tag, 
5. Miomir Pelengić,tag. 
 
A Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság elnökét és tagjait arra a mandátumi időszakra 

nevezzük ki, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete van megválasztva. 
 

II. 
Megállapítjuk, hogy Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete képviselői 

megbízatásának megszűnésével 2016.05.19-én megszűnt az előző összetételű Folyamodvány- és 
Panaszügyi Bizottság elnökének és tagjainak mandátuma, méghozzá: 

 
1. Knézi Péter, elnök, 
2. Hegedűs Endre, tag, 
3. Szerda András, tag, 
4. Miljan Jovanović, tag, 
5. Milan Pejović, tag. 

 
III. 

Jelen határozatot meg kell jelentetni Óbecse Község Hivatalos Lapjában. 
 

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község 

Alapszabálya  39. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület 
állandó és ideiglenes munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő-testület elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a képviselő-
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testületben jelenlévő politikai pártok képviselőivel való megállapodásban elnök- és tagjelölteket 
javasol a munkatestületekbe a képviselő-testületnek, a képviselők számával arányosan, amellyel 
az adott politikai pártok bírnak a képviselő-testületben.  

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 44. szakasza szabályozza, hogy a 
munkatestületek elnökeire és tagjaira tett javaslatokról a Képviselő-testület egészében, nyílt 
szavazással dönt és, hogy a munkatestület megválasztottnak tekintendő, ha a jelen levő 
tanácsnokok többsége megszavazta.  

A Községi Képviselő-testület elnöke, Óbecse Község Képviselő-testületében jelenlévő 
politikai szervezetek képviselőivel tett megállapodás alapján javasolta, hogy Óbecse Község 
Képviselő-testülete a Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság elnökének és tagjainak jelen 
határozat rendelkező részében felsorolt személyeket nevezze ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökének 2016.05.24-i javaslatát és a felhozottak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 

 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz. I 02-57/2016                                                                  mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E CS E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 36. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 39. став 1. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј”, бр. 2/2014-пречишћен текст и 14/2015) и  члана 43. и 44. 
Пословника Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј”, бр. 6/2013-
пречишћен текст, 4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној 
31.05.2016. године, донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова  

Мандатно-имунитетске комисије 
 
I 

 У Мандатно-имунитетску комисију именују се:  
 1. Слободан Квргић, председник 
 2. Зоран Проданов, члан 

3. Зорица Ђумић, члан 
 4. Иштван Ђере, члан 
 5. Снежана Завишић, члан. 

 
Председник и чланови Мандатно-имунитетске комисије именују се за мандатни 

период за који је изабрана Скупштина општине Бечеј. 
 

II 
Констатује се да је престанком мандата одборника из претходног сазива Скупштине 

општине Бечеј дана 19.05.2016. године, престао мандат председнику и члановима 
Мандатно-имунитетске комисије из претходног сазива Скупштине општине Бечеј и то: 
 
 1. Тамара Цвејанов, председник 
 2. Луција Лукић, члан 
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 3. Ервин Рагач, члан 
 4. Дејан Букуров, члан 
 5. Наталија Фабиан, члан. 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Чланом 36. став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 39. став 1. Статута 
општине Бечеј је регулисано да Скупштина општине оснива стална или повремена радна 
тела за разматрање питања из њене надлежности.  

Чланом 43. Пословника Скупштине општине Бечеј је регулисано да председник 
Скупштине, у договору са председницима одборничких група, односно одборницима - 
представницима политичких странака које су заступљене у Скупштини, предлаже 
Скупштини кандидате за председнике и чланове радних тела, сразмерно броју одборника 
који те политичке странке имају у Скупштини.  

Чланом 44. Пословника Скупштине општине Бечеј је прописано да о предлогу за 
избор председника и чланова радних тела Скупштине општине Бечеј одлучује се у целини, 
јавним гласањем, а радно тело је изабрано ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. 

Председник скупштине општине је, у складу са договором са представницима 
политичких субјеката у Скупштини општине Бечеј, предложио да Скупштина општине Бечеј 
за председника и чланове Мандатно-имунитетскe комисијe именује лица наведена у 
диспозитиву овог решења. 

Скупштина општине Бечеј је размортрила предлог председника Скупштрине 
општине Бечеј од 24.05.2016. године и на основу изнетог, донела је решење као у 
диспозитиву.  
  
 
         Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
           Општина Бечеј                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ     мр Ненад Томашевић, с.р.   
Број: I 02-58/2016                     
Дана: 31.05.2016. године                     
              Б Е Ч Е Ј   

- - - - - 0 - - - - - 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014s sz.) 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse 
Község Hivatalos Lapja, 2/2014. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015.sz.) 39. 
szakaszának 1. bekezdése és Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 6/2013. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. sz.) 43. 
és 49. szakasza Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016. 05. 31-én megtartott II. ülésén 
meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

a Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről 
 

I. 
A Mandátumügyi és Mentelmi Bizottságba a következőket nevezzük ki: 
 
1. Slobodan Kvrgić, elnök, 
2. Zoran Prodanov, tag, 
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3. Zorica Đumić, tag, 
4. Györe István, tag, 
5. Snežana Zavišić, tag. 
 
A Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság elnökét és tagjait arra a mandátumi időszakra 

nevezzük ki, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete van megválasztva. 
 

II. 
Megállapítjuk, hogy Óbecse Község előző összetételű Képviselő-testülete képviselői 

megbízatásának megszűnésével 2016.05.19-én megszűnt az előző összetételű Mandátumügyi és 
Mentelmi Bizottság elnökének és tagjainak mandátuma, méghozzá: 

 
1. Tamara Cvejanov, elnök, 
2. Lucija Lukić, tag, 
3. Ragács Ervin, tag, 
4. Dejan Bukurov, tag, 
5. Fábián Natália, tag. 

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

Indoklás 
A helyi önkormányzatról szóló törvény 36. szakaszának 1. bekezdése, Óbecse Község 

Alapszabálya  39. szakaszának 1. bekezdése szabályozza, hogy a Községi Képviselő-testület 
állandó és ideiglenes munkatestületeket alapít az illetékességébe tartozó kérdések megvitatására. 

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 43. szakasza szabályozza, hogy a 
képviselő-testület elnöke a képviselői csoportok elnökeivel, illetve a képviselőkkel – a képviselő-
testületben jelenlévő politikai pártok képviselőivel való megállapodásban elnök- és tagjelölteket 
javasol a munkatestületekbe a képviselő-testületnek, a képviselők számával arányosan, amellyel 
az adott politikai pártok bírnak a képviselő-testületben.  

Óbecse Község Képviselő-testülete Ügyrendjének 44. szakasza szabályozza, hogy a 
munkatestületek elnökeire és tagjaira tett javaslatokról a Képviselő-testület egészében, nyílt 
szavazással dönt és, hogy a munkatestület megválasztottnak tekintendő, ha a jelen levő 
tanácsnokok többsége megszavazta.  

A Községi Képviselő-testület elnöke, Óbecse Község Képviselő-testületében jelenlévő 
politikai szervezetek képviselőivel tett megállapodás alapján javasolta, hogy Óbecse Község 
Képviselő-testülete a Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság elnökének és tagjainak jelen 
határozat rendelkező részében felsorolt személyeket nevezze ki. 

Óbecse Község Képviselő-testülete megvitatta Óbecse Község Képviselő-testülete 
elnökének 2016.05.24-i javaslatát és a felhozottak alapján a határozatot a rendelkező rész szerint 
hozta meg. 

 
Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község 

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                            A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
Ikt. sz. I 02-58/2016                                                                  mgr. Nenad Tomašević, s. k. 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E CS E 
 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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На основу члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014 – пречишћен текст и 14/2015) и члана 115. став 3. Пословника 
Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 
4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној дана 31.05.2016. 
године  донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка функције председнице  

Комисије за спровођење поступка прибављања и располагања стварима у јавној 
својини општине Бечеј 

 
I 

 Констатује се да је СВЕТЛАНИ ВУЛЕТИЋ престала функција председнице Комисије за 
спровођење поступка прибављања и располагања стварима у јавној својини општине 
Бечеј, због подношења писмене оставке. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е  

Светлана Вулетић је решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-84/2015 од 
22.07.2015. године именован у Комисију за спровођење поступка прибављања и 
располагања стварима у јавној својини општине Бечеј.  

Светлана Вулетић је дана 05.05.2016. године поднео писмену оставку на функцију 
члана Комисије за спровођење поступка прибављања и располагања стварима у јавној 
својини општине Бечеј, на коју је именована решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-
84/2015 од 22.07.2015. године.  

На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 
3. Пословника Скупштине општине Бечеј констатовала да је Светлани Вулетић престала 
функција председнице Комисије за спровођење поступка прибављања и располагања 
стварима у јавној својини општине Бечеј, а на основу поднет писмене оставке. 
 
  
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ             мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 464-241/2016 
Дана: 31.05.2016. године       
    Б  Е  Ч  Е  Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint 
az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 115. szakaszának 3. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.05.31-én megtartott II. ülésen 
meghozta a  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való 

rendelkezésnek az eljárását végrehajtó bizottsági elnöki tisztsége megszűnésének 
konstatálásáról 



Страна 38.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 13. 
38. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  13. Szám 
                                                                             31. 05. 2016.     ***     2016. 05. 31. 
     

 

 
I. 

 Konstatáljuk, hogy SVETLANA VULETIĆNEK írásbeli lemondása alapján megszűnt A dolgok 
Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását 
végrehajtó bizottságban betöltött elnöki tisztsége. 
 

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

I n d o k l á s 
 Svetlana Vuletićet A dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a 
velük való rendelkezésnek az eljárását végrehajtó bizottságban Óbecse Község Képviselő-
testülete 2015. 07. 22-i I 02-84/2015. számú határozatával nevezték ki. 
 Svetlana Vuletić 2016. 05. 05-én beterjesztette írásbeli lemondását A dolgok Óbecse 
község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását 
végrehajtó bizottságban betöltött tagi tisztségéről, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete 
2015. 07. 22-i I 02-84/2015. számú határozatával nevezték ki. 
 A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete az Óbecsei Községi 
Képviselő-testület Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdésének rendelkezéseit alkalmazva 
konstatálta, hogy Svetlana Vuletićnek írásbeli lemondása alapján megszűnt A dolgok Óbecse 
község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását 
végrehajtó bizottságban betöltött elnöki tisztsége. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
          Óbecse Község                        A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. sz.: I 464-241/2016 
Kelt: 2016.05.31. 
    Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014 – пречишћен текст и 14/2015) и члана 115. став 3. Пословника 
Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 
4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној дана 31.05.2016. 
године  донела 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о констатовању престанка функције члана  
Комисије за спровођење поступка прибављања и располагања стварима у јавној 

својини општине Бечеј 
 
I 

 Констатује се да је МИКЛОШУ СИЛАЂИЈУ престала функција члана Комисије за 
спровођење поступка прибављања и располагања стварима у јавној својини општине 
Бечеј, због подношења писмене оставке. 
 

II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 
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О б р а з л о ж е њ е  
Миклош Силађи је решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-84/2015 од 

22.07.2015. године именован за члана Комисије за спровођење поступка прибављања и 
располагања стварима у јавној својини општине Бечеј.  

Миклош Силађи је дана 11.05.2016. године поднео писмену оставку на функцију 
члана Комисије за спровођење поступка прибављања и располагања стварима у јавној 
својини општине Бечеј, на коју је именован решењем Скупштине општине Бечеј број I 02-
84/2015 од 22.07.2015. године.  

На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 
3. Пословника Скупштине општине Бечеј констатовала да је Миклошу Силађију престала 
функција члана Комисије за спровођење поступка прибављања и располагања стварима у 
јавној својини општине Бечеј, а на основу поднет писмене оставке. 
 
  
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ      мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 464-242/2016 
Дана: 31.05.2016. године       
    Б  Е  Ч  Е  Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

 Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint 
az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 115. szakaszának 3. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.05.31-én megtartott II. ülésen 
meghozta a  
 

H A T Á R O Z A T O T 
A dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való 

rendelkezésnek az eljárását végrehajtó bizottsági tagi tisztsége megszűnésének 
konstatálásáról 

 
I. 

 Konstatáljuk, hogy SZILÁGYI MIKLÓSNAK írásbeli lemondása alapján megszűnt A dolgok 
Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását 
végrehajtó bizottságban betöltött tagi tisztsége. 
 

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

I n d o k l á s 
 

 Szilágyi Miklóst A dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük 
való rendelkezésnek az eljárását végrehajtó bizottság tagjává Óbecse Község Képviselő-testülete 
2015. 07. 22-i I 02-84/2015. számú határozatával nevezték ki. 
 Szilágyi Miklós 2016. 05. 11-én beterjesztette írásbeli lemondását A dolgok Óbecse község 
köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását végrehajtó 
bizottságban betöltött tagi tisztségéről, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete 2015. 07. 22-i 
I 02-84/2015. számú határozatával nevezték ki. 
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 A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete az Óbecsei Községi 
Képviselő-testület Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdésének rendelkezéseit alkalmazva 
konstatálta, hogy Szilágyi Miklósnak írásbeli lemondása alapján megszűnt A dolgok Óbecse 
község köztulajdonába való megszerzésének és a velük való rendelkezésnek az eljárását 
végrehajtó bizottságban betöltött tagi tisztsége. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
          Óbecse Község                             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. sz.: I 464-242/2016 
Kelt: 2016.05.31. 
    Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

На основу члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист 
општине Бечеј“, број 2/2014 – пречишћен текст и 14/2015) и члана 115. став 3. Пословника 
Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 
4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној дана 31.05.2016. 
године  донела 

Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка функције члана Штаба за ванредне ситуације 

општине Бечеј 
 
I 

 Констатује се да је СВЕТЛАНИ ВУЛЕТИЋ престала функција члана Штаба за 
ванредне ситуације општине Бечеј, због подношења писмене оставке. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е  

Светлана Вулетић је решењем Скупштине општине Бечеј број I 011-66/2013 од 
26.04.2013. године именован за члана члана Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј.  

Светлана Вулетић је дана 05.05.2016. године поднела писмену оставку на функцију 
члана члана Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј , на коју је именована решењем 
Скупштине општине Бечеј број I 011-66/2013 од 26.04.2013. године.  

На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 
3. Пословника Скупштине општине Бечеј констатовала да је Светлани Вулетић престала 
функција члана Штаба за ванредне ситуације општине Бечеј, а на основу поднет писмене 
оставке. 
  
 
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ    мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 87-1/2016 
Дана: 31.05.2016.године      
    Б  Е  Ч  Е  Ј 

 
- - - - - 0 - - - - - 
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 Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint 
az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 115. szakaszának 3. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.05.31-én megtartott II. ülésen 
meghozta a  
 

H A T Á R O Z A T O T 
Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskari tagi tisztsége megszűnésének 

konstatálásáról 
 

I. 
 Konstatáljuk, hogy SVETLANA VULETIĆNEK írásbeli lemondása alapján megszűnt Óbecse 
Község Katasztrófavédelmi Törzskarában betöltött tagi tisztsége. 
 

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

I n d o k l á s 
 

 Svetlana Vuletićet Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara tagjává Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2013. 04. 26-i I 011-66/2013. számú határozatával nevezték ki. 
 Svetlana Vuletić 2016. 05. 05-én beterjesztette írásbeli lemondását Óbecse Község 
Katasztrófavédelmi Törzskarában betöltött tagi tisztségéről, amelyre Óbecse Község Képviselő-
testülete 2013. 04. 26-i I 011-66/2013. számú határozatával nevezték ki. 
 A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete az Óbecsei Községi 
Képviselő-testület Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdésének rendelkezéseit alkalmazva 
konstatálta, hogy Svetlana Vuletićnek írásbeli lemondása alapján megszűnt Óbecse Község 
Katasztrófavédelmi Törzskarában betöltött elnöki tisztsége. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
          Óbecse Község                                A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE      mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. sz.: I 87-1/2016 
Kelt: 2016.05.31. 

Ó B E C S E 
- - - - - 0 - - - - - 

 
На основу члана 31. став 1. тачка 6. Статута општине Бечеј („Службени лист 

општине Бечеј“, број 2/2014 – пречишћен текст и 14/2015) и члана 115. став 3. Пословника 
Скупштине општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 6/2013 – пречишћен текст, 
4/2014 и 15/2014), Скупштина општине Бечеј је, на II седници одржаној дана 31.05.2016. 
године  донела 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о констатовању престанка функције члана  

Управног одбора Дома здравља „Бечеј“ Бечеј 
 
I 

 Констатује се да је СИНИШИ НЕМЧЕВУ престала функција члана Управног одбора 
Дома здравља „Бечеј“ Бечеј, због подношења писмене оставке. 
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II 
 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бечеј“. 

 
О б р а з л о ж е њ е  

Синиша Немчев је решењем Скупштине општине Бечеј број I 022-114/2012 од 
01.08.2012. године именован за члана Управног одбора Дома здравља „Бечеј“ Бечеј. 

Синиша Немчев је дана 25.04.2016. године поднео писмену оставку на функцију 
члана Управног одбора Дома здравља „Бечеј“ Бечеј, на коју је именован решењем 
Скупштине општине Бечеј број I 022-114/2012 од 01.08.2012. године, с обзиром да као 
санитарни инспектор обавља послове инспекције у Дому здравља „Бечеј“ Бечеј што је у 
супротности са одредбама члана 53. Закона о инспекцијским надзору.  

На основу изнетог, Скупштина општине Бечеј је применом одредаба члана 115. став 
3. Пословника Скупштине општине Бечеј констатовала да је Синиши Немчеву престала 
функција члана Управног одбора Дома здравља „Бечеј“ Бечеј, а на основу поднет писмене 
оставке. 
 
 Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
  Општина Бечеј      ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ      мр Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 022-123/2016 
Дана: 31.05.2016. године      
    Б  Е  Ч  Е  Ј 

- - - - - 0 - - - - - 
 

Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám – egységes 
szerkezetbe foglalt szöveg és 14/2015. szám) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint 
az Óbecsei Községi Képviselő-testület Ügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 6/2013. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 4/2014. és 15/2014. számok) 115. szakaszának 3. 
bekezdése alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2016.05.31-én megtartott II. ülésen 
meghozta a  

H A T Á R O Z A T O T 
az Óbecsei Egészségház igazgatóbizottsági tagi tisztsége megszűnésének 

konstatálásáról 
 

I. 
 Konstatáljuk, hogy NEMČEV SINIŠANAK írásbeli lemondása alapján megszűnt az Óbecsei 
Egészségház Igazgatóbizottságában betöltött tagi tisztsége. 
 

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

I n d o k l á s 
 Nemčev Sinišát az Óbecsei Egészségház Igazgatóbizottságának tagjává Óbecse Község 
Képviselő-testülete 2012. 08. 01-i I 022-114/2012. számú határozatával nevezték ki. 
 Nemčev Siniša 2016. 04. 25-én beterjesztette írásbeli lemondását az Óbecsei Egészségház 
Igazgatóbizottságban betöltött tagi tisztségéről, amelyre Óbecse Község Képviselő-testülete 
2012. 08. 01-i I 022-114/2012. számú határozatával nevezték ki, tekintettel arra, hogy a 
szanitáris felügyelő végzi a felügyeletet az Óbecsei Egészségházban is, mi ellentétben áll A 
felügyelőségi felügyeletről szóló törvény 53. szakaszának rendelkezéseivel. 
 A fent felsoroltak alapján Óbecse Község Képviselő-testülete az Óbecsei Községi 
Képviselő-testület Ügyrendje 115. szakaszának 3. bekezdésének rendelkezéseit alkalmazva 



Страна 43.  СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ   Број 13. 
43. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA  13. Szám 
                                                                             31. 05. 2016.     ***     2016. 05. 31. 
     

 

konstatálta, hogy Nemčev Sinišanak írásbeli lemondása alapján megszűnt az Óbecsei 
Egészségház Igazgatóbizottságában betöltött tagi tisztsége. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány  
          Óbecse Község                             A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE   mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. sz.: I 022-123/2016 
Kelt: 2016.05.31. 
    Ó B E C S E 

- - - - - 0 - - - - - 
 

              На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему (˶Службени гласник РС” 
број  54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013 и 
142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015),  члана 44. став 1. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи (˶Службени гласник РС” број 129/2007 и 83/2014),  члана 52. став 1. тачка 5.  
Статута општине Бечеј – пречишћен текст (˶Службени лист општине Бечеј” број 2/2014) 
члана 17. Одлуке о буџету општине Бечеј за 2016.годину (˶Службени лист општине Бечеj” 
број 15/2015) председник општине Бечеј, на предлог Одељења за финансије, дана 
16.05.2016. године донео је следеће, 

РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве  

 
Члан 1. 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Бечеј за 2016. годину (˶Сл.лист 
општине Бечеј” број 15/2015) раздео 4, глава 1, програм 15 локална самоуправа, 
програмска активност 0602-0001, функција 160, позиција 70, економска 
класификација 499 –текућа резерва, одобравају се средства у износу од 251.000,00 
динара и да се иста пренесу на: 
 

2. Раздео 2, глава 1, програм 15 – Локална самоуправа, програмска активност 0602-
0001, функција 160, позиција 27, економска класификација 481 – дотације 
невладиним организацијама у износу од 251.000,00 динара (конто 4819 – дотације 
осталим непрофитним институцијама – политичким субјектима). 

 
Члан 2. 

О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије. 
 

Члан 3. 
Ово решење објавити у ˶Службеном листу општине Бечеј”. 
 
 
Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј                                                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Председник Општине              мр Вук Радојевић, с.р. 
Број: II-400-783/2016                                                                   
Дана: 16.05.2016. године 

Б е ч е ј    
 

- - - - - 0 - - - - - 
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A költségvetés-rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 

54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. – helyreigazítás, 
108/2013., 142/2014., 68/2015. – más. törvény. és 103/2015. számok) 69. szakasza 4. 
bekezdés, A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 
129/2007. és 83/2014. szám) 44. szakasza 1. bekezdésének 3. pontja, Óbecse Község 
Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt 
szöveg) 52. szakasza 1. bekezdésének 5. pontja, valamint az Óbecse község 2016. évi 
költségvetésének negyedik módosításáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
15/2015. szám) 17. szakasza alapján a Pénzügyi Osztály javaslatára Óbecse Község Községi 
elnöke 2016. 05. 16-án meghozta a következő 

 
HATÁROZATOT 

a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról 
 

1. szakasz 
Az Óbecse község 2016. évi költségvetéséről szóló határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
15/2015. szám) meghatározott eszközökből, pontosabban 4. rész, 1. fejezet, 15. program – helyi 
önkormányzat, 0602-0001-es programaktivitás, 160-as funkció, 70. helyrend, 499. gazdasági 
minősítés alatti Folyó tartalék tételből, jóváhagyom 251.000,00 dinár átutalását: 

 
251.000,00 dinárt átutalunk a 2. rész, 1. fejezet, 15. program – önkormányzat, 0602-0001es 
programaktivitás, 160. funkció, 27. helyrend, 481-es gazdasági minősítés alatti dotációk nem 
kormányzati szervezeteknek 4819-os kontójára - dotációk nem kormányzati szervezeteknek  - 
dotáció politikai alanyoknak. 
 

2. szakasz 
Jelen Záradék végrehajtásáról a Pénzügyi Osztály gondoskodik. 
 

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

 

 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     

Óbecse község       KÖZSÉGI ELNÖK 
Községi elnöke                       mgr. Vuk Radojević s. k.   
Ikt. szám: II-400-783/2016. 
Kelt: 2016. 05. 16. 
 Ó B E C S E 
 
 
 

- - - - - 0 - - - - - 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
Т А R T A L O M 

 

 
Одлукa о утврђивању програма превазилажења стања социјалне угрожености  
одређене категорије становништва на територији општине Бечеј                   1   
Határozat az Óbecse Község területén élő lakosok bizonyos csoportja szociális  
helyzetének veszélyeztetettségét áthidaló program megerősítéséről                   4 
 
Решењe о отуђењу грађевинског земљишта (парцелни број 7792 КО Бечеј)         8 
Határozat az építési telek átruházásáról az óbecsei k. k. 7792-es számú parcella)                 11 
 
Решењe о постављењу заменика секретара Скупштине општине Бечеј        13 
Határozat Óbecse Község Képviselő-testülete titkárhelyettesének tisztségbe helyezéséről                14 
  
Решење о именовању председника и чланова Савета за буџет и финансије       15 

 Határozat a Költségvetési és Pénzügyi Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről                       16 
 

Решење о именовању председника и чланова Савета за урбанизам,  
грађевинарство, комуналне послове и заштиту животне средине                           18 

 Határozat a Településrendezési, Építésügyi, Közművesítési és Környezetvédelmi  
Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről                                        19 

 
Решење о именовању председника и чланова Савета за друштвене делатности                      21 

 Határozat a Társadalmi Tevékenységi Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről                       22 
 

Решење о именовању председника и чланова Савета за привреду и пољопривреду                23 
Határozat a Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács elnökének és tagjainak kinevezéséről                  25 

 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за статутарна питања                        26 
Határozat a Statútum-ügyi Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről                                    27 
 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за кадровска,  
административна питања и радне односе                                       29 

 Határozat a Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi  
Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről           30 

 
Решење о именовању председника и чланова Комисије за представке и жалбе                       31 

 Határozat a Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről              33 
 

Решење о именовању председника и чланова Мандатно – имунитетске комисије                     34 
 Határozat a Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság elnökének és tagjainak kinevezéséről                 35 
 

Решење о констатовању престанка функције председника Комисије за  
спровођење поступка прибављања и располагања стварима у јавној својини општине  
Бечеј – оставком Светлане Вулетић            37 

 Határozat a dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a velük  
való rendelkezésnek az eljárását végrehajtó bizottság elnöki tisztsége  
megszűnésének konstatálásáról - Svetlana Vuletić lemondása miatt        37 
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Решење о констатовању престанка функције члана Комисије за спровођење  
поступка прибављања и располагања стварима у јавној својини општине Бечеј –  
оставком Миклоша Силађија             38 

 Határozat a dolgok Óbecse község köztulajdonába való megszerzésének és a  
velük való rendelkezésnek az eljárását végrehajtó bizottság tagi tisztsége  
megszűnésének konstatálásáról – Szilágyi Miklós lemondása miatt                   39 

 
Решење о констатовању престанка функције члана Штаба за ванредне ситуације  
општине Бечеј- оставком Светлане Вулетић                              40 

 Határozat Óbecse Község Katasztrófavédelmi Törzskara tagi tisztsége  
megszűnésének konstatálásáról - Svetlana Vuletić lemondása miatt        41 

 
Решење о констатовању престанка функције члана Управног одбора Дома здравља 
„Бечеј“ Бечеј – оставком Синише Немчева            41 
Határozat az Óbecsei Egészségház igazgatóbizottsági tagi tisztsége  
megszűnésének konstatálásáról - Nemčev Siniša lemondása miatt         42 
 
Решење о о употреби средстава текуће буџетске резерве          43         
Határozat a folyó költségvetési tartalékeszközök használatáról          44 
 
            
 
 
 
 
 

 
 

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 2016. 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 
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Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

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

Előfizetési díj a 2016. 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 


