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A költségvetés-rendszerről szóló Törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – másik törvény, 103/2015, 99/2016, 
113/2017, 95/2018, 31/2019 és 72/2019. sz.) 92. szakasza, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község 
Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza 1. bekezdése 6. pontja, valamint az Állami Felülvizsgáló Intézet 
400-183/2020-04-es számú, 2020. 01. 21-én meghozott jóváhagyása alapján, Óbecse község képviselő-
testülete a 2020. 02. 20-án tartott LVI. ülésén meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT 
A KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁRÓL ÓBECSE KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

ZÁRSZÁMADÁSÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRA 
 
 

1. szakasz 
Jóváhagyjuk, hogy Óbecse község külső revizort alkalmazzon Óbecse község 2019. évi költségvetése 

zárszámadásának külső felülvizsgálatára. 
 

2. szakasz 
Óbecse község 2019. költségvetése zárszámadásának külső felülvizsgálatát az a személy végzi, aki 

megfelel azoknak a pénzügyi jelentéseknek a felülvizsgálata végzésére, amelyeket a számvitelről és revízióról 
szóló törvény ír elő, összhangban A költségvetés-rendszerről szóló törvény 92. szakaszának 4. bekezdésével.  
 

3. szakasz 
Az Óbecse község 2019. költségvetése zárszámadásának külső felülvizsgálatához szükséges 

közbeszerzéseket A közbeszerzésről szóló törvénnyel összhangban végezzük.  
 

4. szakasz 
Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított nyolcadik 

napon lép hatályba. 
 
 

Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse község       A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
Ikt.szám: I 011-7/2020       mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Kelt: 2020.02.20. 

ÓBECSE  
 

--- o --- 
4. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6 и тачка 16.. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр 129/2007, 83/2014 – др. зак., 101/2016 - др. зак., и 47/2018) и члана 34. став 1. тачка 6. Статута 
општине Бечеј („Сл. лист општине Бечеј“, број 5/2019) Скупштина општине Бечеј је, на LVI седници 
одржаној дана 20.02..2020. године, донела  
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНAMA  
ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком се врше измене Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских 
објеката („Службени лист општине Бечеј”, бр. 8/2014, 9/15 и 11/2018)(у даљем тексту: Одлука) 

 
Члан 2. 

Члан 4. Oдлуке  мења се и гласи: 

„Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор који испуњава 
прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских услуга, 
односно за обављање угоститељске делатности. Угоститељски објекти у смислу ове Одлуке су:  

а) угоститељски објекат за смештај  су: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, 
преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа 
или колиба и други објекти за пружање услуга смештаја, у којима се пружају услуге смештаја, исхране и 
пића и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја.  

б) угоститељски објекат за пружање услуга исхране и пића су: ресторан, кафана, бар, објекат брзе 
хране, 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 су објекти у којима се припремају храна, пиће и напици, по утврђеним стандардима 
ради услуживања и потрошње на другом месту. 

Занатски објекти у смислу ове Одлуке су:  

a) Објекти у којима се пружају услуге старих и уметничких заната и домаће радиности према важећем 
Правилнику о одређивању послова, који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима 
домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата  и  

б) Објекти у којима се пружају:  

-  обућарске, кројачке, сајџијске, сарачке, ковачке, златарске и сличне услуге,  

-  фризерске, козметичке, берберске, педикирске, маникирске и сличне услуге,  

- сервисне услуге (поправке рачунара, предмета за личну употребу и употребу у домаћинству, сервиси 
за поправку, одржавање, прање и сервиси за подмазивање моторних возила, вулканизерске радње и 
сервиси за прање тепиха, остали сервиси, видео клубови, дечије играонице и радионице и сличне 
сервисне услуге). 
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Трговински објекти у смислуове Одлуке су 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.“ 

 
Члан 3. 

  
У члану 13. став 2. Одлуке  мења се и гласи:  

„Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши организациона јединица општинске управе 
надлежна за послове инспекцијског надзора, путем комуналног инспектора у делу којим се уређује 
истицање и придржавање прописаног радног времене у трговинским и занатским објектима, а у делу 
којим се уређује истицање и придржавање прописаног радног времене у угоститељском објекту  путем 

овлашћеног инспектора у  сарадњи са Полицијском станицом  Бечеј.“ 
 

У члану 13. став 3 Одлуке речи „инспекције надлежне за комуналне послове “ замењује се 

речима: „овлашћеног инспектора “. 
Члан 4. 

У члану 14. став 1 Одлуке мења се и гласи  : 
 
 "Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице 
ако: 
 1. омета инспектора у вршењу инспекцијског надзора 
  
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 
динара одговорно лице у правном лицу. 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара “. 
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Бечеј“. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина                                        Председник Скупштине општине 
Скупштина општине Бечеј 
Број:I 011-8/2020                                                                   мр Ненад Томашевић с.р 
Дана: 20.02.2020. године 
БЕЧЕЈ                                                                                        

--- o --- 
 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014-
másik törv., 101/2016-másik törv., és 47/2018. számok) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. és 16. pontja, 
Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 5/2019. szám) 34. szakasza 1. bekezdésének 6. 
pontja alapján, Óbecse Község Képviselő-testülete a 2020. 02. 20-án megtartott LVI. ülésén meghozta a 
következő 

HATÁROZATOT 
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 ÓBECSE KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IPARI OBJEKTUMOK 
MUNKAIDEJÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 
1. szakasz 

Jelen Határozattal módosítják Óbecse község területén lévő vendéglátóipari, kereskedelmi és ipari objektumok 
munkaidejéről szóló határozatot (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 8/2014., 9/15. és 11/2018. számok) (a 
további szövegben: Határozat). 
 

2. szakasz 

A Határozat 4. szakasza megváltozik és így hangzik: 
 
„A vendéglátóipari objektum funkcionálisan összefüggő, külön rendezett és felszerelt hely, amely eleget 
tesz a vendéglátó-ipari szolgáltatásnyújtásra, illetve a  vendéglátó-ipari tevékenységek végzésére vonatkozó 
előírt minimális műszaki és egészségügyi-higiéniai feltételeknek. Jelen Határozat értelmében vendéglátó-ipari 
objektumnak tekinthető: 
 
a)Elszállásoló vendéglátóipari objektumok: hotel, motel, idegenforgalmi település, 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 vagy csak elszállásolási szolgáltatás. 
 
b) Étel- és italfelszolgáló vendéglátóipari objektumok: étterem, kocsma, bár, gyorsétterem, 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.  
 
Ipari objektumok jelen Határozat értelmében:   
 
a) azok az objektumok, amelyekben régi és iparművészeti szolgáltatás és háziipar folyik azon munkák 
meghatározásának érvényes Szabályzata szerint, amely munkákat régi művészetnek és iparművészetnek 
tekintenek, vagyis háziipari munkáknak, azok hitelesítési módja és a kiadott tanusítványok külön 
nyilvántartásának vezetése, valamint  
 
b) Objektumok, amelyekben: 
- cipész, varró, órás, bőrműves, kovács, érkszerész és hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
 
- fodrász, kozmetikus, borbély, pedikür, manikür és hasonló szolgáltatásokat nyújtanak, 
 
- szervíz szolgáltatásokat (számítógépek javítása, tárgyak személyes használatra és a háztartásban való 
használatra, javító-, karbantartási-, mosási- szerviz és a gépjárművek kenésének szervize, vulkanizőr műhely 
és szőnyegmosó szerviz, egyéb szervizek, videó klubok, gyermek játszóházak és műhelyek és hasonló szerviz 
szolgáltatások) nyújtanak. 
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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.“ 
 

3. szakasz 

A Hatátozat 13. szakaszában a 2. bekezdés megváltozik és így hangzik: 
 
„A felügyelőségi felügyeletet jelen Határozat alkalmazása felett Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 

felügyelőségi felügyeletért illetékes osztálya végzi a kommunális felügyelőség által abban a részben, amellyel 
elrendelik az előírt munkaidő  kitűzését és fenntartását a kereskedelmi és ipari objektumokban, míg abban a 
részben, amellyel elrendelik az előírt munkaidő  kitűzését és fenntartását  a vendéglátó-ipari objektumokban, 
az óbecsei Rendőrkapitánysággal együttműködve.“ 
 

A Határozat 13. szakaszában a 3. bekezdésben a „kommunális felügyelőségért illetékes osztály“ 
szavakat a „felhatalmazott felügyelő“ szavakkal helyettesítik. 

 
4. szakasz 

A Határozat 14. szakaszának 1. bekezdése megváltozik és így hangzik:  
 

„Szabálysértésért fix 20.000,00 dinár pénzbírsággal sújtják a jogi személyt, ha:  
1. zavarja a felügyelőt a felügyelőségi felügyelet végzésében 

 
A jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott szabálysértésért fix 5.000,00 dinár pénzbírsággal sújtják a 

jogi személy felelős személyét.  
 

A jelen szakasz 1. bekezdésében meghatározott szabálysértésért fix 10.000,00 dinár pénzbírsággal sújtják 
a vállalkozót. 

 
5. szakasz 

Jelen Határozat Óbecse Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított nyolcadik napon 
lép hatályba. 
 
Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
Óbecse Község      A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE 
KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET         mgr. Nenad Tomašević s.k. 
Ikt. szám: I 011-8/2020 
Kelt: 2020.02.20. 
ÓBECSE 

--- o --- 
5. 
 

На основу члана 60. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник 
Републике Србије“ број 68/2015, 41/2018, 44/18-др.закон и 83/19 ), 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) и члана 34. став 1. тачка 6. Статута Општине Бечеј („Службени лист Општине 


