
СЛУЖБЕНИ  ЛИСТ 
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 9                    Нови Бечеј  27.10.2003. године                  година XXXIX 

 
1. 
 На основу члана 121. став 1. Закона о локалној самоуправи (″Службени 

гласник РС″, број 9/2002), члана 68. став 2. Статута општине Нови Бечеј 

(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002) и члана 16. став 1. тачке 39. 

Стаута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 

4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 02.10.2003. 
године, донела је  
 
 

О Д Л У К У  
о Дану општине, наградама и јавним призна њима у општини Нови Бечеј  

 
 

Члан 1.  
  Овом Одлуком утврђује се Дан општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Дан 
општине) и утврђује се начин  његовог обележава ња, установљавају се награде и 
друга јавна призна ња општине Нови Бечеј и начин  њиховог додељива ња. 
 

Члан 2.  
 Дан општине је:   26. новембар - Дан проглаше ња општине Нови Бечеј. 
 

Члан 3.  
 Дан општине обележава се свечаном седницом Скупштине општине.  
 На свечаној седници Скупштине општине, председник СО-е или лице које он 
овласти, уручује награду, јавна призна ња и зва ње почасног грађанина, које су 
утврђене овом Одлуком. 
 Поводом Дана општине може се организовати свечана академија и пригодни 
спортски, културни и други програми. 
  

Члан 4.  
 Установљава се ″Новембарска награда″ (у даљем тексту: награда) општине 

Нови Бечеј, који се додељује појединцу, удруже њима грађана, правном лицу и 
предузетнику за постигнуте изузетне резултате у раду остварене у областима: 
привреда, пољопривреда, наука, култура, образова ње и васпита ње, здравствена 

заштита, социјална и дечја заштита, спорт, туризам, новинарство и публицистика, 
екологија, архитектура и урбанизам и других области. 
 Годиш ње се може доделити највише пет награда. 
  

Члан 5. 
Награда се додељује у виду дипломе. Облик и садржина дипломе утврђује 

се на основу конкурса за идејно реше ње. 
Уз диплому се додељује и новчана награда. 
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Висину новчане награде утврђује сваке године Извршни одбор СО-е Нови 
Бечеј, у оквиру средстава обезбеђених у буxету општине Нови Бечеј и она не може 
бити већа од просечне зараде остварене на територији општине  за девет месеци 
текуће године. 
 

Члан 6.  
 Јавна призна ња општине Нови Бечеј: 
 1. Повеља општине Нови Бечеј 
 2. Специјална награда општине Нови Бечеј и 
 3. зва ње Почасног грађанина. 
 Облик и садржина јавних призна ња утврђује се на основу конкурса за 
идејно реше ње. 

Уз Специјална награду општине Нови Бечеј додељује се и новчана награда. 
Јавна призна ња се истом појединцу, удруже њу грађана, правном лицу и 

предузетнику могу доделити само једанпут. 
Висину новчане награде утврђује сваке године Извршни одбор СО-е Нови 

Бечеј, у оквиру средстава обезбеђених у буxету општине Нови Бечеј. 
 

Члан 7. 
 Повеља општине Нови Бечеј додељује се појединцу, удруже њима грађана, 
правном лицу и предузетнику, страним и домаћим институцијама, општинама, 
градовима и појединцима за остварене изузетне резултате у области 
међуопштинске и међународн сарад ње.  
 

Члан 8.  
 Специјална награда општине Нови Бечеј додељује се најбољем појединцу са 
и ван територије општине за изузетно показане резултате у обавља њу послова на 
заштити живота, личне и имовинске сигурности грађана, откла ња ње других 
опасности по живот и здравље становника општине, као и  њихових материјалних 
добара. 
 

Члан 9.  
 Зва ње почасног грађанина може се доделити грађанину наше или друге 
општине, који је својим изузетним залага њем допринео развоју и афирмацији 
наше општина. 

 
Члан 10. 

 Позив за учешће у поступку предлага ња кандидата за награду и јавна 
призна ња са прецизним условима за додељива ње и роковима доставља ња 

предлога, припрема и објављује Комисија за доделу награда и призна ња (у даљем 
тексту: Комисија). 
 Комисију образује и именује Скупштина општине Нови Бечеј и има 
председника и четири члана, који се именују на мандатни период Скупштине 
општине. Председник и члан Комисије, предложен за доделу награде и јавног 
призна ња, не учествујр у раду Комисије када се расправља и одлучује о награди и 
јавном призна њу за које је исти предложен. 
 Комисија ће посебним Правилником утврдити опште и посебне критеријуме 
за додељива ње награде и јавних призна ња. 
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 Позив се објављује у средствима јавног информиса ња, најкасније до 01. 
октобра у години у којој се награда додељује.  
 

Члан 11. 
 Право предлага ња кандидата имају физичка и правна лица, предузетници, 
удруже ња грађана, установе и групе грађана. 
 Предлог се подноси у писаном облику са образложе њем.  
   

Члан 12. 
 О додељива њу награде и јавних призна ња одлучује Скупштина општине 
Нови Бечеј на предлог Комисије, већином гласова од укупног броја одборника. 
 

Члан 13.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива ња у ″Службеном 

листу општине Нови Бечеј″, а објавиће се након добија ња сагласности од 

министарства надлежног за послове локалне самоуправе.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
 Број: 01 - 17 - 2 / 2003                                                     ПРЕДСЕДНИК 
 Дана: 02.10.2003. године                                       Скупштине општине 
 Нови Бечеј                                                        Милован Баштованов с.р. 
 
2. 
 
Република Србија 
Министарство за државну управу 
и локалну самоуправу 
Број: 130-131-05-0002/2003-06             
Датум: 22.10.2003. године 
Београд 
ВС/ВС 
 

На захтев Скупштине општине Нови Бечеј , Министарство за државну управу 
и локалну самоуправу на основу члана 117., а у вези члана 121 Закона о локалној 
самоуправи ( ″ Службени гласник Републике Србије ″ број 09/2002), даје 

 
С А Г Л А С Н О С Т 

 
Скупштини општине Нови Бечеј на Одлуку о Дану општине, наградама и 

јавним призна њима у општини Нови Бечеј. 
 
Као Дан општине Нови Бечеј одређује се 26.новембар - Дан проглаше ња 

општине Нови Бечеј. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Скупштина општине Нови Бечеј је на седници одржаној дана 02.октобра 
2003. године донела наведену Одлуку. 

Скупштина општине Нови Бечеј је предложила , а Министарство прихватило 
образложен предлог и дало сагласност као у диспозитиву. 

 
 

Помоћник министра 
Братислав Ђокић с.р. 
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