
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 4                        Нови Бечеј  12.06.2003. године                  година XXXIX 

 
1. 
 На основу члана 30. став 1. тачка 15. Закона о локалној самоуправи (″Сл.гласник Р 

Србије″ бр. 9/02) и чл. 27. став 1. тач. 15. Статута општине Нови Бечеј (″Сл. лист општине 

Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000), Скупштина општине Нови Бечеј на седници, одржаној 

12.06.2003.године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 

 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И ЗАНАТСКИМ 

ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се радно време у угоститељским, трговинским и занатским 
објектима на територији општине Нови Бечеј.  
 

Члан 2. 
 Под радним временом, у смислу ове Одлуке, подразумева се време у коме објекти 
из члана 1. ове Одлуке раде и обављају своју делатност. 

 
II РАДНО ВРЕМЕ 
 

Члан 3. 
 Распоред, почетак и завршетак радног времена утврђен овом Одлуком мора бити 
истакнут на улазу или на другом видном месту објекта у коме се обавља делатност из 
члана 1. ове Одлуке.  
 Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена, мора се поштовати.  
 

Члан 4.  
 Угоститељски објекти, под којим се подразумевају: објекти за смештај (хотел, 

мотел, пансион, туристички апартман), објекти за пружање услуга исхране и пића 
(ресторан, кафић, кафана, пивница, пицерија, хамбургерија, дискотека и др. ) и објекти 
за приређивање игара за забаву и игара на срећу, могу да раде сваког дана почев од 
06,00 до 24,00 сата, а у време школских распуста до 02,00 сата, изузев петка, суботе, уочи 
и у дане државних и републичких празника, изузев задњег дана празника, када могу да 
раде од 06,00 до 03,00 сата следећег дана. 
 Изузетно из става 1. овог члана угоститељски објекти који се налазе ван насеља 
могу да раде дуже од прописаног радног времена.  
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Члан 5.  
 У објектима који се налазе у непосредној близини стамбених зграда у којима се 
изводи музички програм уживо или путем уређаја за репродукцију, аудио и видео 
програма, програм може да се изводи до 23,00 сата, а петком, суботом и уочи и у дане 
државних  и републичких празника изузев задњег дана празника, музички програм може 
да се изводи до 01,00 сата следећег дана, а у осталим објектима до завршетка утврђеног 
радног врмена. 
 
 Под појмом ″у непосредној близини″ подразумева се удаљеност до 100 метара до 

најближе стамбене зграде.  
 У објектима који се налазе у саставу стамбене зграде, музички програм може да се 
изводи до 22,00 сата, а петком, суботом и уочи и у дане државних и републичких 
празника, изузев задњег дана празника, музички програм може да се изводи до 24,00 
сата. 
 

Члан 6. 
 Предузеће, друго правно лице, односно предузетник, дужни су да затраже 
сагласност од органа Општинске управе надлежном за привреду, на утврђено време 

извођења музичког програма из претходног члана ове одлуке.  
 Уз захтев за сагласност подносилац је дужан да приложи копију плана објекта. 
 

Члан 7. 
 За случајеве када се угоститељским објектима организују скупови затвореног типа 
(свадбе, балови, матурске и другарске вечери, испраћај у војску и сл. ) и за верске 
празнике везане за традицију и обичаје насељеног места не примењују се одредбе ове 
Одлуке у погледу завршетка радног времена.  
 Предузеће, друго правно лице, односно предузетник који уступа угоститељски 
објекат за одржавање скупа затвореног типа и приређивање забава за верске празнике 
везане за традицију и обичаје насељеног места, дужни су да о организовању скупа 
поднесу писмену пријаву органу Општинске управе надлежном за привреду, најкасније 5 
дана пре одржавања скупа. 
 Орган Општинске управе ће забранити својим решењем одржавање скупа 
затвореног типа, ако оцени да за то нису испуњени услови из ове Одлуке.  

 
Члан 8. 

 Трговински, занатски објекти и сервиси могу да раде сваког  дана , а распоред , 
почетак и завршетак радног времена утврђују водећи рачуна о потребама грађана. 

 
Члан 9. 

 Рад у објектима из члана 1. ове Одлуке мора бити организован тако да се не 
ремети јавни ред и мир, комунални и кућни ред. 
 Објекти из члана 4. ове Одлуке у којима се изводи музички програм морају имати 
решење о дозвољеном нивоу буке, при прописаним условима коришћења и одржавања 

уређаја. 
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Члан 10.  
 Инспекцијски надзор у погледу радног времена прописан овом Одлуком врши 
комунална, а у погледу буке инспекција за заштиту животне средине, у сарадњи са 
органом унутрашњих послова.  
 

Члан 11  
 Предузеће, друго правно лице, односно предузетник дужни су да ускладе своје 
радно време са одредбама ове Одлуке у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.  
 
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 Новчаном казном од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се за прекршај 
предузеће или друго правно лице, ако: 
 1. одреди радно време супротно овој Одлуци,  
 2. ради дуже од утврђеног радног времена,  

 3. изводи музички програм супротно одредби члана 5 ове Одлуке,  
 4. не затражи сагласност на утврђено време извођења музичког програма (члан 6), 
 5. не пријави организовање скупа затвореног типа (члан 7), 
 6. не прибави исправу са подацима о нивоу буке при прописаним условима 
коришћења и одржавања музичких уређаја, или се не придржава дозвољеног нивоа буке. 
 За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу или 
другом правном лицу новчаном казном од 50,00 до 5.000,00 динара.  
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 
500,00 до 50.000,00 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се пословођа радње новчаном казном 
од 50,00 до 5.000,00 динара. 
 
 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 Предузеће, друго правно лице, односно предузетник су дужни да, у року од 3 
месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке, прибаве од овлашћене организације, о свом 
трошку, исправу са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и 
одржавања уређаја и Упутство о мерама од заштите од буке, за угоститељске објекте у 
којима се изводи музички програм. 
 Предузеће, друго правно лице, односно предузетник дужни су да пре отварања 
угоститељског објекта у којем ће се изводити музички програм, прибаве исправу о 
подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и 
Упутство о мерама од заштите од буке, пре почетка обављања угоститељске делатности.  
 

Члан 13.  
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о распореду радног 
времена угоститељских објеката и дискотека (″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 4/99) и 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о распореду радног времена угоститељских 
објеката и дискотека (″Сл.лист општине Нови Бечеј″ бр. 5/99 и 7/02).  
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Члан 14. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″.    

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број: 01-130-1/2003                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана:12.06.2003.године                                                 Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                             Милован Баштованов с.р. 
 
2. 
 На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима («Службени гласник 
РС», бр. 16/97 и 42/98), члана 22. закона о условима за обављање промета робе, вршење 
услуга у промету робе и инспекцијском надзору («Службени гласник РС», бр. 39/96, 20/97 
и 46/98) и члана 27. став 1. тач. 7. Статута општине Нови Бечеј («Службени лист општине 
Нови Бечеј», бр.7/2002) Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 12.06. 

2003.године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
о измени Одлуке о одржавању пијаца и пружању услуга на њима 

 
Члан 1. 

У Одлуци о одржавању пијаца и пружању услуга на њима («Службени лист 
општине Нови Бечеј», бр. 3/2001) у члану 10.став 1. тач. 1. брише се тачка на крају 
реченицеиза броја «173»,  додају се повлака и речи: «затворени део».  

У истом члану додаје се нови став 2. који гласи: «Робна пијаца налази се у Новом 
Бечеју – на крају непарне стране улице жарка Зрењанина у оквиру стамбених блокова 88 
и 173 – затворени део.» 

 
Члан 2. 

После члана 10. додају се нови чланови 10а. и10б. који гласе:Члан 10а: «На 
зеленој пијаци врши се промет: свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, јужног 
воћа, прерађевина од воћаи поврћа, јаја, печурки, меда, зачина, украсног и лековитог 
биља, цвећа, садница, зимзеленог и другог дрвећа, семенске робе, омота за паковање 
намирница, сточне хране на мало, птица, живе живине, зечева и рибица у акваријуму».и 

Члан 10б:«На робним пијацама обавља се промет на мало: 
1.- индустријско непрехрамбених производа и то:  
- текстила,  
- одеће,  
- обуће,  
- финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од 

порцелана, стакла, керамике, коже, текстила, гуме и платике,  
- металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није прописано 

обезбеђење гарантног листа и техничког упутства,  
- књига и канцеларијског прибора,  
- дувана. 
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2. – половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, разни кућни предмети, 
аутоделови, мотори и њихови делови, електрични апарати и друга слична роба).  

Индустријско непрехрамбени производи из тачке 1 овог члана продају се у 
киосцима или затвореним тезгама које су међусобно физички одвојене, чија површина не 
може бити мања од 2 м2, а висина најмање 2 м.  

Половна роба из тачке 2 овог члана може се продавати и на отвореним тезгама.»  
 

Члан 3. 
У члану 13. иза речи: «зеленом» додају се речи: «и робном». 
 

Члан 4. 
У члану 23.став1. после речи: «члана» додају се речи: « и члана 10б». 

 
Члан 5. 

Иза члана 26. додаје се нови члан 26а који гласи: «Приватни предузетници који 
врше продају робе на пијаци, морају на месту продаје поседовати решење о упису у 
одговарајући регистар као и доказ о пореклу робе.» 

 
Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Нови Бечеј. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

    Број: 01 – 352 –3/2003                                                          ПРЕДСЕДНИК 
   Датум: 12.06.2003.год.                                                  Скупштине општине 
   Нови Бечеј                                                                    Милован Баштованов с.р. 
 
3. 
 На основу члана 12. тач. 1. Одлуке о оснивању Фонда солидарне стамбене 
изградње општине Нови Бечеј и начину коришћења средстава за солидарну стамбену 
изградњу ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 3/2003 и члана 16. став 1. тачке 

39. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 

4/2000), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 12.06.2003. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности на Статут Фонда солидарне стамбене изградње општине Нови Бечеј 
и начину коришћења средстава за солидарну стамбену изградњу 

 
I 

 Даје се сагласност на Статут Фонда солидарне стамбене изградње општине Нови 
Бечеј и начину коришћења средстава за солидарну стамбену изградњу који је усвојио 
Управни одбор Фонда на својој седници одржаној дана 05.06.2003.године. 
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II 
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 01-020- 24/2003                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 12.06. 2003. године                                                     Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                          Милован Баштованов с.р. 
 
4. 
 На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 

Бечеј″, бр. 7/99, и 4/2000) ) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници од 

12.06.2003. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Статут Дома културе ″ Марија Пајић ″ у Новом Милошеву 

 
I 

 Даје се сагласност на Статут  Дома културе ″ Марија Пајић″ Ново Милошево који је 

усвојио Управни одбор на својој седници одржаној дана 05.06.2003.године. 

 
II 

 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 01-020- 25/2003                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 12.06. 2003. године                                                     Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                          Милован Баштованов с.р. 
 
5. 
 На основу члана 3. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ( ″ 

Сл. гласник Р Србије ″, бр. 16/92)  и члана 16. став 1. тачке 9. Статута општине Нови Бечеј 

( ″ Службени лист општине Нови Бечеј″, бр. 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови 

Бечеј, на својој седници од 12.06.2003. године, донела је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ  РЕШЕЊА  О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ВРАЋАЊУ ПАШЊАКА СЕЛИМА НА КОРИШЋЕЊЕ 
 
I 

 
 У Решењу о измени и допуни Решења о враћању пашњака селима на коришћење 
бр. 03-46-25/98 од 18.06.1998 године  у делу : ″ К.О. Нови Бечеј досадашњи власник ДД 

пољопривреде ″ Соколац ″Нови Бечеј  у ставу 15. брише се тачка и додају речи : ″ и 

парцела број 14809/3   рудина ″Гарајевац ″ култура пашњак површине 62а 97м2. 
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II 
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу 

општине Нови Бечеј″. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број : 03-46- 4/2003                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 12.06.2003.год.                                                        Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                           Милован Баштованов с.р. 
 
6. 
 На основу члана 49. став 4. Закона о здраственој заштити ( ″ Службени гласник РС 

″, број 17/92,26/92,50/93,53/93,67/93,48/94,25/96 и 18/2002 ) члана 1 и 3. Одлуке о 

преузимању права и обавезе оснивача Дома здравља у Новом Бечеју ( ″ Службени лист 

општине Нови Бечеј ″, број 11/2002 ) и члана 16. став 1. тачке 23. Статута Општине Нови 

Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000) Скупштина општине 

Нови Бечеј је на својој седници одржаној дана 12. јуна 2003. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешавњу директора Дома здравља Нови Бечеј 

 
1. 

  Разрешава се дужности директора Дома здравља Нови Бечеј : Др Ласло Ковач из 
Новог Бечеја. 

2. 
 Ово Решење ће се објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 101-020-21/2003.                                                                   ПРЕДСЕДНИК                  
Дана 12.06.2003.год.                                                               Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                               Милован Баштованов с.р. 
 
7.  
 На основу члана 10. Одлуке о оснивању КЈП ″ Компред  ″Ново Милошево ( ″ 

Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 6/2002) и члана 16. став 1. тачке 23. Статута 

општине Нови Бечеј ( ″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99 и 4/2000 ) Скупштина 

општине на својој седници одржаној дана 12.06.2003. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

о именовању директора КЈП ″ Компред ″ Ново Милошево 

 
I 

 За директора КЈП ″ Компред″ Ново Милошево именује се : 

 
- Бојана Исаков из Новог Милошева. 
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II 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број : 01-020-20/2003                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 12.06.2003.год.                                                        Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                           Милован Баштованов с.р 
 
8.  
 На основу члана 20 Закона о јавним службама ( ″ Службени гласник РС″, бр. 42/91 ) 

члана 8 Одлуке о оснивању установа културе у општии Нови Бечеј ( ″ Службени лист 

општине Нови Бечеј″, бр 6/92) и члана 16. став 1. тачке 23. Статута општине Нови Бечеј ( 

″ Службени лист општине Нови Бечеј″, бр. 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови Бечеј, 

на својој седници од 12.06.2003. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора  Радничог дома 

″″″″Јован Веселинов - Жарко ″″″″ Нови Бечеј 

 
1. 

 За   в.д. директора Радничког дома ″ Јован Веселинов - Жарко ″ Нови Бечеј именује 

се : 
 
 
 - Илиа Ласло из Новог Бечеја, на период  до шест месеци. 
 
 

2. 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј″ 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број : 01-020-17/2003                                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 12.06.2003.год.                                                        Скупштине општине 
Н о в и  Б е ч е ј                                                            Милован Баштованов с.р. 
 
9.  
 На основу чл. 49. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови 
Бечеј“ ,број 7/99 и 4/2000) и члана 16. и 17. Одлуке о повезивању ЈП ″ Комуналац ″ Нови 

Бечеј са јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј( ″ Службени лист општине 

Нови Бечеј ″, бр. 1/92 и 2/98) Скупштина општине Нови Бечеј , на својој седници од 

12.06.2003. године, донела је  
 
 
 
 



Страна 73                            Нови Бечеј, 12.06.2003 године                  Број 4 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈП ″″″″ Комуналац ″″″″ Нови Бечеј 

 
I 

 Разрешава се дужности члана Управног одбора  ЈП ″Комуналац″ Нови Бечеј, на 

лични захтев: 
 
- Шимон  Лајош из Новог Бечеја, 
 За члана Управног одбора ЈП ″ Комуналац ″ Нови Бечеј именују се : 

 
- Емил Поповић из Новог Бечеја. 
 

II 
 Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: 01-020-18/2003                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 12.06.2003.године                                                           Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                         Милован Баштованов с.р. 
 
10. 
 На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови 

Бечеј ″, број 7/99, и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници од  

12.06.2003. године донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о разрешењу и именовању чланова Савета за буxет и финансије Скупштине 
општине Нови Бечеј 

 
I 

Разрешавају се дужности чланова  Савета за буxет и финансије Скупштине 
општине Нови Бечеј: 
 
           - Абрамовић Добривој из Новог Бечеја , 
 - Виоглавин Стевица из Кумана, 
 - Црњанин Сава из Бочара. 
 

За чланове Савета за буxет и финансије Скупштине општине Нови Бечј бирају се: 
 

- Новица Главашки из Новог Бечеја, 
- Љиљана Кумрић из Новог Бечеја, 
- Љубиша Бакош из Новог Милошева. 

 
II 

Ово решење објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″.  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
Број: 01-020-19/20003                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
Нови Бечеј, 12.06.2003.године                                                Скупштине општине     
         Милован Баштованов 
с.р. 

 
11. На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи ( ″ Службени гласник РС″, 

број 47/2003 ) и члана 16. став 1. тачке 2. и 39. Стаута општине Нови Бечеј ( ″ Службеи 

лист општине Нови Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000 ) Скупштина општине Нови Бечеј на својој 

седници одржаној дана 12. јуна 2003. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за планове општие Нови Бечеј 

 
1. 

 Образује се Комисија за планове општине Нови Бечеј ( у даљем тексту: Комисија) у 
следећем саставу : 
 

1. Тереза Киш дипл. инж. арх. - председник Комисије 
2. Зорица Момиров дипл. инж. грађ. - члан Комисије 
3. Драган Раушки дипл. инг. грађ. - члан Комисије 
4. Иван Бошњак дипл. инж. саобр. - члан Комисије 
5. Предраг Усеиновић геодетски инж. - члан Комисије 
 
 На предлог министра урбанизма и грађевина: 
 
6. Покрић Марија дипл. инж. арх. - члан Комисије 
7. Зличић Душанка дипл. инж. арх. - члан Комисије 
 

2. 
 Задатак Комисије је да пружа стручну помоћ у поступку израде просторног плана 
општине и код израде и спровођења урбанистичких планова, као и давање мишљења о 
идејним пројектима по захтеву општинеске управе. 

3. 
 Мандат Комисије траје четири године, с тим да исто лице не може бити именовано 
више од два пута. 

4. 
 Комисија одлучује на седницама. Седнице сазива председник, одређује дневни ред 
и руководи њеним радом. 
 Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова, ако седници присуствује 
више од половине чланова. 
 

5.  

 Ово Решење ће се објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″  
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број : 101-020-22/2003                                                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана : 12.06.2003.године                                                    Скупштине општине 
Н о в и   Б е ч е ј                                                            Милован Баштованов с.р. 
 
1.  
 На основу члана 28. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ 

Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 4/2000 и 1/2001 ) и члана 29. Пословника о 

раду Извршног одбора Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 

Бечеј ″, број 2/97) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на својој седници од 

30.04.2003 године, донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Организационог одбора музичке манифестације ″″″″Обзорја 

на Тиси - Дани Јосифа Маринковића″″″″ у Новом Бечеју 

 
I 

 Ради спровођења припрема и организације музичке манифестације ″Обзорја на 

Тиси - Дани Јосифа Маринковића″, која ће се одржати у Новом Бечеју  28 - 30. маја  

2003.године, образује се Организациони одбор у следећем саставу: 

 
Председник 
Милован Баштованов 
Потпредседник 
Никола Арсенов 
Директор манифестације 
Загорка Јегдић 
Секретар 
Славица Ковачев 
Чланови: 
1. Иван Главашки, 
2. Бранислав Киселички, 
3. Илиа Ласло, 
4.Стеван Давидовић, 
5. Аца Т. Ћукичин, 
6. Душанка Николић, 
7. Богомир Бојић, 
8. Зоран Трифунац, 
9.Горан Главашки, 
10.Верица Месарош. 
11. Владимир Давидовић. 

II 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 
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ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Број:01-020-15/ 2003                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.04.2003 године                                                                  Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                     Иван Главашки с.р. 
 
2. 
 На основу члана 28. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ 

Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 4/2000 и 1/2001 ) и члана 29. Пословника о 

раду Извршног одбора Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 

Бечеј ″, број 2/97) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на својој седници од 

30.04.2003 године, донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Организационог одбора  манифестације ″″″″ Дани Теодора 

Павловића″″″″ у Новом Милошеву 

 
I 

 Ради спровођења припрема и организације манифестације ″ Дани Теодора 

Павловића″, која ће се одржати у Новом Милошеву 2003.године, образује се 

Организациони одбор у следећем саставу: 

 
1.Милован Баштованов, 
2.Никола Арсенов, 
3.Загорка Јегдић, 
4.Стеван Давидовић, 
5.Савица Штетин, 
6. Радован Влаховић, 
7. Драган Будак, 
8. Душко Терзин, 
9. Стојан Месарош. 

II 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
Број: 01-020-14/2003                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.04.2003 године                                                                Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                   Иван Главашки с.р. 
 
3. 
 На основу члана 39. став 6. Закона о основној школи  (″Сл. гласник Републике 

Србије ″, бр. 50/92) и члана 28. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови 

Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, бр. 4/2000) Извршни одбор Скупштине 

општине Нови Бечеј на својој седници одржаној 30.04.2003 године, донео је  
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РЕШЕЊЕ 
о допуни Решења о именовању Комисије за превремени упис деце у први разред основне 
школе. 

I 
У Комисију за превремени упис у први разред основне школе, физички и психички 

развијене деце, која до краја календарске године навршавају шест и по година живота 
именује се : 
 
 1. Гордана Милованов - Мутавxић - дипл.психолог. 
 
 

II 
 Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″ Службеном листу 

општине Нови Бечеј ″. 

 
ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
        

Број: 02-020-16/2003                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 30.04.2003.  године                                                                Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                      Иван Главашки с.р. 
 
4.  
 На основу члана124.Закона о јавним набавкама (« Сл.гласник РС» бр. 39/02), члана 
2. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј ( Сл. лист општине Нови 
Бечеј» бр.4/2001), Закона о изменама и допунама Закона о буџету републике Србије за 
2003. годину (« Сл. гласник РС» бр.35/2003) и Правилника о додели јавне набавке мале 
вредности, Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј, на седници одржаној 
10.06.2003. године, донео је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПОСТУПКУ ЈАВНИХ НАБАВКИ МАЛЕ ВЕРДНОСТИ 
    

Члан 1. 
У Одлуци о поступку јавних набавки мале вредности (« Сл.лист општине нови 

Бечеј» бр.1/2003) у члану 2. став 1.бришу се речи: «нижа од вредности» и уместо речи 
«одређене» треба да стоји реч:»одређена».  

У истом члану иза става 2. додаје се нови став који гласи: « Уколико се, током 
поступка, утврди да је стварна вредност јавне набавке изнад процењене вредности, 
започети поступак се обуставља, а поступак доделе јавне набавке ће се спровести на 
начин предвиђен у Закону о јавним набавкама.» 
 

Члан 2. 
У члану 6. иза става1. додају се став 2. и 3. који гласе: « Прикупљање понуда врши 

се на један од следећих начина: 
- поштом, 
- телефоном, 
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- телефаксом, 
- електронском поштом, 
- личном доставом, 
- на други начин. 

Понуде прибављене телефоном или на други усмени начин морају се евидентирати 
записнички.» 
 

Члан 3. 
У члану 9. иза става 1. додаје се нови став који гласи: « Ако код наручиоца постоји 

недоумица о томе да ли понуђач испуњава неки од услова утврђених конкурсном 
документацијом може од понуђача тражити да поднесе одговарајуће документе којима 
потврђује испуњење услова.» 
 

Члан 4. 
У члану  21. мења се став 2. који сада гласи: «Овлашћено лице из става 1. овог 

члана ће спровести поступак јавне набавке мале вредности (скраћени поступак) 
прикупљањем најмање 3 (три) понуде на један од начина предвиђених у члану 6. став 2. 

ове одлуке.» 
 

Члан 5. 
Бришу се чланови 23. и 24. 
 

Члан 6. 
У члану 25. бришу се заграда, речи и бројка у њој «ОБР 6» као и тачка, ставља се 

зарез и иза речи «понуђача» додају се речи: «као што су:  
- како је проверавана цена, 
- назив и адреса понуђача код којих је проверавана цена, 
- основне елементе понуде: цена, начин плаћања, рок и 

динамика испоруке 
- навођење изабраног понуђача, 
- друге податке зависно од предмета набавке. 

У истом члану додаје се нови став 2. који гласи: «За евидентирање понуде које су 
прибављене телефоном или на други усмени начин сходно ће се примењивати одредбе 
члана 6. став 3. ове одлуке.» 

 
Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу 
општине Нови Бечеј», а примењиваће се од 01.01.2003.године. 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 
 

Број: 01 – 400 - 9/2003                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 10.06.2003.год.                                                                Извршног одбора 
Нови Бечеј                                                                                 Иван Главашки с.р. 
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5.  
 
 На основу члана 28. Одлуке о Извршном одбору Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ 

Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 4/2000 и 1/2001 ) и члана 29. Пословника о 

раду Извршног одбора Скупштине општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови 

Бечеј ″, број 2/97) Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј на својој седници од 

10.06.2003. године, донео је 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању чланова Општинског штаба за праћење жетвених радова 

 
I 

 За чланове Општинског штаба за праћење жетвених радова у општини Нови Бечеј 
именују се : 
 
За председника: 
 
1. Стеван Тајков  из Новог Бечеја, 
 
За чланове: 

 
2. Сава Арсенов из Новог Милошева, 
3. Горан Бугарски из Новог Бечеја, 
4. Јожеф Јонаш из Новог Бечеја, 
5. Жељка Барачков из Кумана, 
6. Милан Митровић из Бочара, 
7. Игњат Иличић из Новог Бечеја, 
8. Југослав Вуковић представник  МУП-а Зрењанин. 
9.  Зоран Марчић из Новог Бечеја, представник саобраћајне полиције. 
 
 

II 
 Ово Решење објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 

 Доношењем  овог Решења престаје да важи Решење број: 01-020-20/2001 од 
22.06.2001 године. 
 
 

ИЗВРШНИ ОДБОР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
Број: 01-020-23 /2003                                                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 10.06.2003 године                                                                  Извршног одбора    
Нови Бечеј                                                                                     Иван Главашки с.р. 
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