
На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 
129/2007),  члана 31. став 1. тачка 6. и 18. Статута општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, 
број 2/2014 - пречишћен текст) и  Скупштина општине Бечеј је, на XXV седници одржаној дана 
11.07.2014. године, донела 
 

О Д Л У К У  
o радном времену угоститељских, трговинских и 
 занатских објеката на територији општине Бечеј  

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
Члан 1.  

Одлуком o радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на 
територији општине Бечеј , (у даљем  тексту : Одлука)  уређује  се  радно  време  објеката  у 
угоститељској,  трговинској и занатској делатности на територији општине Бечеј (у даљем 
тексту: привредни субјекти).  
 

Члан 2.  
Радно   време  је  време  у  које  привредни  субјекти  могу обављати своју делатност. 
 
Радно време почиње и завршава се  у моменту (час и минут) који је утврђен и истакнут на 

видном месту, а у складу са одредбама ове Одлуке. 
  

Члан 3. 
Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1. ове Одлуке имају право  и  

обавезу  да: 
1. у  периоду  пословања  (током  целе  године  или  сезонски),  самостално утврђују 

трајање и распоред радног времена, у складу са одредбама ове Одлуке, 
2. да утврђено радно време на јасан, несумњив и лако уочљив начин истакну на главном 

улазу или на другом видном месту објекта, 
3. да се придржавају назначеног радног времена у свом пословању.  

 
Обавештење  привредног  субјекта  да  је  објекат  привремено  затворен мора  бити 

истакнуто на главном улазу или на другом видном месту тог објекта. 
 

Члан 4. 
Објектима у смислу ове Одлуке сматрају се: 
 

Угоститељски објекти : а) Угоститељски објекти за смештај - хотел, мотел, камп, пансион, 
хостел,  преноћиште, одмаралиште, кућа,  апартман, соба, сеоско  туристичко  домаћинство, 
ловачка вила, кућа или  колиба и други објекти за пружање  услуга смештаја, исхране и пића и 
других услуга  уобичајених у угоститељству, 
б) Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића - ресторан, кафана, бар, објекат 
брзе хране, покретни објекат, гостионица, крчма, коноба, механа, чарда, ресторан домаће 
кухиње, таверна, кафетерија, пицерија, печењара, грил, ћевабџиница, роштиљница, пивница, 
кафе посластичарница, палачинкарница, кафе, чајџиница, бифе, бистро, биртија, аперитив бар, 
кафе бар, коктел бар, сендвич бар, салат бар, еспресо бар, снек бар, диско бар, ноћни бар, 
дансинг бар, кабаре бар, објекти у којима се припремају и услужују топла и хладна јела и 
напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна пића, као и објекти у којима се пружају услуге 
забаве и приређују артистички, кабаре и музички програми и други објекти, 
в) Кетеринг објекти - објекти у којима се припрема храна, пиће и напици, по утврђеним 
стандардима, ради услуживања и потрошње на другом месту; 
 
2. Занатски објекти - објекти у којима се обавља производна и услужна занатска делатност; 
 
3. Трговински објекти - објекти у којима се обавља промет робе на мало у прехрамбеним и 
непрехрамбеним производима, продавнице мешовите робе, спeциjaлизoвaне прoдaвнице зa 
прoдajу штaмпe и дувaнa кao глaвних прoизвoдa, бeнзинскa стaницa и други слични oбjeкти. 
 



×лан 5. 
Уколико се после завршетка радног времена утврђеног овом Одлуком, у објекту затекну 

лица која нису запослена у њему, као и уколико се настави са емитовањем забавног или другог 
програма, односно са пружањем услуга, сматра се да објекат није затворен. 
 
 II РАДНО ВРЕМЕ  

Члан 6. 
Угоститељски објекти за смештај током целе године могу радити од 00,00 до 24,00 часа. 

 
Ðадно време ресторана у оквиру угоститељских објеката за смештај може бити сваког 

дана од 06,00 до 24,00  часа, осим у дане викенда (петак на суботу и субота на недељу), када 
могу радити до 02,00 часа.  
 

Члан 7. 
Óгоститељски објекти за пружање услуге исхране и пића, могу да раде:  

 
1.  радним даном и недељом од 06,00 до 24,00 часа; 
2.  петком и суботом од 06,00  до 02,00 часа наредног дана; 
3. петком и суботом од 22,00 до 04,00 часа, уколико су испуњени сви следећи услови: 
 
а) угоститељски објекат се не налази у стамбеном објекту,  
б) удаљеност објекта у коме се обавља угоститељска делатност је најмање 50 метара ваздушне 
линије од првог најближег стамбеног објекта или викенд куће, 
в) да обавља делатност искључиво у затвореном пословном простору.   

 
Општинска управа îïøòèíå Áå÷å¼, Îäåšåœå íàäëåæíî çà ïîñëîâå ïðèâðåäå, (ó äàšåì òåêñòó: 

Îäåšåœå), на захтев корисника угоститељског објекта, посебним решењем одобрава радно време 
из тачке 3. става 1. овог члана. 

 
Уз захтев, корисник обавезно прилаже потврду надлежног Републичког геодетског 

завода, Служба за катастар непокретности Бечеј, на основу које се утврђује испуњеност услова 
удаљености угоститељског објекта од првог стамбеног објекта или викенд куће. 

Ðåøåœå èç ñòàâà 2. îâîã ÷ëàíà, èçäà¼å ñå íà ïåðèîä äî 1 ãîäèíå. 
 

Члан 8.  
Угоститељски објекти, могу  бити  затворени  један  или више дана у  недељи, у вези чега 

су дужни, да видно, на главном улазу у објекат, истакну обавештење.  
 

Одлуку о нерадним данима доноси сваки привредни субјекат за себе.  

Члан 9. 
Íà çàõòåâ ïðèâðåäíîã ñóá¼åêòà êî¼è îáàâšà óãîñòèòåšñêó äåëàòíîñò, Îäåšåœå ìîæå îäîáðèòè 

äà óãîñòèòåšñêè îá¼åêàò ðàäè è äóæå îä ðàäíîã âðåìåíà ïðîïèñàíîã ó ÷ëàíó 7. îâå Îäëóêå, çà âðåìå 
îäðæàâàœà ñâàäáè, ìàòóðñêèõ âå÷åðè, ïðàçíèêà óòâð åíèõ çàêîíîì, êàî è çà ïðàçíèê îïøòèíå Áå÷å¼, ñ 
òèì äà îíî ìîæå òðà¼àòè íà¼äóæå äî 04,00 ÷àñîâà íàðåäíîã äàíà. 
 

Ïîðåä ñëó÷à¼åâà èç ñòàâà 1. îâîã ÷ëàíà, à íà çàõòåâ ïðèâðåäíîã ñóá¼åêòà èç ñòàâà 1 îâîã 
÷ëàíà, Îäåšåœå ìîæå íà¼âèøå øåñò ïóòà ó òîêó ¼åäíå êàëåíäàðñêå ãîäèíå, îäîáðèòè äà óãîñòèòåšñêè 
îá¼åêàò ðàäè íà¼äóæå äî 04,00 ÷àñîâà íàðåäíîã äàíà. 
 

Çàõòåâè èç ïðåòõîäíèõ ñòàâîâà îâîã ÷ëàíà, ïîäíîñå ñå íà¼êàñíè¼å òðè êàëåíäàðñêà äàíà, ïðå 
äàòóìà çà êî¼è ¼å ïðîäóæåœå ïîòðåáíî è ñàäðæå: 
1. íàçèâ ïîäíîñèîöà çàõòåâà; 
2. íàçèâ îðãàíèçàòîðà ïðîñëàâå; 
3. ìåñòî, âðåìå è ïîâîä îäðæàâàœà. 
  

Èçóçåòíî îä ïðåòõîäíèõ îäðåäáè îâîã ÷ëàíà, ìîãóžå ¼å ïîäíåòè çàõòåâ è íà ñàì äàí çà êî¼è ¼å 
ïðîäóæåœå ïîòðåáíî, óç ïèñìåíî îáðàçëîæåœå ïîñåáíèõ ðàçëîãà.  



 
Члан 10. 

  Баште  и  терасе  угоститељских  објеката  радe  са  почетком  и  завршетком  радног 
времена  које  је  одређено  за  угоститељски  објекат.    
 

×ëàí 11. 
        Ó îá¼åêòèìà ó êî¼èìà ñå îáàâšà çàíàòñêà è òðãîâèíñêà äåëàòíîñò óòâð ó¼å ñå ðàäíî âðåìå у 
трајању од 05,00  до 23,00 часа, с тим што се пријем и испорука робе може вршити и пре 
утврђеног почетка рада објекта. 
     

Радно време пекарских и кетеринг објеката, у производном  делу може трајати од 00,00  
до 24,00 часа, док у продајном делу може трајати од 05,00 до 24,00 часа радним даном, а у 
данима викенда од 05,00 до 02,00 часа.  
 

У објектима чија је претежна делатност пружање  услуга забавног карактера (играонице, 
флипери, аутомати, кладионице и сл.)  радно време  може трајати сваки дан од 08,00 до 24,00 
часа. 

Спeциjaлизoвaнe прoдaвницe зa прoдajу штaмпe и дувaнa, кao глaвних прoизвoдa, мoгу дa 
рaдe свaкoг дaнa oд 05,00 дo 24,00 часа.  

Радно време бензинских станица може трајати сваког дана од 00,00 до 24,00 часа.  

Ðàäíî âðåìå àïîòåêà ìîæå òðà¼àòè ñâàêîã äàíà îä 00,00  äî 24,00 ÷àñà. 
 

×лан 12. 
Радно време угоститељских објеката за пружање услуге исхране и пића, занатских и трговинских 
објеката који се налазе у објектима на аутобуској станици одређује се у складу са радним 
временом аутобуске станице.  

 
III НАДЗОР  

Члан 13.     
Íàäçîð íàä ïðèìåíîì îâå Îäëóêå, âðøè Îïøòèíñêà óïðàâà îïøòèíå Áå÷å¼. 

 
Èíñïåêöè¼ñêè íàäçîð íàä ïðèìåíîì îâå Îäëóêå, âðøè Îïøòèíñêà óïðàâà îïøòèíå Áå÷å¼ ïóòåì Îäåšåœà 

íàäëåæíîã çà èíñïåêöè¼ñêå ïîñëîâå ó êîìóíàëíî¼ îáëàñòè, ó ñàðàäœè ñà Ïîëèöè¼ñêîì ñòàíèöîì ó 
Áå÷å¼ó. 
 

Ако је у поступку надзора утврђено продужење радног времена мимо одобрења из члана 
7 или 9 ове Одлуке , а на основу записника инспекције надлежне за комуналне послове   или 
службене белешке  Полицијске станице у Бечеју, привредном субјекту који обављају 
угоститељску делатност не може се издати сагласност за продужење радног времена у наредних 
90 дана рачунајући од дана утврђивања непридржавања радног времена. 
 
 
IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

Члaн 14.  
Нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000,00 динaрa дo 1.000.000,00 динaрa кaзнићe сe зa прeкршaj 

прaвнo лицe aкo: 
 

1. нe истaкнe утврђeнo рaднo врeмe у склaду сa члaнoм 3. ове Одлуке, 
2. се у објекту затекну лица која нису запослена у њему и уколико се врши емитовање забавног 
или другог програма члaн 5. ове Одлуке , 
3. нe придржaвa сe рaднoг врeмeнa oдрeђeнoг члaнoм  6,  7, и 11. ове Одлуке, 
4. нe придржaвa сe рaднoг врeмeнa oдрeђeнoг пoсeбним рeшeњeм нaдлeжнoг oргaнa (члaн 9 
став 2.) 

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe нoвчaнoм кaзнoм oд 5.000,00 динaрa дo 
75.000,00 динaрa oдгoвoрнo лицe у прaвнoм лицу. 



Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeдузeтник нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000,00 
динaрa дo 250.000,00 динaрa. 

Члан 15. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о радном времену 

угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Бечеј  ("Службени лист 
општине Бечеј", број 4/2010 и 5/2010). 
 

Члaн 16. 
Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу oпштинe Бeчej". 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бечеј               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                   Петер Кнези, с.р. 
Број: I 011-89/2014 
Дана: 11.07.2014.године          
          Б Е Ч Е ЈA 
 helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 32. 
szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 
2/2014. szám - egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja és 18. 
szakasza alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2014.07.11-én megtartott XXV. ülésén meghozta 
a következő 

 
HATÁROZATOT 

a vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari objektumok munkaidejéről 
Óbecse község területén 

 
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 
 A vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari objektumok munkaidejéről Óbecse község területén 
szóló határozattal (a továbbiakban: Határozat) rendezzük a vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari 
objektumok munkaidejét Óbecse község területén (a továbbiakban: gazdasági alanyok). 
 

2. szakasz 
 A munkaidő az idő, ami alatt a gazdasági alanyok folytathatják tevékenységüket. 
 
 A munkaidő abban a pillanatban (óra és perc) kezdődik és végződik, amit meghatároznak és 
egy látható helyen kifüggesztenek, összhangban jelen Határozat rendelkezéseivel. 

3. szakasz 
 A gazdasági alanyoknak, akik a jelen Határozat 1. szakaszában foglalt tevékenységet végzik, 
joguk és kötelezettségük: 

1. ügyvitelük időszakában (egész évben vagy idényben) önállóan meghatározni a munkaidő 
tartását és rendjét, összhangban jelen Határozat rendelkezéseivel, 

2. a meghatározott munkaidőt világosan, kétségbevonhatatlanul és könnyen észrevehető helyen 
kifüggeszteni az objektum főbejáratán vagy más látható helyen, 

3. ügyvitelük során tartani magukat a kijelölt munkaidőhöz. 
 

Az arról szóló értesítést, hogy a gazdasági alany ideiglenesen zárva tart az objektum 
főbejáratán vagy más látható helyen kell kifüggeszteni. 
 

4. szakasz 
 Jelen Határozat értelmében objektumnak tekintjük: 
 

1. Vendéglátóipari objektumok: 
a) Elszállásoló vendéglátóipari objektumok – hotel, motel, kemping, panzió, hostel, éjjeli 

szállás, üdülő, ház, apartman, szoba, falusi idegenforgalmi háztartás, vadászvilla, -ház vagy 



kunyhó és más elszállásoló, étel- és italszolgáltató és egyéb szolgáltatást nyújtó objektum, 
amely megszokott a vendéglátóiparban. 

b) Étel- és italfelszolgáló vendéglátóipari objektumok – étterem, kocsma, bár, gyorsétterem, 
mozgó objektum, vendéglő, fogadó, italmérő, csárda, helyi jellegű konyha, egyszerű 
vendéglő, büfé, pizzéria, sütöde, pecsenyéző, grillező, csevapozó, rostélyozó, söröző, 
kávézó-cukrászda, palacsintázó, kávézó, teázó, bisztró, aperitív bár, kávébár, koktélbár, 
szendvicsbár, salátabár, eszpresszó bár, snack bar, disco bar, éjszakai bár, dancing bar, 
kabaré bár, olyan objektumok, ahol meleg- és hideg ételeket és italokat készítenek és 
szolgálnak fel, alkoholos és alkoholmentes italokat mérnek, valamint amelyekben 
szórakoztató szolgáltatásokat végeznek, artista, kabaré és zenei programokat szerveznek és 
egyéb objektumok. 

c) Catering objektumok – olyan objektumok, amelyekben meghatározott sztenderdek szerint 
elkészítik az ételeket és italokat, hogy aztán más helyen szolgálják fel. 
 

2. Ipari objektumok – azok az objektumok, amelyekben ipari termelés és szolgáltatás folyik. 
 

3. Kereskedelmi objektumok – azok az objektumok, amelyekben élelmiszerek és nem 
élelmiszerek kiskereskedelme folyik, vegyesáru boltok, specializált, főképp sajtótermékeket és 
dohányárut árusító üzletek, benzintöltő állomások és más hasonló objektumok. 

 
5. szakasz 

 Amennyiben a jelen Határozatban meghatározott munkaidő letelte után az objektumokban ott 
nem dolgozó személyeket találunk, valamint, amennyiben folytatja szórakoztató vagy más programát, 
illetve a szolgáltatásnyújtást, úgy vesszük, hogy az objektumot nem zárták be. 
 
II. MUNKAIDŐ 

6. szakasz 
 Az elszállásoló vendéglátóipari objektumok 00,00-tól 24,00 óráig dolgozhatnak egész évben. 
 
 Az elszállásoló vendéglátóipari objektum keretein belül működő étterem munkaideje minden 
nap 06,00 órától 24,00 óráig tart, kivéve hétvégén (péntekről szombatra és szombatról vasárnapra), 
amikor 02,00 óráig dolgozhatnak. 
 

7. szakasz 
 Az étel- és italfelszolgáló vendéglátóipari létesítmények dolgozhatnak: 

1. munkanapokon és vasárnap 06,00 órától 24,00 óráig, 
2. pénteken és szombaton 06,00 órától a következő napon 02,00 óráig, 
3. pénteken és szombaton 22,00 órától 04,00 óráig, amennyiben eleget tesznek a következő 

feltételeknek: 
a) a vendéglátóipari objektum nem lakóépületben van, 
b) a vendéglátóipari objektum légvonalban legalább 50 méterre van az első lakóépülettől vagy 

hétvégi háztól, 
c) tevékenységét csakis zárt ügyviteli helyiségben folytatja. 

 
Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a 

vendéglátóipari objektum használója kérvényére külön határozattal hagyja jóvá a jelen szakasz 1. 
bekezdésének 3. pontjában foglalt munkaidőt. 

 
A kérvény mellé a használó kötelezően mellékeli az illetékes Köztársasági Földmérő Intézet 

Óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatának bizonylatát, mely alapján megállapítást nyer, hogy a 
vendéglátóipari objektum megfelel az első lakóépülettől való távolság feltételének. 

 
A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt határozatot egyéves időszakra adják ki. 

 
 

8. szakasz 
 A vendéglátóipari objektumok zárva tarthatnak heti egy vagy több napon, amiről kötelesek 
látható helyen, az objektum főbejáratán értesítést kifüggeszteni. 
 



 A munkaszüneti napokról minden gazdasági alany maga hoz határozatot. 
 

9. szakasz 
 A vendéglátóipari tevékenységet folytató gazdasági alany kérvényére az Osztály jóváhagyhat a 
jelen Határozat 7. szakaszában foglaltnál hosszabb határidőt, lakodalmak, érettségi bankettek, 
törvénnyel meghatározott ünnepek, valamint Óbecse község napjának megünneplésekor, azzal, hogy a 
munkaidő nem tarthat tovább a kövekező napon 04,00 óránál. 
 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt esetek mellett a jelen szakasz 1. bekezdésében említett 
gazdasági alany kérvényére az Osztály egy naptári évben legfeljebb hat alkalommal engedélyezheti, 
hogy a vendéglátóipari objektum legfeljebb a következő napon 04,00 óráig tartson nyitva. 
 
 A jelen szakasz fenti bekezdéseiben említett kérvényeket legkésőbb három nappal a 
hosszabbított munkaidőt igényelt nap előtt kell átadni, s a következőket kell tartalmazniuk: 

1. a kérvényező neve, 
2. az ünnepség szervezőjének neve, 
3. a megtartás helyszíne, ideje és alkalma. 

 
Kivételes esetben a jelen szakasz rendelkezéseitől eltérően a kérvény az okok írásbeli 

indoklásával együtt beterjeszthető azon a napon, amikorra a hosszabbítást kérik. 
 

10. szakasz 
 A vendéglátóipari objektumok kertjei és teraszai ugyanazzal a munkaidőkezdéssel és 
befejezéssel dolgoznak, amit a vendéglátóipari objektum számára meghatároztak. 
 

11. szakasz 
 Az ipari vagy kereskedelmi tevékenységet folyató objektumok munkaidejét 05,00 órától 23,00 
óráig határozzák meg, azzal, hogy az áru átvétele és kiszállítása történhet az objektum meghatározott 
munkaidejének kezdete előtt is. 
 
 A pékségek és a catering éttermek munkaideje a termelési részben tarthat 00,00 órától 24,00 
óráig, míg az eladás munkanapokon 05,00 és 24,00 óra között történhet, hétvégén pedig 05,00 és 
02,00 óra között. 
 
 A szórakoztató tevékenységet főtevékenységként folytató objektumok (játéktermek, flipperek, 
automaták, fogadóirodák és hasonlók) munkaideje minden nap 08,00 órától 24,00 óráig tarthat. 
 
 A specializált, főképp sajtótermékeket és dohányárut árusító üzletek munkaideje minden nap 
08,00 órától 24,00 óráig tarthat. 
 
 A benzintöltőállomások munkaideje minden nap 00,00 órától 24,00 óráig tarthat. 
 
 A gyógyszertárak munkaideje minden nap 00,00 órától 24,00 óráig tarthat. 
 

12. szakasz 
 A étel- és italfelszolgáló vendéglátóipari objektumok, ipari és kereskedelmi objektumok 
munkaidejét, amelyek az autóbuszállomás területén találhatók, az autóbuszállomások munkaidejével 
összhangban határozzák meg. 
 
III. FELÜGYELET 

13. szakasz 
 Jelen Határozat alkalmazása felett a felügyeletet Óbecse Község Közigazgatási Hivatala végzi. 
 
 A felügyelőségi felügyeletet jelen Határozat alkalmazása felett Óbecse Község Közigazgatási 
Hivatala a kommunális felügyelőségért illetékes osztály által, együttműködve az óbecsei 
Rendőrkapitánysággal. 
 
 Amennyiben a felügyeleti eljárás során a kommunális felügyelőségért illetékes osztály 
jegyzőkönyve vagy az óbecsei Rendőrkapitányság hivatalos feljegyzése alapján megállapítást nyer, 



hogy a munkaidőhosszabbítás a jelen Határozat 7. vagy 9. szakaszában foglalt jóváhagyásokon kívül 
esik, a vendéglátóipari tevékenységet végző gazdasági alany számára nem adható ki jóváhagyás a 
munkaidő meghosszabbításához az elkövetkező 90 napban, beleszámítva azt a napot is, amelyiken 
megállapították, hogy nem tartotta magát a munkaidőhöz. 
 
IV. BÜNTETŐRENDELKEZÉSEK 

14. szakasz 
Szabálysértésért 50.000,00-től 1.000.000,00 dinárig terjedő pénzbírsággal sújtják a jogi 

személyt, ha: 
1. nem függeszti ki a meghatározott munkaidőt jelen Határozat 3. szakaszával összhangban, 
2. az objektumban ott nem dolgozó személyeket találnak, valamint, amennyiben folytatja 
szórakoztató vagy más programát, jelen Határozat 5. szakasza, 
3. nem tartja be a jelen Határozat 6., 7. és 11. szakaszában foglalt munkaidőt, 
4. nem tartja be az illetékes szerv külön határozatával meghatározott munkaidőt (9. szakasz 2. 
bekezdés). 

 
 A jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott szabálysértésért 5.000,00-től 75.000,00 dinárig 
terjedő pénzbírsággal sújtják a jogi személy felelős személyét. 
 

A jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott szabálysértésért 10.000,00-től 250.000,00 
dinárig terjedő pénzbírsággal sújtják a vállalkozót. 
 

15. szakasz 
 Jelen Határozat hatályba lépésével megszűnik A vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari 
objektumok munkaidejéről szóló határozat Óbecse községben (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 4/2010. 
és 5/2010. számok) érvényessége. 
 

16. szakasz 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     
 Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE    Knézi Péter, s. k. 
Ikt. szám: I 011-89/2014 
Kelt: 2014.07.11. 
 Ó B E CS E 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник 
РС“, број 129/2007 и 83/2014) и члана 31. став 1. тачка 18. Статута општине Бечеј („Службени 
лист општине Бечеј“, број 2/2014 - пречишћен текст), Скупштина општине Бечеј, на XL седници, 
одржаној дана 02.10.2015. године, донела је 
 
                                                                  О Д Л У К У  

о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и 
занатских објеката на територији Општине Бечеј  

 
Члан 1. 

  У Одлуци о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на 
територији Општине Бечеј („Службени  лист општине Бечеј“, број  8/2014) (у даљем тексту: 
Одлука), члан 7. мења се и гласи: 
 

„Угоститељски објекти за пружање услуге, исхране и пића током целе године могу да раде: 
1. радним даном и недељом од 06,00 до 24,00 часа; 
2. петком и суботом од 06,00 до 02,00 часа наредног дана; 
3. петком и суботом од 20,00 до 03,30 часа наредног дана уколико су испуњени сви следећи 



услови: 
        а.  да се угоститељски објекат не налази у стамбеном објекту , 
          б.  да je удаљеност објекта у коме се обавља угоститељска делатност најмање    

             100 метара ваздушне линије од првог најближег објекта за колективно 
становање и              

        в.  да обавља делатност искључиво у затвореном пословном простору; 
4. петком и суботом  од 22,00 до 05,00 часа наредног дана уколико су испуњени сви следећи 

услови: 
        а. да се угоститељски објекат не налази у стамбеном објекту, 
          б. да је удаљеност објекта у коме се обавља угоститељска делатност најмање 50 

метара  ваздушне линије од првог најближег објекта за индивидуално становање или 
викенд куће и 

        в. да обавља делатност искључиво у затвореном пословном простору. 
Одељење надлежно за послове привреде Општинске управе општине Бечеј, (у даљем 

тексту: Одељење), на захтев корисника угоститељског објекта посебним решењем одобрава 
радно време из тачке 3. и 4. става 1 овог члана. 

Уз захтев, корисник обавезно прилаже потврду надлежног Републичког геодетског завода, 
Служба за катастар непокретности Бечеј, на основу које се утврђује испуњеност услова 
удаљености угоститељског објекта од првог најближег објекта за колективно односно 
индивидуално становање или викенд куће.“  

Решење из става 2. овог члана издаје се на период до 1 ( једне) године. 
 

Члан 2. 
      У члану 9. став 2. Одлуке реч „шест“ замењује се речју „осам“. 
 

Члан 3. 
Члан 11. став 2. Одлуке мења се и гласи:  
„Радно време пекарских и кетеринг објеката у производном и продајном делу може 

трајати од 00,00 – 24,00.“ 
Члан 4. 

 Îáàâåçó¼å ñå Îïøòèíñêà óïðàâà îïøòèíå Áå÷å¼ äà èçðàäè  ïðå÷èøžåí òåêñò Îäëóêå î ðàäíîì 
âðåìåíó óãîñòèòåšñêèõ, òðãîâèíñêèõ è çàíàòñêèõ îá¼åêàòà íà òåðèòîðè¼è Îïøòèíå Áå÷å¼ è èñòè 
äîñòàâè Êîìèñè¼è çà ñòàòóòàðíà ïèòàœà Ñêóïøòèíå îïøòèíå Áå÷å¼. 

 
Члан 5. 

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

Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  

Општина Бечеј                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                   мр  Ненад Томашевић, с.р. 
Број: I 011-109/2015                                                              
Дана: 02.10.2015. године 

Б Е Ч Е Ј  
A helyi önrkományzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. és 83/2014. 
számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 2/2014. szám -  egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 31. szakasza 1. bekezdésének 
18. pontja alapján Óbecse Község Képviselő-testülete a 2015.10.02-án megtartott XL. ülésén meghozta 
a következő 

 
HATÁROZATOT 

a vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari objektumok munkaidejéről Óbecse község 
területén szóló határozat módosításairól és kiegészítéseiről 

 
1. szakasz 



 A vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari objektumok munkaidejéről Óbecse község területén 
szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 8/2014. szám) (a továbbiakban: Határozat) 7. 
szakasza módosul, és így hangzik: 
 
„A szolgáltató, étel- és italfelszolgáló  vendéglátóipari létesítmények egész évben a következők szerint 
dolgozhatnak: 

4. munkanapokon és vasárnap 06,00 órától 24,00 óráig, 
5. pénteken és szombaton 06,00 órától a következő napon 02,00 óráig, 
6. pénteken és szombaton 22,00 órától 03,30 óráig, amennyiben eleget tesznek a következő 

feltételeknek: 
d) a vendéglátóipari objektum nem lakóépületben van, 
e) a vendéglátóipari objektum légvonalban legalább 100 méterre van az első lakótömbtől, 
f) tevékenységét csakis zárt ügyviteli helyiségben folytatja. 

7. pénteken és szombaton 22,00 órától 05,00 óráig, amennyiben eleget tesznek a következő 
feltételeknek: 
g) a vendéglátóipari objektum nem lakóépületben van, 
h) a vendéglátóipari objektum légvonalban legalább 50 méterre van az első lakóháztól vagy 

hétvégi háztól, 
8. tevékenységét csakis zárt ügyviteli helyiségben folytatja. 

 
Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági Osztálya (a továbbiakban: Osztály) a 

vendéglátóipari objektum használója kérvényére külön határozattal hagyja jóvá a jelen szakasz 1. 
bekezdésének 3. és 4. pontjában foglalt munkaidőt. 

 
A kérvény mellé a használó kötelezően mellékeli az illetékes Köztársasági Földmérő Intézet 

Óbecsei Ingatlanügyi Kataszteri Szolgálatának bizonylatát, mely alapján megállapítást nyer, hogy a 
vendéglátóipari objektum megfelel az első lakótömbtől, lakóháztól vagy hétvégi háztól való távolság 
feltételének. 

 
A jelen szakasz 2. bekezdésében foglalt határozatot  1 (egy) éves időszakra adják ki.” 

 
2. szakasz 

 A Határozat 9. szakaszának 2. bekezdésében a „hat” szót „nyolc” szóra cseréljük. 
 

3. szakasz 
 A Határozat 11. szakasza módosul, és így hangzik: 
 „A pékségek és az étkeztető objektumok munkaideje a termelő és árusító részben 00,00 – 
24,00 óráig tarthat.” 
 

4. szakasz 
 Kötelezzük Óbecse Község Közigazgatási Hivatalát A vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari 
objektumok munkaidejéről Óbecse község területén szóló határozat egységes szerkezetének 
kidolgozására, s annak kézbesítésére Óbecse Község Képviselő-testületének Statútum-ügyi 
Bizottságához. 
 

5. szakasz 
 Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik 
napon lép hatályba. 
 
 
 Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány     
 Óbecse község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE        mgr. Nenad Tomašević s. k. 
Ikt. szám: I 011-109/2015 
Kelt: 2015.10.02. 
 Ó B E C S E 
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7. szakasz 
 

A 31. szakasz törlődik. 
 

8. szakasz 
 

A 32. szakasz a 31. szakasz lesz. 
 

9. szakasz 
 

A 33. szakasza a 32. szakasz lesz. 
 

10.  szakasz 
 
 

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép 
hatályba. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község                                                   A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKHELYETTESE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                           Kinka Erzsébet, s.k. 
Ik.szám: I 011-128/2018 
Kelt: 10.09.2018.  
ÓBECSE 
 

--- o --- 
 

20. 
На основу члана 43. став 4. Закона о трговини („Сл. гласник РС“ бр. 53/2010 и 10/2013), члана 

32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018)  члана 31.став 1. тачка 6. Статута 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ број 2/2014- пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016) 
Скупштина општине Бечеј на XXXVI седници одржаној дана 10.09.2018. године, донела је    
   

ОДЛУКУ О ИЗМЕНAMA  

ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

 

У Одлуци о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“ бр. 8/2014 и 9/2015) у члану 7. став 2. речи: „Одељење 
надлежно за послове привреде Општинске управе општине Бечеј, (у даљем тексту: Одељење)“ 
замењују се речима: „организациона јединица општинске управе надлежна за послове привреде“. 

 
Члан 2. 

 

 У члану 9. став 1. реч: „Одељење“ замењује се речима: „организациона јединица општинске 
управе надлежна за послове привреде“. 
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 У члану 9. став 2. реч: „Одељење“ замењује се речима: „организациона јединица општинске 
управе надлежна за послове привреде“. 

 
Члан 3. 

 

 У члану 13. став 1. речи: „Општинска управа општине Бечеј“ замењују се речима: 
„организациона јединица општинске управе надлежна за послове привреде“. 
 
 У члану 13. став 2. мења се и гласи:  
 
 „Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши организациона јединица општинске 
управе надлежна за послове инспекцијског надзора, путем комуналног инспектора, у сарадњи са 
Полицијском станицом у Бечеју.“. 

 
Члан 4. 

 

 Члан 14. мења се и гласи: 
 
 "Новчаном казном у фиксном износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 
ако: 
 1. поступи супротно члану 3. ове Одлуке, 
 2. поступи супротно члану 6., 7. и 11. ове Одлуке. 
 3. омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора 
 4. не поступи по извршном решењу инспектора 

 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 
20.000,00 динара одговорно лице у правном лицу. 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном 
износу од 40.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.“. 

 
Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Бечеј“. 
 
Република Србија                                 
Аутономна Покрајина Војводина                     
Општина Бечеј                                                    ЗАМЕНИЦА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                                                Ержебет Кинка, с.р. 
Број: I 011-129/2018 
Дана: 10.09.2018. године 
Б Е Ч Е Ј 
 

--- o --- 
 

20.  
 A kereskedelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 53/2010. és 10/2013. szám) 43. szakasza 

4. bekezdése, A helyi önkormányzatról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 129/2007. 83/2014. 
101/2016. számok) 32. szakaza 1. bekezdése 6.pontja, Óbecse község Alapszabálya (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja 2/2014- egy.szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 31. szakasza 1. bekezdése 6. pontja 
alapján Óbecse község Képviselő-testülete a 2018.09.10-én tartott XXXVI. ülésen meghozta a következő 
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HATÁROZATOT 
Óbecse község területén lévő vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari objektumok 

munkaidejéről szóló határozat módosításáról 
 

1. szakasz 
 

Óbecse község területén lévő vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari objektumok munkaidejéről szóló 
határozatban (Óbecse Község Hivatalos Lapja 8/2014. és 9/2015. szám) 7. szakasza 2. bekezdéséebn a 
„Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági Osztálya (a tovabbiakban: Osztály)“ szavak helyett  a 
„helyi közigazgatás gazdasági munkáinak szervezeti egysége“ kell hogy álljon. 

 
2. szakasz 

 
A 9. szakasz 1. bekezdésében az „osztály“ szót a következőre kell cserélni „helyi közigazgatás gazdasági 

munkáinak szervezeti egysége“. 
 
A 9. szakasza 2. bekezdésében az „osztály“ szót a következőre kell cserélni „helyi közigazgatás 

gazdasági munkáinak szervezeti egysége“. 
 

3. szakasz 
 

A 13. szakasz 1. bekezdésében az „Óbecse község községi közigazgatási hivatala” szavakat a 
követklezőkre kell cserélni: „helyi közigazgatás gazdasági munkáinak szervezeti egysége“. 
 

A 13. szakasz 2. bekezdése változik és így hangzik: 
 

A felügyelőségi felügyeletet jelen Határozat alkalmazását a  községi közigazgatás a kommunális 
felügyelőségért illetekes osztálya végzi, együttműködve az óbecsei Rendőrállomással. 
 

4. szakasz 
 

A 14. szakasz cáltozik és így hangzik:  
 

Szabálysértésért fix 60.000,00 dináros pénzbírsággal sujtják a jogi szemályt, ha: 
1. jelen határozat 3. szakaszával ellentétben jár el 
2. jelen Határozt 6., 7. és 11. szakaszával ellentétben jár el 
3. zavarja a felügyelőt a felügyelői ellenőrzés végrehajtása közeben 
4. nem a felügyelő határozata szerint jár el. 

 
A jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott szabalysértésért fix 20.000,00 dináros  pénzbírsággal 

sujtják a jogi szemály felelős személyét. 
 

A jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott szabálysértésért fix 40.000,00 dináros pénzbírsággal 
sujtják a vállalkozót. 
 

5. szakasz 
 

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány 
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Óbecse község                                                       A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKHELYETTESE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE                     Kinka Erzsébet, s.k. 
Ik.szám: I 011-129/2018 
Kelt: 2018.09.10. 
ÓBECSE 

 
--- o --- 

 

21. 
На основу члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 129/2007, 83/2014-др.закони и 101/2016 –др.закони и 47/2018), на основу члана 35. став 7. 
Закона о планирању и изградњи  (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр. и 64/10-одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13,132/14 и 145/14), члана 31. став 1. тачка 5. Статута општине Бечеј 
(„Службени лист општине Бечеј“, број 2/2014-пречишћен текст,14/2015 и 20/2016) Скупштина 
општине Бечеј је на XXXVI седници одржаној дана 10.09.2018. године, донела 

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ У БЕЧЕЈУ 

 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком доноси се План детаљне регулације котларнице на биомасу у Бечеју  (у даљем 
тексту: План детаљне регулације ) израђен од стране „ANDZOR ENGINEERING“ д.о.о. друштво за 
пројектовање, урбанизам и екологију Нови Сад, који је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације се састоји из текстуалног дела и графичког дела. 
Текстуални део Плана детаљне регулације се објављује у „Службеном листу општине Бечеј.“ 
 

Графички део плана садржи: 
 

Ред.бр. Назив графичког приказа Размера 
 

1. 
Извод из Измена и допуна плана генералне 

регулације насеља Бечеј 1:5 000 

2. Граница обухвата Плана детаљне регулациje. 
Постојеће стање 

1:1 000 
 

3. Планирана намена површина 1:1 000 

4. 

Регулационо-нивелациони план са аналитичко-
геодетским 

елементима за обележавање 
 

1:500 

5. Мреже комуналне инфраструктуре 1:1 000 
 

6. 
Предлог ситуационог решења садржаја 

комплекса котларнице на биомасу 
1:1000 

 
 
Текстуални и графички део Плана детаљне регулације су увезани и заједно чине целину. 


