
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 14                                              Нови Бечеј 27.05.2022. године                                        година LVI 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

1. На основу члана 67. став 1. тачка 21. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 

број 6/2019) и Правнилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа, 

станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и 

уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за 

подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 

9/2022), Општинско веће општине Нови Бечеј, на 50. седници одржаној дана 27.05.2022. године донело је 

следећу 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Овом Одлуком мења се део VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА, Јавног конкурса за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Нови Бечеј број 

III 02-36-8/2022 од 13.05.2022. године, на тај начин што се у ставу 6. иза речи је број „15“ мења бројем „22“ и 

у истом ставу наведени датум „27.05.2022., године“ мења датумом „03.06.2022. године“, те део VI МЕСТО И 

РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА, став 6. Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 

енергетске санације  стамбених објеката на територији општине Нови Бечеј сада гласе:  

 

„VI  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

„Рок за подношење пријава је 22 дана од дана објављивања закључно са 03.06.2022. године.“ 

У осталим деловима текст Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 
санације  стамбених објеката на територији општине Нови Бечеј остаје непромењен. 

II 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', на интернет страници Општине Нови Бечеј, а 

измену Јавног позива на Телевизији Нови Бечеј, Радио Бечеју, као и на ФБ страници Општине Нови Бечеј, 

Webinfo portal Novi Bečej и Pannon RTV, Суботица и др.. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Чланом 21. Правнилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и 

станова (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 22/2021) предвиђено је да Општинско веће доноси одлуку 

о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава грађанима и стамбеним заједницама за 

енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова. Истим чланом је предвиђено да предметни 

јавни конкурс спроводи Комисија за реализацију мера енергетске санације, као и да се јавни позив објављује 

обавезно на интернет страници општине, а најава јавног позива у локалним медијима. Комисија за реализацију 

мера енергетске санације је дана 26.05.2022. године упутила Предлог за продужење рока Јавног конкурса за 

учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на територији 

општине Нови Бечеј за још недељу дана, односно до 03.06.2022. године из разлога малог броја пристиглих 

пријава по истом конкурсу. Након разматрања предлога за продужење рока за подношење пријава по 

објављеном Јавном конкурсу за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације   
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стамбених објеката на територији општине Нови Бечеј, а у складу са напред наведеним, одлучено је као у 

изреци Одлуке. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-36-8/2022-1                   Председник 

Дана: 27.05.2022. године         Општинског већа 

  Н О В И  Б Е Ч Е Ј                    Саша Максимовић с.р. 

 

 

1.1. На основу Одлуке Општинског већа општине Нови о измени Јавног конкурса за учешће привредних 

субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Нови Бечеј број 

III 02-36-8/2022-1 од 27.05.2022. године и Правнилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених 

зграда, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по 

јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 (''Службени лист општине 

Нови Бечеј'', број 9/2022), општина Нови Бечеј мења 

 

Јавни конкурс 

за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на 

територији општине Нови Бечеј 

 

Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених објеката на 

територији општине Нови Бечеј број 02-36-8/2022 од 13.05.2022. године, у делу VI МЕСТО И РОК 

ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА, мења се став 6. и сада гласи: 

„VI  МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

„Рок за подношење пријава је 22 дана од дана објављивања закључно са 03.06.2022. године.“ 

У осталим деловима текст Јавног конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске 
санације  стамбених објеката на територији општине Нови Бечеј број 02-36-8/2022 од 13.05.2022. године, 
остаје непромењен. 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: III 02-36-8/2022-1                   Председник 

Дана: 27.05.2021. године                                                Општинског већа 

НОВИ БЕЧЕЈ                                         Саша Максимовић с.р. 

 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

1. На основу члана 22. и 29. став 1. тачка 12. Статута Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар од 

25.11.2021. године, Управни одбор Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар на 5. седници одржаној 

дана 16.05.2022. године донео је   
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ОДЛУКУ  

о расписивању јавног конкурса за избор директора  Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ 

Бочар 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком започиње поступак спровођења јавног конкурса за избор директора  Креативног центра 
„Хертеленди – Бајић“ Бочар (у даљем тексту: директор установе). 

 
Члан 2. 

Јавни конкурс из члана 1. ове Одлуке спроводи Конкурсна комисија коју именује Управни одбор Креативног 
центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар посебним решењем.  

 
Члан 3. 

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о установи, радном месту, условима за именовање директора 
установе, месту рада, стручној оспособљености, занимањима и вештинама које се оцењују у изборном 
поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање 
обвештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подноце, податке о доказима који се прилажу уз 
пријаву. 

 
Члан 4. 

Оглас о јавном конкурсу за избор директора  Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар, објавиће се у 
року од 15 дана од дана доношења Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор директора установе. Јавни 
конкурс објављује се у дневним новинама „Политика“, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, 
„Службени лист Општине Нови Бечеј“ као и на званичним интернет презентацијама оснивача.  

 
Члан 5. 

Лице задужено за давање информација о спровођењу јавног конкурса је председник Комисије. 
 

Члан 6. 
Оглас о јавном конкурсу прилаже се уз ову Одлуку и чини њен саставни део.  

 
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се  у „Службеном листу Аутономне покрајине 
Војводине“, „Службени лист Општине Нови Бечеј“ као и на званичним интернет презентацијама оснивача. 
 

УПРАВНИ ОДБОР КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА  
„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ“ БОЧАР 

 
Број: 35/2022                                                                             в.д. предсеник Управног одбора 
Дана: 16.05.2022. године           Бојан Рашковић с.р. 
 
 

1.1. На основу члана 22. и 29. став 1. тачка 12. Статута Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар од 

25.11.2021. године, Управни одбор Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар на 5. седници одржаној 

дана 16.05.2022. године утврдио је    

КОНКУРС 

за избор директора  Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар 

 
1. Кандидат за директора Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар треба да испуњава следеће 

услове: 
- Дужност директора Креативног центра може да обавља лице са завршеним студијама другог степена уз 

остварени обим студија од најмање 240 ЕСПБ (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) односно са завршеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године и 
најмање пет година радног искуства у струци, 

- Да поседује организационе способности,  
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- Да има држављанство Републике Србије,  
- Да има општу здравствену способност,  
- да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци.   
 
2. Конкурсна пријава за избор кандидата за директора обавезно садржи: 
- предлог Програма рада и развоја Креативног центра за период од четири  године; 
- оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
- биографију кандидата;   
- уверење да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест 

месеци; 
- уверење, не старије од шест месеци, да се против кандидата не води истрага и да против њега није 

подигнута оптужница  за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 
- уверење о држављанству Републике Србије; 
- оверену фотокопију личне карте или оверену фотокопију Извода из електронског читача биометријске 

личне карте;  
- доказ о општој здравственој способности (оригинал лекарског уверења). 

 
3. Директор се бира на период од 4 године, а мандат тече од дана ступања на дужност; 
 
4. Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана од дана објављивања конкурса, а најкасније до 27.06.2022. 

године. 
 

5. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 
контакт телефон). Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор одбацује закључком. 
 

6. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова слати поштом на адресу: Општина Нови Бечеј 
Жарка Зрењанина 8, 23272 Нови Бечеј или лично предати на писарници Општине Нови Бечеј, са 
назнаком „ За Конкурс  за избор директора  Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар“. 
 

7. Ближе информације о конкурсу се могу добити од председник Комисије Валентине Влашкалин на 
телефон: 023/772-320, све време рока за подношење пријава за конкурс у времену од 8,30 до 14,30 
часова. 

 
 

УПРАВНИ ОДБОР КРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА  
„ХЕРТЕЛЕНДИ – БАЈИЋ“ БОЧАР 

 
                                                                                                        в.д. предсеник Управног одбора 
                                                                                                        Бојан Рашковић с.р. 
 
                                                                                  

САДРЖАЈ 
 

ОПШТИ ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 

Стр. 

1. Одлука о измени Одлуке о расписивању Јавног конкурса за учешће 
привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у 
домаћинствима на територији општине Нови Бечеј 

Општинско веће 14 1 

1.1. Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера 
енергетске санације у домаћинствима на територији општине Нови 
Бечеј 

Општинско веће 14 2 
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ПОСЕБАН ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 

Стр. 

1. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор директора  

Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар 

 

Управни одбор 

КЦ „Хертеленди  

- Бајић“ Бочар 

14 2 

1.1. Јавни конкурс за избор директора  Креативног центра „Хертеленди – 

Бајић“ Бочар 

Управни одбор 

КЦ „Хертеленди  

- Бајић“ Бочар 

14 3 

 
 

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј. 
Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, тел:023-772-320, лок.128, Емаил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове и послове извршних органа, Нови 
Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   


