
 
На основу члана 11. Закона о локалној самоуправи („Службени  гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 107.  и 108. 
Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019), 
Општинско веће општине Нови Бечеј на 46. седници одржаној дана 13.04.2022. године 
је усвојило: 

 

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОJ РАСПРАВИ 
 

I  УВОДНИ ДЕО 
 

Општинско веће општине Нови Бечеј на 42. седници одржаној дана 15.03.2022. године, 
донело је, Одлуку о спровођењу јавне расправе у поступку доношења Програма 
коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј 
за 2022. годину и упућивања Нацрта Програма коришћења средстава за заштиту и 
унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину на Јавну расправу.  

 

II ПОДАЦИ О ОГЛАШАВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНE РАСПРАВЕ 
 

Јавна расправа о Нацрту Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење 
животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину, спроведена је у периоду од 
15.03 до 29.03.2022. године. 
Примедбе, предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној 
расправи на нацрт Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне 
средине општине Нови Бечеј за 2022. годину могле су се  доставити у писаној форми 
путем поште на адресу Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, „Програм 
коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј 
за 2022. годину“, путем меил адресе: javne.rasprave@novibecej.rs са насловом „Програм 
коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине“, закључно са 
29.03.2022. године, као и непосредно током одржавања јавне трибине дана 
25.03.2022. године у периоду од  8 - 10 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, 
ул. Жарка Зрењанина 8. 
 

  
Јавна седница,  односно јавна трибина представника надлежних органа Општине, 
Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-
економски развој и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј са заинтересованим 
представницима јавних установа, представницима удружења грађана, грађанима, 
стручне јавности и средстава јавног обавештавања одржана је дана 25.03.2022. године 
у периоду од 8 - 10 часова, у Свечаној сали Општине Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина 
8.  
 
За давање одговора на постављена питања, образлажући Нацрт Програма коришћења 
средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. 
годину, био је задужен Емил Стеванов, млађи саветник на пословима заштите животне 
среднине  Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, 
локално-економски развој и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј. 
 

Током спровођења јавне расправе није било питања, иницијатива, предлога, сугестија 
и коментара упућених од стране заинтересованих субјеката. 
 

Након усвајања Извештаја о спроведеној јавној расправи Општинско веће општине 
Нови Бечеј утврдиће Предлог Програма коришћења средстава за заштиту и 
унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. годину, исти доставити 



надлежном министарству на давање сагласности, а након добијања сагласности 
Скупштини општине Нови Бечеј на разматрање и усвајање.  
 

Уз  овај Извештај Општинском већу доставља се и Предлог Програма коришћења 
средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2022. 
годину. 
 
Овај Извештај урађен је у 3 (три) истоветна примерка и доставља се: 
 

1. Општинском већу Нови Бечеј; 
2. архиви и 
3. објављује се на званичном сајту општине Нови Бечеј www.novibecej.rs 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: III  02-501-82/2022-1          Председник  
Дана: 13.04.2022. гoдинe                    Општинског већа 
Нови Бечеј             Саша Максимовић с.р. 

http://www.novibecej.rs/

