
    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 16                                             Нови Бечеј 30.05.2022. године                                        година LVI 

 

ОПШТИ ДЕО 
 

1. На основу члана 18. и члана 19. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 
20/2018), члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021 - др.), и члана 40. став 1. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 17. седници одржаној 

дана 30.05.2022. године, доноси 

 
О Д Л У К У 

 
I 

Усваја се Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године. 

 
План јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године, прилаже се уз ову Одлуку и чини 

њен саставни део. 
 

II 
Ову Одлуку и План јавног здравља општине Нови Бечеј за период од 2022.-2026. године објавити у 

''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-50-3/2022           Председник 

Датум: 30.05.2022. године          Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј                              Милован Баштованов с.р. 

 

2. На основу члана 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 
36/2009 – др.закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др.закон и 95/2018 – 

др.закон) и члана 40. став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 

6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј је на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године донела следећи 
 

ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

ЗА 2022, 2023. И 2024. ГОДИНУ 

 
 Мониторинг (праћење) квалитета животне средине је једна од активности која је неопходна као основа 

за прикупљање информација о стању животне средине. Мониторинг се спроводи у циљу добијања поузданих и 
квалитетних информација о стању животне средине и представља основу за доношење адекватних и 

правовремених одлука, формирање информационог система и дефинисање приоритета у управљању 
квалитетом животне средине. 

 Одредбама члана 69. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009, 

36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018- др. закон) 
предвиђено је да јединице локалне самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом, обезбеђују 

континуирану контролу и праћење стања животне средине (мониторинг) као и да донесу програм мониторинга 
животне средине на својој територији. 

 Мониторинг се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем  индикатора стања и 

загађености животне средине које обухвата праћење природних фактора,односно промена стања и 
карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, биодиверзитета, флоре и фауне, 

елемената климе, озонског омотача, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, буке, отпада, рану процену удеса са 
праћењем и проценом развоја загађења животне средине. 
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 Мониторинг може да обавља овлашћена организација ако испуњава услове у погледу кадрова, опреме 

простора, акредитације за мерење датог параметра и JUS-ISO стандарда у области узорковања, мерења, 
анализа и поузданости података, у складу са законом. 

Јединица локалне самоуправе дужна је да податке из мониторинга  доставља Агенцији за заштиту 
животне средине на прописан начин у складу са законом. 

 На територији општине Нови Бечеј, овим програмом потребно је обухватити: 

1. Мониторинг квалитета ваздуха 
2. Мониторинг квалитета акватичних екосистема 

3. Мониторинг квалитета земљишта 
4. Мониторинг микроклиматских фактора 

5. Мониторинг буке 

 
1. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 

 
Контрола квалитета ваздуха врши се ради утврђивања нивоа загађености ваздуха и оцене утицаја 

загађеног ваздуха на здравље људи, природе и радом створене вредности животне средине и климу, како би 

се предузеле потребне мере у циљу заштите животне средине и здравља људи. 
Аерозагађење подразумева присуство гасова и других садржаја у ваздуху који му нису својствени по 

природном саставу.  
Програмско систематско мерење загађености амбијенталног ваздуха на територији општине Нови 

Бечеј, спроводи се у циљу праћења степена загађености у односу на граничне вредности имисије (ГВИ)1 , 
предузимање превентивних мера за заштиту ваздуха од загађивања, информисања јавности и давања 

препорука за понашање у епизодама повећаног загађења ваздуха, идентификације  извора загађења, 

евалуације дуготрајних трендова и сагледавања утицаја предузетих мера на степен загађености ваздуха. 
Загађујуће материје у ваздуху су: 

-Укупне прашкасте материје 
-Прашкасте неорганске материје 

-Неорганске гасовите материје 

-Органске материје 
-Канцерогене материје 

Оне могу потицати из природних извора као и из вештачких, који уједно представљају највећи извор загађења 
ваздуха  и резултат су људске активности. 

Вештачки извори могу се сврстати у: 
 Стационарне изворе: извори загађења у руралним подручјима везаним за пољопривредне 

активности, извори загађења везани за индустрију и индустријска подручја и извори загађења 

насталих загревањем, спаљивањем отпада, индивидуалним ложиштима и др. 

 Покретне изворе обухватају било који облик возила са унутрашњим сагоревањем. 

 Извори загађења у затвореним просторијама обухватају биолошка загађења(полен, гриње, 

инсекте, алергене пореклом од домаћих животиња), пушење цигарета, емисија од сагоревања и 
загревања, емисија од различитих материјала и материја као што су испарљива органска једињења, 

олово, радон, азбест и сл. 
Мерења нивоа загађујућих материја врше се у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија 

загађујућих материја у ваздух из постројања за сагоревање („Сл.гласник РС“, бр.6/2016) и Уредбе о мерењима 

загађујућих материја у ваздух стационарних извора загађења („Сл.гласник РС“, бр.5/2016).   
Ниво концентрације загађујућих материја у ваздуху утвђује се мерењем. Ниво концентрације изражава се 

мерном јединицом (нанограм, микрограм и милиграм) на јединицу запремине ваздуха (кубни метар) или на 
јединицу површине (квадратни метар). 

Систематско мерење имисије се спроводи на сваком мерном месту у мрежи мерних места и траје најмање 
годину дана. Мрежу мерних места чине сва мерна места на којима се врши систематско мерење. Број  и 

распоред мерних места у мрежи мерних места зависи од просторне густине и временске дистрибуције 

загађујућих материја. Распоред мерних места одређује се зависно од подручја на коме се испитује квалитет 
ваздуха, од распореда и врсте извора загађивања, густине насељености, географије терена и метеоролошких 

услова. 
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Карактеристике најзначајнијих параметара 
 

Сумпордиоксид – Сматра се да 1/3 укупног сумпора у атмосфери потиче од сагоревања фосилних 

горива (угља и нафте). Велика количина сумпорних једињења ослобађа се сагоревањем при производњи 
енергије, топљењем руда метала које садрже сумпор, као и из индустрије целулозе и хартије, где се 

ослобађају  велике количине водоник-сулфида. Сумпорни оксиди, нарочито када се емитују у ваздух заједно са 

чађи, у присуству водене паре доводе до формирања токсичне магле (смога) која проузрокује оштећење 
плућног паренхима. 

Азотдиоксид – Највећа количина азотних оксида настаје  при раду електрана и моторних возила које 
за свој рад користе течно гориво. Ипак, сматра се да је главни извор азотних оксида саобраћај. 

Једињења азота се данас убрајају у групу водећих карциногена  плућа, желуца и мокраћне бешике. 

Чађ – Најчешће настаје сагоревањем органских материја у ложиштима из домаћинства. Посебно треба 
нагласити садржај ароматичних угљоводоника у чађи (бензо-а-пирен, бензо-а-антрацен, пирен, флоурантен), 

који настају при сагоревању масне фазе фосилних горива. Бензо-а-пирен је канцерогено једињење. 
Таложне материје – чине загађујуће материје органског и неорганског порекла, чије су честице 

величине преко 10 µm, те се својом тежином спонтано таложе или спирају падавинама. 

Приземни озон – Повишене концентрације приземног озона се најчешће јављају у градовима са 
великим интензитетом саобраћаја. Очекивани здравствени ефекти према подацима СЗО при концентрацији од: 

 200 µg/m³ јавља се главобоља, иритација ока, опадање плућне функције и физичке кондиције; 

 250 µg/m³ проузрокује асматичне нападе. 

Суспендованим честицама назива се велики број различитих материја које се састоје од ситних 
чврстих честица или мањих течних капљица присутних у атмосфери. То је комплексна мешавина органских и 

неорганских материја различитог хемијског састава. Њих чине: честице пореклом из дизел мотора, летећи 
пепео, минерална прашина (пореклом из угља,азбеста,кречњака,цемента). Честице флуорида, метална 

прашина и металне паре, пигменти боја, остаци пестицида у виду измаглице, дим, чађ и др. Подела 

суспендованих честица на грубе, фине и ултрафине важна је са аспекта њихове могућности продирања у 
периферне делове плућа, дужине задржавања у ваздуху, као и домета (домет најситнијих честица је преко 

1000 км).  
Поред утицаја честица на респираторни тракт, има података да могу да утичу и на кардиоваскуларни систем, 

али и да могу имати мутагена и канцерогена својства. Истраживања показују повезаност пораста 

концентрације честица са повећаном учесталошћу карцинома плућа. Постоји општа сагласност да не постоји 
праг доза за суспендоване  честице испод које се штетни ефекти по здравље не јављају, због чега је СЗО у 

својој најновијој ревизији смерница за квалитет ваздуха изоставила препоруку за честице, сматрајући да и 
врло ниске концентрације  могу негативно да утичу на здравље. 

 
Мерна  места 
 Контролу квалитета ваздуха, на територији општине Нови Бечеј у оквиру програма Мониторинга 

потрбно је вршити на мерним местима приказаним у Табели 1. 
 

Табела 1. - Мерна места за контролу квалитета ваздуха по насељеним местима на територији општине Нови 
Бечеј. 

Ред. Бр. Насеље 
Бр.мерн. 
места 

Локалитет Загађујуће материје 

1. Нови Бечеј 3 

Житопрерада 
Тржни цен. 

 

 

Укупне прашкасте мат. 
Органске мат.-сусп. чес. 

Канцерогене мат. 

Неорганске гасовите мат. 

2. Ново Милошево 2 
Компред 

Силос 

Укупне прашкасте мат. 

Органске мат.-сусп. чес. 

Канцерогене мат. 
Неорганске гасовите мат. 

3. Кумане По потреби и налогу инспек. за заш.жив. сред. 

Укупне прашкасте мат. 
Органске мат. 

Канцерогене мат. 

Неорганске гасовите мат. 

4. Бочар По потреби и налогу инспек. за заш.жив. сред. 

Укупне прашкасте мат. 

Органске мат. 

Канцерогене мат. 
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Неорганске гасовите мат. 

 Контролна мерења квалитета ваздуха вршила би се једном годишње у трајању од тридесет дана. 

  
Инхалаторни алергени 
  Код више од 20% људске популације, поленова зрна изазивају алергијске реакције (бронхитис, 

коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица), док у случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим 
конценрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. 

Негативан утицај, који на здравље људи изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у 
„природне“ загађиваче ваздуха. 

 Временски период током којег се врши континуирано узимање узорака дефинисан је од стране 
Међународног удружења за аеробиологију. У климатским условима наше земље овај период почиње од 01. 

фебруара (почетак цветања леске и јове) и траје до почетка новембра (завршетак цветања пелина и 

амброзије). 
 Мерење концентрације полена обухваћено је мониторингом аерополена у склопу „Мониторинга 

квалитета животне средине у Војводини“. Мониторинг спроводи Департман за биологију, Природно-
математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. 

 Реципрочна размена података са суседним мерним станицама (Београд, Осијек, Сегедин и Темишвар) 

врши се редовно, а информације о стању алергеног полена за Војводину објављују се на интернет страници: 
www.nspolen.com.  

 
Ваздух затворених просторија 
 
 Радон је хемијски инертан гас, чије је време полураспада 3.824 дана, време полуелиминације из плућа 
30 минута а из осталих ткива 15 минута. 

Као хемијски инертан гас, радон лако напушта место формирања (тло, грађевински материјал, воду) и прелази 
у атмосферу. 

 Међународне научне организације су означиле радон као канцероген и озбиљан здравствени проблем а 
изложеност радону, при инхалацији у затвореним просторијама узрок је око 10% свих смртних случајева 

условљених канцером плућа. 

 Мерење концентрације радона обухваћено је мерињима у склопу „Мониторинга квалитета животне 
средине у Војводини“. Мерење врши Департман за физику, Природно-математиког факултета, Универзитета у 

Новом Саду, на 1000 мерних места у Војводини. На територији општине Нови Бечеј, мерење радона 
предвиђено је на 20 локација. 

 

2. МОНИТОРИНГ АКВАТИЧНИХ СИСТЕМА 
 

 Војводина се може сврстати у подручја богата подземним и површинским водама, које се користе за 
различите намене: наводњавање, индустрију, туристичке и спортско-рекреативне активности, транспорт и 

воду за пиће. Повећано коришћење водних ресурса за различите сврхе у значајној мери је погоршало 
равнотежу у екосистему вода. 

 Циљ микробиолошког, хемијског, радиолошког и хидробиолошког мониторинга квалитета површинских 

акватичних екосистема је утврђивање стања, идентификација загађења и угрожених зона. 
 Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој финансирао је мерења која су 

обухватила одређивање основних хемијских, физичких, биолошких и радиолошких параметара квалитета 
акватичних екосистема у оквиру редовног мониторинга квалитета животне средине на утврђеним локацијама 

водотокова, ДТД каналској мрежи и заштићеним природним добрима на целој територији Војводине, према 

програму систематског мониторинга који одобрава Влада Републике Србије. 
 Мониторинг акватичних система на територији општине Нови Бечеј, обухватао би оне локације које су 

угрожене отпадним водама. На локацијама водених површина које се користе као јавна купалишта и 
рибњаци,предвиђена су сезонска мерења(Табела 2.). 
 

Табела 2.   Мерна места – Мониторинг акватичних система 

Ред.бр. Профил: Канал ДТД 

1. Део система: Устава код Н. Бечеја 

2. Део система: који пролази поред Н. Милошева 

3.  Део система  

4. Део система  

http://www.nspolen.com/
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Ред.бр. Профил: Тиса 

1. Купалиште код Манастира 

2. Купалиште код острва 

 
Мониторинг воде за пиће 
 Праћење квалитета воде за пиће за јавно снабдевање становништва, подразумева контролу физичко-
хемијских, микробиолошких и радиолошких параметара. 

 Употребљивост воде за одређене намене одређује се класификацијом вода и категоризацијом водотока. 
Класификацијом вода  се врши општа подела вода у класе и одређују основни показатељи и границе њихових 

дозвољених вредности за поједине намене.  

 Ради заштите, коришћења и употребе површинских и подземних вода, прати се стање нивоа и квалитета 
вода. Стање нивоа и квалитета вода прати Републички хидрометеоролошки завод.Ови подаци су јавни и могу 

се користити без накнаде. 
 Вода која служи или је намењена за пиће или за производњу и прераду животних намирница, санитарно-

хигијенске и рекреативне потребе не сме садржавати материје шкодљиве за здравље изнад прописаних 

граница, а у погледу физичких, хемијских, биолошких, вирусолошких и радиолошких својстава мора 
одговарати прописаним условима. 

 Становништво општине Нови Бечеј снабдева се водом за пиће путем централних водовода. 
Алтернативни, појединачно заступљен, начин водоснабдевања је путем локалних водовода (микроводовода).  

Управљање водним објектима у насељеним местима општине Нови Бечеј поверено је ЈКП и  Месним 

заједницама које су  и одговорне за исправност воде за пиће.  
 У складу са Законом о водама и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће физичко-хемијска и 

бактериолошка анализа воде за пиће, врши се једном у току месеца са три различита пункта, у свим 
насељеним местима општине Нови Бечеј. Анализу узорака воде за пиће, на територији општине Нови Бечеј, 

врши овлашћена лабораторија Завода за заштиту здравља из Зрењанина.  
 Резилтати мониторинга акватичних система могу се преузимати и од ЈП „Воде Војводине“ које на 

новобечејској брани имају Аутоматски мерач квалитета воде. 

 
3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 

 
 Праћење квалитета земљишта подразумева контролу физичких, хемијских, микробиолошких и 

радиолошких параметара. Контрола земљишта обухвата пољопривредно и непољопривредно земљиште. 

 
Пољопривредно земљиште 
 Интезивна пољопривредна производња, висока примена минералних ђубрива и неконтролисана 
употреба пестицида као последицу имају одређен степен загађења земљишта. 

 Систематско праћење квалитета земљишта врши се у сарадњи са Пољопривредним институтом  из 
Зрењанина, према утврђеном програму на одређеним локалитетима. 

 

Непољопривредно  земљиште 
 Непољопривредно земљиште, на територији општине Нови Бечеј, обухвата земљишта на локалитетима: 

 Индустријска зона у насељеном месту Нови Бечеј; 

 Земљишта на којима се одлаже опасни отпад (депоније исплаке). 

   
Квалитет непољопривредног земљишта утврђује се испитивањем параметара: 

- Тешки метали: Pb,Co,Cu,Cr,Ni,Cd,Mn,Fe i Zn. 

- Полициклични ароматични угљоводоници. 
        Узорковање и анализе узорака радити по потреби и налогу инспектора за заштиту 

животне средине општине Нови Бечеј. 
 

4. МОНИТОРИНГ БУКЕ 
 

 Бука представља звучну осцилацију, односно звук коме поред физичких карактеристика треба додати и 

психофизиолочка штетна дејства и утицаје. 
 Бука у животној средини је непожељан или штетан звук изазван људском активношћу, укључујући буку 

коју стварају превозна средства као и индустријске активности. 
 Бука штетна по здравље  је звук изнад утврђене граничне вредности, с обзиром на време и место 

настанка у средини у којој људи бораве. 
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 Заштита од буке обухвата мере које се предузимају у циљу: 

 спречавања или смањивања штетних утицаја буке на здравље људи и животну средину 

 утврђивање нивоа изложености буци у животној средини 

 прикупљање података о нивоу буке у животној средини и обезбеђивања њихове доступности јавности 

 постизање и очување задовољавајућег нивоа буке у животној средини. 

Oпштина предузима мере заштите од буке и у том циљу одређује зоне насеља, зоне одмора и 
рекреације, индустријску зону и обезебеђује систематско мерење буке. Мерење буке је предвиђено на мерним 

местима приказанима у табели 3. 
 

Табела 3. Мерна места- мониторинг буке  

 

Ред.бр. Мерно место 
1. Ул. Петра Драпшина 10 код Хале спортова Нови Бечеј 

2. ОШ „Ђорђе Јоановића” Ново Милошево 

 
Мерење буке могу да врше стручне организације које имају одговарајући стручни кадар и опрему за 

мерење буке. 
Мониторинг радити по потреби и налогу инспектора за заштиту животне средине општине 

Нови Бечеј. 

 
6. БИОМОНИТОРИНГ 

 
 Упоредо са мониторингом основних параметара (ваздух, вода, земљиште, итд.), програм мониторинга 

обухвата и систем праћења билошких промена у времену и простору-биомониторинг, који на најбољи начин 
одсликава комплекс природних и антропогених појава,утицаја и процеса. 

 Дефинисање, припрема и спровођење мониторинга природних вредности и биодиверзитета на 

подручју Војводине усаглашено је са међународним стандардима из ове области, јер се само тако може вршити 
размена и упоређивање података, како на локалном и националном, тако и на глобалном нивоу.Овај програм 

обухвата ретке и угрожене биљне и животињске врсте и њихове заједнице, готово свих региона Војводине, са 
посебном пажњом на заштићена природна добра. 

 Биомониторинг обухвата поједине врсте биљака и животиња, њихове популације а код изузетно ретких 

врста чак и поједине индивидуе. 
 Посебан значај у биомониторингу заузима континуирано праћење последица негативних антропогених  

утицаја на природну средину кроз директно нарушавање појединих функционалних елемената акосистема, али 
и кроз непосредни утицај на поједине ретке одн. осетљиве врсте и њихова станишта.  

 Спровођење континуираног биомониторинга је од изузетног значаја јер без њега нема адекватне 

заштите и коришћења природне баштине Војводине. 
 

7. ОРЈЕНТАЦИОНИ  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОНИТОРИНГА 
 

 За реализацију Мониторинга животне средине, за најосновнија квалитативна мерења на минималном 
броју мерних места потребно је око 500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

8. ИЗВЕШТАВАЊЕ О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Јединица локалне самоуправе дужна је да податке из мониторинга доставља Агенцији за заштиту 
животне средине, сходно одредбама члана 73. Закона о заштити животне средине. Достављање података 

Агенцији,има за циљ да се: 

 добијени подаци о квалитету животне средине могу међусобно поредити како би се дао опис квалитета 

животне средине по чиниоцима животне средине, као и развој током времена,  
 изврши процена утицаја квалитета животне средине на здравље становништва, материјална добра и 

екосистеме, 

 процене здравстевни ефекти, 

 да се квантификује оштећење материјалних средстава и вегетације, 

 проучи однос емисија/изложеност и однос изложености/ефекти изложености, 

 подржи развој исплативих стратегија заштите, 

 подржи законодавство везано за директиве о квалитету животне средине, 

 утиче, информише и утврђује ефикасност политике у овој области. 
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Поред свега наведеног сви привредни субјекти као и физичка лица са територије општине Нови Бечеј која 

имају већи или мањи утицај, својим чињењем или не чињењем, на квалитет животне средине дужна су да 
резилтате својих мерења и анализа доставе комисији за заштиту животне средине Општине Нови Бечеј на 

увид. 
 

Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-501-93/2022                                                                         Председник  

Дана: 30.03.2022. године                                                                      Скупштине општине 
Н О В И  Б Е Ч Е Ј                                                                                 Милован Баштованов с.р. 
 

3. На основу члана 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 17. седници одржаној 

дана 30.05.2022. године, доноси 
 

ОДЛУКУ  

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ  

ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Овом одлуком дефинише се организација и функционисање цивилне заштите на територији општине  Нови 

Бечеј, посебно у делу који се односи на начела по којима се поступа у систему смањења ризика од катастрофа, 

субјекте и снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама, дужностима 
општинских органа у заштити и спасавању, обавезе израде процене ризика од катастрофа, плана заштите и 

спасавања, плана смањења ризика од катастрофа, екстерног плана заштите од великог удеса, образовање 
штаба за ванредне ситуације, одређивање повереника и заменика повереника цивилне заштите у насељеним 

местима, формирање јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите 

за узбуњивање, одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање, финансирање и друга 
питања. 

 
НАЧЕЛА 

 
Члан 1. 

Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања утврђена Законом а посебно: 

начело приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, начело равноправности и заштите људских 
права, начело партиципативности и солидарности, и начело информисања јавности.   

 

Начело приоритета 
 

Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање људи и материјалних и културних добара на теритрији 
општине Нови Бечеј представља најважнији приоритет у односу на све друге облике друштвеног и јавног 

живота. У том смислу, сваки грађанин има право на заштиту без обзира на пол, националну или било коју 
другу припадност. 

 

Начело примарне улоге локалних заједница 
 

Органи општине и сви субјекти и снаге смањења ризика од катастрофа на простору општине  имају примарну 
улогу у управљању ванредном стуацијом и одговорни су за правовремен и ефикасан први организовани  

одговор у случају најаве или настанка неке опасности која угрожава животе и здравље људи и материјална 

добра на простору општине  Нови Бечеј. 
 

Начело равноправности и заштите људских права 
 

Органи општине, штаб за ванредне ситуације и субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање старају 
се о обезбеђивању принципа равноправности полова, односно воде рачуна да ни једна наредба, одлука, 

радња или мера не сме бити на штету женског пола а такође се обезбеђује принцип да и жене равноправно 
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учествују у активностима превентивне заштите и оперативним активностима заштите и спасавања људи и 

материјалних добара у ванредним ситуацијама. Такође, су дужни да воде рачуна о заштити људских права а 
посебно о заштити сиромашних, старих, болесних, деце, трудница и других рањивих група на простору 

општине  Нови Бечеј. 
 

Начело партиципативности и солидарности 

 
Сви грађани на простору општине  Нови Бечеј који буду угрожени неком катастрофом имају обавезу међусобне 

солидарности и узајамне помоћи као и право на помоћ не само у спасавању живота и здравља већ и у 
обезбеђивању основних услова за живот и имају приоритет у услугама које пружају хуманитарне организације 

које делују на простору општине.  

 
Начело инфомисања јавности 

 
Председник општине и штаб за ванредне ситуације имају обавезу да правовремено и истинито обавештавају 

јавност о упозорењима да се очекује нека опасност и поступцима које треба да предузму односно о 

последицама опасности која је задесила простр општине. Информисање вршити на редовним и ванредним 
саопштењима и на конференцијама за медије.  

 
 

СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ 

СИТУАЦИЈАМА 

 

Члан 2. 
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у општини су: 

1. скупштина општине, 

2. председник општине, 
3. општинско веће, 

4. општинска управа и њене основне организационе јединице, 
5. субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање, 

6. образовне установе и  и друге јавне установе. 

 
Снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 

територији општине  Нови Бечеј су: 
 

1. штаб за ванредне ситуације, 
2. повереници и заменици повереника цивилне заштите, 

3. јединице цивилне заштите опште намене, 

4. јединица за узбуњивање, 
5. добровољно ватрогасно друштво, 

6. екипе Црвеног крста и 
7. радиоаматери, 

8. грађани и удружења грађана. 

 

Скупштина општине 

 
Члан 3. 

У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 

територији општине Нови Бечеј, а у складу са одредбама Закона, Скупштина општине  Нови Бечеј врши 
следеће послове: 

– доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице локалне 
самоуправе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује његово спровођење; 

– образује Штаб за ванредне ситуације; 

– разматра извештај председника општине  Нови Бечеј о битним питањима из области смањења ризика од 
катастрофа, управљања ванредним ситуацијама и отклањању последица ванредних ситуација; 

– доноси план и програм развоја система заштите и спасавања на територији јединице локалне самоуправе;  
- планира и утврђујe изворе финансирања за развој, изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и 

развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите на територији општине;  
- обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
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Председник општине  

 
Члан 4. 

- Стара се о спровођењу закона и других прописа из области смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама;  

- врши функцију команданта Штаба за ванредне ситуације општине  Нови Бечеј и руководи његовим радом 

(члан 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљања у ванредним ситуација у даљем тексту: 
Закона);  

- у сарадњи са замеником и начелником штаба предлаже постављење осталих чланова Штаба за ванредне 
ситуације;  

- доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне ситуације на територији општине  Нови Бечеј, на предлог 

општинског штаба за ванредне ситуације (члан 39. Закона);  
- врши активирање субјеката од посебног значаја (доноси наредбу о активирању субјеката и снага на својој 

територији члан 88. Закона);  
- доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне заштите на својој територији (члан 88. Закона); 

- руководи заштитом и спасавањем и наређује мере утврђене законом и другим прописима;  

- усмерава и усклађује рад општинских органа и правних лица чији је општина оснивач у спровођењу мера 
заштите и спасавања;   

- остварује сарадњу са начелником Средњобанатског управног округа и Окружним штабом за ванредне 
ситуације као и са штабовима за ванредне ситуације суседних ЈЛС у циљу јединственог и усклађеног деловања 

у ванредним ситуацијама;  
- стара се о организацији и спровођењу мобилизације грађана, правних лица и материјалних добара у циљу 

укључења истих у активности заштите и спасавања;  

- одлучује о увођењу дежурства општинским органима и другим правним лицима у ванредној ситуацији;  
– планира и преко скупштине општине и општинског већа обезбеђује буџетска средства намењена за смањење 

ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и отклањању последица ванредних ситуација; 
- на захтев или по сопственој процени извештава Скупштину  општине о стању на територији и о предузетим 

активностима у ванредној ситуацији; 

- разматра и одлучује о другим питањима из области заштите и спасавања из своје надлежности. 
 

Општинско веће 
 

Члан 5. 
У остваривању своје улоге у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на 

територији општине  Нови Бечеј, применом оредаба Закона  и других прописа, Општинско веће општине  Нови 

Бечеј  врши следеће послове: 
-разматра предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Нови 

Бечеј, на предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља Скупштини на усвајање; 
– усваја (доноси) Процену ризика од катастрофа за територију општине  Нови Бечеј након добијања 

сагласности од МУП-а Сектора за ванредне ситуације; 

– усваја (доноси) План заштите и спасавања општине након добијања сагласности од МУП-а, Сектора за 
ванредне ситуације; 

- усваја (доноси) План смањења ризика од катастрофа за територију општине на основу Процене ризика од 
катастрофа; 

- усваја (доноси)  Екстерни план заштите од великог удеса након добијене сагласнсти од МУП-а, Сектора за 

ванредне ситуације; 
- доноси акт о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију општине  Нови 

Бечеј на предлог надлежног штаба; 
- доноси акт о формирању јединица цивилне заштите опште намене и јединице за узбуњивање; 

- разматра висину насталих штета од елементарних непогода и доставља захтеве за помоћ од Владе; 
- образује Комисију за процену штете настале од елементарних непогода; 

- одлучује о накнади штете настале од елементарних непогода и других несрећа; 

- одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпели штете у ванредним ситуацијама, у складу са 
расположивим финансијским средствима;  

- успоставља ситуациони центар у складу са актом о организацији и функционисању цивилне заштите, а у 
зависности од техничких и материјалних могућности; 

– предлаже акта која доноси Скупштина општине  Нови Бечеј; 

– предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења ризика од катастрофа; 
– обављају и друге послове утврђене законом. 
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Општинска управа 

 
Члан 6. 

Општинска управа и њене основне организационе јединице општинске управе у оквиру својих надлежности у 
систему смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама обављају следеће послове и 

задатке: 

- обезбеђује успостављање и функционисање ситуационог центра, уз сагласност председника општине  Нови 
Бечеј, у складу са техничким и материјалним могућностима општине  Нови Бечеј;  

- Општиска управа је носилац активности на изради Процене ризика од катастрофа  територије општине  Нови 
Бечеј: 

- носилац је израде Плана смањења ризика од катастрофа;  

- носилац је израде Плана заштите и спасавања;  
- учествују у припремама, организацији и извођењу привременог померања или евакуације угроженог 

становништва;  
- учествују у припремама и спровођењу збрињавања настрадалог становништва;  

- старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад Штаба за ванредне ситуације општине  Нови Бечеј;  

- старају се о планирању и имплементацији  урбанистичких мера заштите и спасавања у делу који се односи на 
израду и усвајању  просторних  планова града/општине;  

- набављају и одржавају средства за узбуњивање у оквиру система јавног узбуњивања у Републици Србији, 
учествују у изради студије покривености система јавног узбуњивања за територију општине  Нови Бечеј;  

- старају се о обезбеђењу телекомуникационе и информационе подршке за потребе заштите и спасавања;  
- организују, развијају и воде личну и узајамну заштиту у свим органима општине;  

- учествују у организацији, формирању, опремању и обучавању јединица цивилне заштите опште намене и 

јединице за узбуњивање;  
- остварују сарадњу са организационим јединицима Сектора за ванредне ситуације – Одељењем за ванредне 

ситуације у Зрењанину;  
- обављају и друге послове заштите и спасавања у складу са законом и другим прописима. 

 

Штаб за ванредне ситуације 

 

Члан 7. 

За руковођење и координацију рада субјеката и снага система за смањење ризика од катастрофа на 
територији општине формира се штаб за ванредне ситуације у чији састав  улазе:  

- председник општине - командант штаба; 
- заменик председника општине - заменик команданта штаба; 

- представник Сектора за ванредне ситуације - начелник штаба; 
- начелник општинске управе - члан штаба; 

- представник (1-2) општинског већа - члан штаба; 

- директор/и  јавног/их комуналног/их предузећа - члан штаба; 
- директор здравствене установе - члан штаба 

- директор грађевинског предузећа или другог привредног друштва - члан штаба; 
- директор електродистрибутивног предузећа - члан штаба; 

- директор ветеринарске службе - члан штаба; 

- секретар Црвеног крста - члан штаба- члан штаба 
- и други на основу предлога команданта и начелника штаба. 

 
Поред надлежности дефинисаних Законом, Општински штаб, у случају  ванредне ситуације може наредити и 

следеће мере: 

- ангажовање (употребу) јединица цивилне заштите опште намене, грађана и материјалних средстава у 
ванредним ситуацијама; 

- увођење дежурства  субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање и другим правним лицима; 
- ангажовање (употребу) субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; 

- посебан режим обављања одређених комуналних делатности; 
- посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког карактера; 

- посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја локалним путевима; 

- евакуацију становништва; 
- одређивање другачијег  распореда радног времена; 

- посебне приоритете у испоруци комуналних и других производа и пружању услуга (воде,  
   грејања, гаса, електричне енергије, градског превоза, железнички и друмски превоз и сл); 
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- привремену забрану приступа и кретања у појединим угроженим подручјима; 

- привремену забрану коришћења одређених покретних  и непокретних ствари власницима    
  односно корисницима; 

- обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од стране становништва и правних лица  у   
  организовању и спровођењу евакуације и других активности у заштити и спасавању; 

- корисницима, односно власницима стамбених зграда, станова, пословних просторија и других    

  зграда да приме на привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја; 
- и друге мере. 

Стручно-оперативни тимови 
 

Члан 8. 

Општински штаб за ванредне ситуације формира стручно оперативне тимове као своја помоћна стручна 
саветодавна и оперативна тела, за следеће опасности и мере цивилне заштите: 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава; 
- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од земљотреса; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од клизишта и ерозија; 

- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од епидемија и пандемије; 
- стручно оперативни тим за заштиту и спасавање од ТТ несрећа; 

- стручно оперативни тим за евакуацију; 
- стручно оперативни тим за збрињавање угроженог становништва; 

- стручно оперативни тим за асанацију терена; 
- стручно оперативни тим за прву и медицинску помоћ; 

- и др. по процени штаба за ванредне ситуације. 

 
Потребно је да у састав стручно оперативних тимова уђу стручњаци и руководећи кадрови из органа или 

институција надлежних и компетентних за одређену опасност; представници општинских органа; 
представници здравствених, образовних и научних установа, привредних друштава и других правних лица у 

чијем делокругу су, поред осталих и послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама. 

 
Општински штаб за ванредне ситуације може формирати нове или расформирати већ формиране стручно 

оперативне тимове у зависности од идентификованих опасности у ажурираној или новој Процени ризика од 
катастрофа за територију општине.  

 
Ситуациони центар 

 

Члан 9. 

Ситуациони центар се образује у оквиру Општинске управе у ситуацији проглашења ванредне ситуације на 

простору општине који ће успоставити непрекидан рад са циљем правовременог информисања грађана о 

ситуацији на терену и о поступцима које грађани треба да предузимају у одређеној опасности.  
 

Поред наведеног, ситуациони центар ће обављати и следеће послове: пријем наредби, закључака и препорука 
од надлежних органа, преношење наредби, закључака и препорука општинског штаба надлежним органима и 

службама општине, месних заједница и снагама заштите и спасавања, прикупља податке и информације о 

угроженом становништву и доставља их штабу за ванредне ситуације или Сектору за ванредне ситуације, као 
и податке о интервенцијама снага заштите и спасавања на терену.  

 
Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 

 

Члан 10. 
Субјекте од посебног значаја, односно привредна друштва и друга правна лица која егзистирају на простору 

општине, а која у свом саставу располажу са људским и материјалним ресурсима који се могу искористити у 
заштити и спасавању људи и материјалних добара, одредиће Општинско веће својим актом којим ће 

обухватити: 
- јавна комунална предузећа која се финансирају из буџета локалне самоуправе; 

- здравствене установе; 

- ветеринарске установе; 
- електродистрибутивну службу; 

- саобраћајна предузећа; 
- грађевинска предузећа; 
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- хуманитарне организације и др. 

  
На основу плана заштите и спасавања, а на предлог штаба за ванредне ситуације Општинска управа ће 

субјектима одредити задатке у заштити и спасавању.  
 

Трошкови стављања у приправност и ангажовање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање,  

падају на терет буџета општине.  
 

Општинска управа припрема уговоре за реализацију задатака, а потписује их Председник општине . 
Субјекти од посебног значаја имају обавезу планирања и припремања ефикасног и правовременог ангажовања 

и извршења задатака постављених од стране Општинског штаба за ванредне ситуације.  

   
Остала привредна друштва и друга правна лица 

 
Члан 11. 

Сва привредна друштва и друга правна лица на простору општине су у обавези да учествују у заштити и 

спасавању на основу налога штаба за ванредне ситуације, а у складу са својом делатношћу и људским и 
материјалним ресурсима. 

 
Трошкови настали учешћем привредних друштава и других правних лица спровођењу мера заштите и 

спасавања, надокнађују се из буџета општине Нови Бечеј. 
 

 

Хуманитарне организације и удружења грађана 
 

Члан 12. 
Организација Црвеног крста и друге хуманитарне организације и удружења, која своју делатност обављају на 

територији општине учествују у планирању, припремама и спровођењу задатака заштите и спасавања и 

пружања помоћи становништву погођеном последицама катастрофа.  
 

Ангажовање хуманитарних организација и удружења грађана врши Општински штаб за ванредне ситуације. 
 

Грађани 
 

Члан 13. 

У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су да учествују сви способни грађани од 18 до 60 година 
старости на простору општине укључујући и стране држављане, сем трудница и мајки са децом до десет 

година старости и самохрани родитељи односно и друге категорије становништав које су дефинисане чланом 
36. став 7. Закона.   

 

За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да поштују све наредбе и друге мере које доноси 
Општински штаб за ванредне ситуације а које се односе на њихово поступање и учешће у случају ванредних 

ситуација, затим да омогуће извођење неопходних радова за заштиту и спасавање на својим непокретностима, 
као и да дају на коришћење непокретне ствари, возила, машине, опрему, материјално-техничка и друга 

материјална средства (вода, храна, одећа, обућа, грађевински и други производи). За ствари и материјална 

средства дата на коришћење, као и за штету насталу извођењем радова на непокретностима за потребе 
заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која се исплаћује по тржишним ценама из буџетских 

средстава општине. 
 

Повереници цивилне заштите 
 

Члан 14. 

За организацију и спровођење превентивних мера заштите и покретање почетних активности у случају појаве 
или најаве опасности по људе и материјална добра, Општински штаб за ванредне ситуације, именоваће 

поверенике и заменике повереника цивилне заштите у следећим насељеним местима: 
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1. За територију насељеног места Нови Бечеј 

 

Р. 
Бр 

Повереник, адреса Заменик повереника, адреса 

I реон - Центар 

1.  
Новица Блажин, Нови Бечеј 
 

Светлана Блажин, Нови Бечеј 
 

II реон Шушањ 

2.  Милан Будаков, Нови Бечеј Јован Станчић, Нови Бечеј 

III реон Врањево 

3.  Владимир Давидовић, Нови Бечеј Емил Стеванов, Нови Бечеј 

IV реон Ново Село 

4.  Жељко Остојић, Нови Бечеј  Душан Грујић, Нови Бечеј 

 

2. За зграду месне заједнице Нови Бечеј 

Р. бр. Повереник, адреса Заменик повереника, адреса 

5. 

 

Миленко Гарчев, Нови Бечеј 
 

Мирослав Мацура, Нови Бечеј 

 

3. За територију МЗ Ново Милошево  
 

Р. бр. Повереник, адреса Заменик повереника, адреса 

6. Невена Нађалин, Ново Милошево Грујица Рођенков, Ново Милошево 

 
4. За територију МЗ Кумане  

 

Р. Бр. Повереник, адреса Заменик повереника, адреса 

7. Душан Радишић, Кумане Горан Станчић, Кумане 

 

5. За територију МЗ Бочар  
 

Р. Бр. Повереник, адреса Заменик повереника, адреса 

8. Љиљана Штрбац, Бочар Озренка Капетанов, Бочар 

 

6. За зграду Општинске управе Нови Бечеј 
 

Р. Бр. Повереник, адреса Заменик повереника, адреса 

9. Дуња Миланков, Нови Бечеј Ивана Добожанов, Нови Бечеј 
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Повереници и заменици повереника у насељима предузимају непосредне мере за учешће грађана у 

спровођењу мера и задатака цивилне заштите и личне и узајамне заштите. 
 

Најважније мере које предузимају повереници и заменици повереника цивилне заштите у насељеним местима 
општине су: 

       - обавештавају штаб за ванредне ситуације о насталој опасности у зони своје одговорности; 

       - активирање и ангажовање становништва и координирање њиховим активностима на    спасавању  
живота угрожених и имовине на угроженом подручју; 

       - упознају грађане са знацима за узбуњивање и о поступцима грађана на знак опасности; 
       - организовање личне и узајамне заштите у зони своје одговорности; 

       - учешће у активностима организације и вршења евакуације угроженог становништва са   

         угроженог  подручја; 
       - учешће у кативностима организације и спровођења збрињавања угроженог становништва; 

       - информишу Општински штаб о броју порушених објеката, повређених и   
         угрожених  рађана којима је потребна помоћ, о броју закрчених саобраћајница, кварова на   

         електро,  водоводној и гасној мрежи, поплављеним подручјима и другим подацима који се   

         односе на  заштиту и спасавање грађана и њихове имовине. 
 

Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање општине, општинска управа, привредна друштва и 
друга правна лица на простору града/општине одредиће своје поверенике у складу са чланом 77. Закона. 

 
Именовање повереника и заменика повереника у насељеним местима извршиће Општински штаб за ванредне 

ситуације у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.  Предлоге за именовање повереника и заменика 

повереника урадиће Одељење за јавне службе. Поверенике именовати у складу са критеријумима из 
Правилника о раду повереника и заменика повереника цивилне заштите и критеријумима за њихово 

именовање ("Службени гласник РС", број 102/2020). 
 

Јединице цивилне заштите 

 
Члан 15. 

За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и спасавања људи и материјалних добара  на простору 
општине  Нови Бечеј формираће се јединице цивилне заштите опште намене и јединица за узбуњивање. 

 
Општинско веће ће, у складу са Проценом ризика од катастрофа, Уредбом о јединицама цивилне заштите, 

намени и задацима, мобилизацији и начину употребе (,,Службени гласник РС'', број 84/2020) и у складу са 

буџетом општине, формирати јединице из става 1. овог члана. 
 

Јединице цивилне заштите опште намене ће се ангажовати у гашењу пожара на отвореном, за изградњу 
заштитних насипа, црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, за предузимање активности при 

евакуацији, збрињавању и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, материјалних и културних 

добара и животне средине, као и за предузимање превентивних мера од настанка опасности. 
 

Лична и узајамна заштита  
 

Члан 16. 

Лична и узајамна заштита је облик организовања грађана за спровођење личне заштите и самопомоћи и 
пружање помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна.  

 
Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик припремања и организованог учешћа грађана у заштити и 

спасавању обухвата мере и поступке њихове непосредне заштите испасавања у пословним и стамбеним 
зградама и другим објектима где живе и раде.  

 

На основу процене угрожености, општинска управа набавља средства за личну и узајамну заштиту и друга 
средства за заштиту и спасавање на угроженим територијама и то: средства за пружање прве помоћи, гашење 

почетних и мањих пожара, расчишћавање урушених објеката и откопавања плитко затрпаних, чишћење 
површина од снежних наноса и леда, приручна средства за дезинфекцију и деконтаминацију и сл.  
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Мере цивилне заштите  

 
Члан 17. 

За потребе заштите и спасавања становништва на простору општине, сви субјекти смањења ризика од 
катастрофа а посебно општинско веће, штаб за ванредне ситуације, градска/општинска управа и субјекти од 

посебног значаја ће планирати организовати и предузимати мере цивилне заштите, поштујући специфичност 

њиховог садржаја и њихову примену кроз мере и активности по појединим опасностима, планским 
документима разрадити мере заједничке за све опасности које угрожавају територију јединице локалне 

самоуправе и то:      
- узбуњивање становништва; 

- евакуацију становништва и стоке; 

- збрињавање угроженог становништва; 
- прву и медицинску помоћ и  

- асанацију. 
 

Међуопштинска сарадња  

 
Члан 18. 

Општине  Нови Бечеј ће успоставити сарадњу са суседним општинама у припремама, планирању, организацији 
и спровођењу система смањења ризика од катастрофа. У том смислу биће потребно ускладити Процену ризика 

од катастрофа и поједина планска решења у Плану заштите и спасавања. Посебну сарадњу остварити са 
суседним општинама по питању израде Плана смањења ризика од катастрофа за све заједничке ризике. 

 

Обучавање  
 

Члан 19. 
Општинска управа ће планирати обуку припадника јединица цивилне заштите опште намене и повереника и 

заменика повереника цивилне заштите. 

 
За потребе организовања и извођења обуке, обезбедити финансијска средства из буџета. 

 
Финансирање  

 
Члан 20. 

Општинска управа ће у сарадњи са општинским већем планирати и предложити Скупштини општине да у 

буџету усвоји финансијска средства потребна за функционисање система смањења ризика од катастрофа и 
управљање ванредним ситуацијама на простору општине. 

За ову намену обезбеђују се и други извори финансирања кроз пројекте, програме, донације, помоћи и др. 
За потребе заштите и спасавања становништва и материјалних добара од елементарних непогода, техничко-

технолошких несрећа и опасности, из буџета општине, финансираће се следеће активности: 

- организовање, опремање и обучавање штаба за ванредне ситуације; 
- организовање, опремање и обучавање јединице цивилне заштите опште намене; 

- обука повереника и заменика повереника цивилне заштите; 
- трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја зазаштиту и спасавање; 

- изградња система за узбуњивање на територији општине; 

- набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање посебне опреме за јединице цивилне заштите 
опште намене; 

- организација и спровођење мера и задатака цивилне заштите из делокруга рада општине; 
- санирање штета насталих природном и другом незгодом, у складу са материјалним могућностима; 

-  И друге послове  у складу са законом  и другим прописима. 
 

Наведе активности се, поред средстава из буџета, могу реализовати и путем донација, поклона и других 

видова помоћи, у складу са законом, као и наменски пренетим средствима из Републичког буџета. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 

На основу акта Министра унутрашњих послова у периоду од годину дана од ступања на снагу ове Одлуке биће 
формирана једна јединице цивилне заштите опште намене и једна специјализована јединица за узбуњивање.  



30. мај 2022. год.                      Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 16          16 
 
 

Члан 20. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј” и 

престаје да важи Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Нови Бечеј 
број: II 02-08-1/2019 од 12.11.2019. године. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљањуванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), јединица локалне 
самоуправе у оквиру својих надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним 

ситуацијама доноси акт о организацији и функционисању цивилне заштите на територији јединице локалне 

самоуправе, на предлог надлежног штаба и обезбеђује њено спровођење. 
Циљ  доношења ове одлуке: Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела заштите и спасавања 

утврђена Законом а посебно: начело приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, начело 
равноправности и заштите људских права, начело партиципативности и солидарности, и начело информисања 

јавности 

Надлежни штаб је упутио акт 09.12.2  број:сл/2022 од 27.04.2022 са предлогом за доношење ове Одлуке, а у 
циљу доследне примене и спровођења законске регулативе, као и правилног, једнообразног рада. 

Финансирање: Општинска управа ће у сарадњи са општинским већем планирати и предложити Скупштини 
општине да у буџету усвоји финансијска средства потребна за функционисање система смањења ризика од 

катастрофа и управљање ванредним ситуацијама на простору општине. 

За ову намену обезбеђују се и други извори финансирања кроз пројекте, програме, донације, помоћи и др 
Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву ове Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-82-6/2022                        Председник 

Дана: 30.05.2022. године             Скупштине општине 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј              Милован Баштованов с.р. 

 

 

ПОСЕБАН ДЕО 
 

1. На основу члана 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017 , 95/2018 и 114/2022) и члана 40. став 1. тачка 18. Статута 

општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј je на 

17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела следећу 

 

ИЗМЕНУ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСKE УПРАВЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
У Кадровском плану Општинске управе општине Нови Бечеј за 2022. годину („Службени лист општине Нови 

Бечеј“, број 38/2021) мења се: 
 

2. Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2022. години 

за коју се доноси Кадровски план је: 
3.  

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

Службеник по положају – I група 1 

Самостални саветник 5 

Саветник 26 

Млађи саветник 11 
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Сарадник 8 

Млађи сарадник 1 

Виши референт 8 

Референт  1 

Млађи референт 1 

Намештеник 7 

                                        Укупно: 69 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Чланом 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(''Службени гласник РС'', број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021) прописано је да Кадровски план у 
јединици локлне самоуправе усваја Скупштина општине истовремено са одлуком о буџету јединице локалне 

самоуправе. 
Кадровски план се састоји од приказа броја запослених на неодређено време према звањима, броја 

запослених са радним односом на одређено време због повећања обима посла или по основу повремених и 
привремених послова, који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план. 

Скупштина општине је донела Одлуку о организацији општинске управе  општине Нови Бечеј 

(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 31/2020,20/2021 и 34/2021) којом је прописана организација 
управе у складу са законом. 

 
Кадровски план Општинске управе општине Нови Бечеј је Скупштина општине Нови Бечеј донела на 

седници одржаној дана 31.12.2021. године (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 38/2021). 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-110-12/2022        Председник 

Дана: 30.05.2022. године       Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј        Милован Баштованов с.р. 

2. На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласни РС“, број 129/2007, 
83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута 

Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 17. 
седници одржаној дана 30.05.2021. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома културе  

општине Нови Бечеј 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о изменама Статута Дома културе општине Нови Бечеј, коју је донео 

Управни одбор Дома културе општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 16.05.2022. године. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу Општине Нови Бечеј. 

 
СКУПШТИНА ОПШТНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-011-1/2022             Председник 
Дана: 30.05.2022. године        Скупштине општине 

  Н о в и   Б е ч е ј         Милован Баштованов с.р. 
 

3. На основу члана 67. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019) и  члана 40. став 1. тачка 64. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, 

број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Извештај о раду 

ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2021. годину 

   

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за 2020. годину, који је усвојио 

Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј на седници одржаној дана 29.04.2022. гoдине. 

 

II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-400-45/2021         Председник 

Датум: 30.05.2022. године          Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј           Милован Баштованов с.р. 

 

4. На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, брoj 15/2016 и 88/2019) и 

члана 40. став 1. тачка 12. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 6/2019), 
Скупштина општине Нови Бечеј на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

o давању сагласности на расподелу добити ЈП „Комуналац” Нови Бечеј  

за 2021. годину 
  

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о распоређивању добити ЈП „Комуналац” Нови Бечеј за 2021. годину, коју 

је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Комуналац” Нови Бечеј, на седници од 31. марта 2022. године. 
 

II 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-40-3/2022         Председник 

Дана: 30.05.2022. године       Скупштине општине 

Н о в и   Б е ч е ј        Милован Баштованов с.р. 

5. На основу члана 67. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 

88/2019) и  члана 40. став 1. тачка 64. Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, 

број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Извештај о раду 

ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2021. годину 

   

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј за 2021. годину, који је 

усвојио Надзорни одбор ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, на седници одржаној дана 29.04.2022. гoдине. 

 

II 

Ово Решење објавиће се у Службеном листу општине Нови Бечеј. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-400-46/2022              Председник 

Датум: 30.05.2022. године               Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                Милован Баштованов с.р. 

 

6. На основу члана 40. став 1. тачка 16. и члана 65. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 6/2019) и члана 39. став 3. Пословника Скуштине општине Нови Бечеј („Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 11/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. 

године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и избору члана Општинског већа општине Нови Бечеј 

 

I 

Разрешава се дужности члан Општинског већа општине Нови Бечеј, задужен за област туризам и 

угоститељство: 

- Милорад Пап из Новог Милошева. 

 

II 

За чланa Општинског већа општине Нови Бечеј, за област туризам и угоститељство  изабран je: 

- Душко Арсенов из Новог Милошева.  

 

III 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-013-67/2022        Председник  

Дана: 30.05.2022. године        Скупштине општине  

Н о в и Б е ч е ј         Милован Баштованов с.р. 

 

7. На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 

81/05 – испр. др. закона , 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 13. Статута 

општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 

17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о констатовању престанка функције директора Јавне установе  

„Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј 

 

I 

Ранку Јањићу из Новог Бечеја констатује се престанак функције директора Јавне установе „Спортско 

рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј, због истека периода на који је именован. 

 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

Образложење  

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 18. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, 

бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона , 83/05 – испр. др. закона и 83/14 – др. закон), 
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којим је прописано да директора установе именује и разрешава оснивач, док је чланом 40. став 1. тачка 13. 

Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) прописано да Скупштина 

општине у складу са законом именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, 

организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

Директор Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј, Ранко Јањић именован је 

Решењем Скупштине општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 7/2018), на период од 

четири године. 

Одбор за избор и именовања Скупштине општине Нови Бечеј након извршеног увида и разматрања Решења о 

именовању директора ЈУ „СРЦ Јединство“ Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 7/2018), 

констатовао је да је мандатни период на који је именован Ранко Јањић за директора Јавне установе „Спортско 

рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј истекао, те је утврдио Предлог Решења о констатовању престанка 

функције Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј. 

Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против истог се може покренути управни спор 

подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана достављања овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-020-28/2022         Председник 

Датум: 30.05.2022. године         Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј          Милован Баштованов с.р. 

 

8. На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласни РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. 

закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 

13. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 6/2019), Скупштина општине Нови 

Бечеј, на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Јавне установе  

„Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј 
 

I 

Именује се Ранко Јањић из Новог Бечеја за директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар 

Јединство“ Нови Бечеј, на мандатни период од 4 (четири) године. 

 

II 

Права и обавезе директора биће уређени Уговором о раду, закљученим између Управног одбора Јавне 

установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј и директора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

 
Образложење 

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј 

(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) којим је прописано да Скупштина општине именује и 

разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

Управни одбор Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј, након спроведеног јавног 

конкурса за избор директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј сачинио је 

листу кандидата и упутио предлог кандидата Скупштини општине Нови Бечеј за именовање директора Јавне 

установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј. 

Одбор за избор и именовања Скупштине општине Нови Бечеј, разматрајући  Листу кандидата, као и конкурсну 
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документацију кандидата, утврдио је да кандидат Ранко Јањић испуњава услове за обављање функције 

директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј и утврдио Предлог Решења о 

именовању директора Јавне установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј и исти упутило 

Скупштини општине Нови Бечеј на разматрање и усвајање. 

Сходно наведеном, а након разматрања Предлога Решења о именовању директора Јавне установе „Спортско 

рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј, Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву 

овог Решења. 

 

Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против истог се може покренути управни спор 

подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана достављања овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

  
Број: II 02–020-16/2022       Председник 

Датум: 30.05.2022. године       Скупштине општине 
    Н о в и   Б е ч е ј        Милован Баштованов с.р. 

 
9. На основу члана 18. Закона о јавним службама („Службени гласни РС“, број 42/91, 71/94, 79/2005 - др. 

закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 37. Закона о култури 

(„Службени гласни РС“, број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021) и члана 40. став 1. 

тачка 13. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј”, бр. 6/2019) Скупштина општине 

Нови Бечеј, на 17. седници одржаној 30.05.2022. године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора  
Дома културе општине Нови Бечеј 

 

I 
Марина Цвејин, дипломирани филозоф из Новог Бечеја, именује се за вршиоца дужности директора  Дома 

културе општине Нови Бечеј, почев однаредног дана од дана доношења овог решења до именовања директора 
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на период од једне године. 

 
II 

Права и обавезе в.д. директора биће уређени Уговором о раду, закљученим између Управног одбора Дома 

културе општине Нови Бечеј и в.д. директора. 

 

III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

 

Образложење 

Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 37. Закона о култури, којим је прописано да оснивач 

може именовати вршиоца дужности директора установе, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају 

када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео, 

као и да период обављања функвије вршиоца дужности директора  не може бити дужи од једне године. 

Чланом 18. Закона о јавним службама и чланом 40. став 1. тачка 13. Статута општине Нови Бечеј (''Службени 

лист општине Нови Бечеј'', број 6/2019) прописано да директора установе именује, односно разрешава 

оснивач, односно Скупштина општине именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора 

установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом. 

Одбор за избор и именовања, након утрврђивања Предлога Решења о престанку мандата директора Дома 

културе општине Нови Бечеј, утврдио је да Марина Цвејин испуњава услове за обављање функције вршиоца 

дужности директора Дома културе општине Нови Бечеј, прописане чланом члана 36. став 1. Закона о култури и 

утврдио Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора  Дома културе општине Нови Бечеј. 

Сходно наведеном Скупштина општине Нови Бечеј је одлучила као у диспозитиву овог Решења. 
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Упутство о правном средству: Ово Решење је коначно и против истог се може покренути управни спор 

подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана достављања овог Решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02–020-3/2022                  Председник 

Датум: 30.05.2022. године            Скупштине општине 

Нови Бечеј              Милован Баштованов с.р. 

 

10. На основу члана 29. став 1. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 7. Уредбе о саставу, начину и организацији рада 
штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“, број 27/2020) и члана 40. став 1. тачка 41. Статута 

Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Скупштина општине Нови Бечеј на 17. 

седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела је следеће  
 

Р Е Ш Е Њ E 
о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне ситуације 

 општине Нови Бечеј  
 

I 

Разрешава се дужности члан Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј: 
 

1. Капетан Милош Крајновић из Гарнизона Зрењанин. 
 

II 

За члана Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј именује се: 
 

1. Потпуковник Стеван Жигић из Гарнизона Зрењанин. 
 

III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-020-26/2022        Председник 
Дана: 30.05.2022. године       Скупштине општине 

Н О В И  Б Е Ч Е Ј        Милован Баштованов с.р. 

 
11. На основу члана 116. став 5., 7. и 13. и члана 117. став 3. тачке 4) Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 

129/2021), Скупштина општине Нови Бечеј је на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЉУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

I 

Констатује се престанак мандата члановима Школског одбора Средње школе Нови Бечеј из разлога истека 

мандата и то:  

 

 

Представницима јединице локалне самоуправе: 

1. Санди Цвијановић из Новог Бечеја 

2. Жужани Тадић из Новог Бечеја и 

3. Симони Роцков из Новог Бечеја. 
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Представницима запослених: 

1. Богданки Ђурчић Танди из Новог Бечеја,  

2. Роберту Кишу из Новог Бечеја и 

3. Јелени Маринков из Новог Бечеја. 

Представницима родитеља: 

1. Александри Петрашков Блажин из Новог Бечеја, 

2. Тијани Јанковић из Бечеја и 

3. Марији Фодок из Новог Бечеја. 

 

II 

Именују се чланови Школског одбора Средње школе Нови Бечеј и то:  

 

Представници јединице локалне самоуправе: 

1. Санда Игић из Новог Бечеја 

2. Душица Суботички из Новог Милошева и 

3. Симона Роцков из Новог Бечеја. 

Представници запослених: 

1. Зорана Ковачев из Новог Бечеја,  

2. Роберт Киш из Новог Бечеја и 

3. Богданка Ђурчић Танди из Новог Бечеја. 

Представници родитеља: 

1. Александра Петрашков Блажин из Новог Бечеја, 

2. Тијана Јанковић из Бечеја и 

3. Галина Будаи из Новог Бечеја. 

 

III 

Мандат чланова Школског одбора Средње школе Нови Бечеј траје 4 (четири) године.  

 

IV 

Ово Решењe објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј’’.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-020-14/2022                      Председник 

Дана: 30.05.2022.године            Скупштине општине 

Н о в и  Б е ч е ј             Милован Баштованов с.р. 

 

12. На основу члана 116. став 5., 7. и 13. и члана 117. став 3. тачке 4) Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 

129/2021), Скупштина општине Нови Бечеј је на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЉУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

 

 

I 

Констатује се престанак мандата члановима Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј из разлога 

истека мандата и то:  
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Представницима јединице локалне самоуправе: 

4. Дејану Оташевићу из Новог Бечеја 

5. Ференцу Шванеру из Новог Бечеја и 

6. Ксенији Ђурић из Новог Бечеја. 

Представницима запослених: 

4. Олги Богданов из Новог Бечеја,  

5. Татјани Ковачев из Новог Бечеја и 

6. Силвији Варга из Новог Бечеја. 

Представницима родитеља: 

4. Моники Марјановић из Новог Бечеја, 

5. Наталији Илија из Новог Бечеја и 

6. Валерији Берта из Новог Бечеја. 

 

II 

Именују се чланови Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј и то:  

 

Представници јединице локалне самоуправе: 

7. Дејан Оташевић из Новог Бечеја, 

8. Ференц Шванер из Новог Бечеја и 

9. Ксенија Ђурић из Новог Бечеја. 

Представници запослених: 

7. Олга Богданов из Новог Бечеја,  

8. Татјана Ковачев из Новог Бечеја и 

9. Силвија Варга из Новог Бечеја. 

Представници родитеља: 

7. Марија Или из Новог Бечеја, 

8. Емил Мишковић из Новог Бечеја и 

9. Татјана Влашкалин из Новог Бечеја. 

 

III 

Мандат чланова Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј траје 4 (четири) године.  

 

IV 

Ово Решењe објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј’’.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-6-1/2022                            Председник 

Дана:30.05.2022.године            Скупштине општине 

Н о в и  Б е ч е ј             Милован Баштованов с.р. 

 

13. На основу члана 116. став 5., 7. и 13. и члана 117. став 3. тачке 4) Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 

129/2021), Скупштина општине Нови Бечеј је на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЉУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ 

 



30. мај 2022. год.                      Службени лист општине Нови Бечеј                  Број: 16          25 
 

I 

Констатује се престанак мандата члановима Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј из разлога 

истека мандата и то:  

 

Представницима јединице локалне самоуправе: 

10. Ксенији Кнежев из Бечеја 

11. Оливери Јањић из Новог Бечеја и 

12. Илони Ђурић из Новог Бечеја. 

Представницима запослених: 

10. Оливери Делић из Новог Бечеја,  

11. Дражани Богданов из Новог Бечеја и 

12. Весни Цуцић из Новог Бечеја. 

Представницима родитеља: 

10. Маријани Пајић из Новог Бечеја, 

11. Биљани Петровић Фодок из Новог Бечеја и 

12. Наталији Сударски из Новог Бечеја. 

 

II 

Именују се чланови Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј и то:  

 

Представници јединице локалне самоуправе: 

1. Ксенија Кнежев из Бечеја 

2. Оливера Јањић из Новог Бечеја и 

3. Илона Ђурић из Новог Бечеја. 

Представници запослених: 

4. Јелена Блажин из Новог Бечеја,  

5. Милена Пандуровић из Новог Бечеја и 

6. Оливера Михајлов из Новог Бечеја. 

Представници родитеља: 

4. Биљана Петровић Фодок из Новог Бечеја, 

5. Биљана Корунов из Новог Бечеја и 

6. Светлана Усеиновић из Новог Бечеја. 

 

III 

Мандат чланова Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј траје 4 (четири) године.  

 

IV 

Ово Решењe објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј’’.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-020-17/2022                      Председник 

Дана:30.05.2022.године            Скупштине општине 

Н о в и  Б е ч е ј             Милован Баштованов с.р. 

 

14. На основу члана 116. став 5., 7. и 13. и члана 117. став 3. тачке 4) Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 

129/2021), Скупштина општине Нови Бечеј је на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЉУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДР 

ЂОРЂЕ ЈОАНОВИЋ“ НОВО МИЛОШЕВО 

 

I 

Констатује се престанак мандата члановима Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево из 

разлога истека мандата и то:  

Представницима јединице локалне самоуправе: 

13. Горану Докићу из Новог Милошева 

14. Виоли Ердег из Новог Милошева и 

15. Леони Катона из Новог Милошева. 

Представницима запослених: 

13. Браниславу Цуцићу из Новог Милошева,  

14. Видици Штетин из Новог Милошева и 

15. Етелки Шкорић из Новог Милошева. 

Представницима родитеља: 

13. Наташи Влашчић из Новог Милошева, 

14. Биљани Жарков Баштованов из Новог Милошева и 

15. Оливери Торњански из Новог Милошева. 

 

II 

Именују се чланови Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево и то:  

 

Представници јединице локалне самоуправе: 

1. Горан Докић из Новог Милошева 

2. Милена Кресоја из Бочара и 

4. Леони Катона из Новог Милошева. 

Представници запослених: 

7. Бранислав Цуцић из Новог Милошева,  

8. Јелена Игњатовић Мунћан из Бочара и 

9. Биљана Арсенов из Новог Милошева. 

Представници родитеља: 

7. Дијана Бировљев из Новог Милошева, 

8. Јулијана Секулић из Новог Милошева и 

9. Марија Попов из Новог Милошева. 

 

III 

Мандат чланова Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево траје 4 (четири) године.  

 

IV 

Ово Решењe објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј’’.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-020-23/2022                      Председник 

Дана:30.05.2022.године            Скупштине општине 

Н о в и  Б е ч е ј             Милован Баштованов с.р. 

 

15. На основу члана 116. став 5., 7. и 13. и члана 117. став 3. тачке 4) Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 

129/2021), Скупштина општине Нови Бечеј је на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЉУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„СТАНЧИЋ МИЛАН УЧА“ КУМАНЕ 

 

I 

Констатује се престанак мандата члановима Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане из разлога 

истека мандата и то:  

Представницима јединице локалне самоуправе: 

16. Ивици Тубићу из Кумана 

17. Дуњи Радин из Кумана и 

18. Наташи Мучалов из Кумана. 

Представницима запослених: 

16. Олгици Радин из Кумана,  

17. Светлани Маринков из Кумана и 

18. Тањи Влајков Кумана. 

Представницима родитеља: 

16. Срђану Живанову из Кумана, 

17. Драгани Одаџин из Кумана и 

18. Дејани Тешић из Кумана. 

 

II 

Именују се чланови Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане и то:  

 

Представници јединице локалне самоуправе: 

1. Горан Станчић из Кумана 

2. Дуња Радин из Кумана и 

3. Наташа Мучалов из Кумана. 

Представници запослених: 

10. Светлана Маринков из Кумана,  

11. Олгица Радин из Кумана и 

12. Бојана Виоглавин из Кумана. 

Представници родитеља: 

10. Јована Ђурић из Кумана, 

11. Биљана Кнежевић из Кумана и 

12. Милана Комароми из Кумана. 

 

III 

Мандат чланова Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане траје 4 (четири) године.  

 

IV 

Ово Решењe објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј’’.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-020-24/2022                     Председник 

Дана:30.05.2022.године           Скупштине општине 

Н о в и  Б е ч е ј            Милован Баштованов с.р. 
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16. На основу члана 116. став 5., 7. и 13. и члана 117. став 3. тачке 4) Закона о основама система образовања 

и васпитања („Службени гласник Републике Србије'', број 88/2017, 27/2018-др. закон, 10/2019, 6/2020 и 

129/2021), Скупштина општине Нови Бечеј је на 17. седници одржаној дана 30.05.2022. године, донела 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О КОНСТАТОВАЉУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ 

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ БОЧАР 

 

I 

Констатује се престанак мандата члановима Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар из разлога 

истека мандата и то:  

Представницима јединице локалне самоуправе: 

19. Драгану Челекетићу из Бочара 

20. Далибору Мијановићу из Бочара и 

21. Смиљки Балабан из Бочара  

Представницима запослених: 

19. Љиљани Медић из Бочара  

20. Мирослави Сантрач Остојић из Кикинде и 

21. Горици Букуров из Новог Милошева  

Представницима родитеља: 

19. Корнелији Гајин из Бочара  

20. Марији Чалић из Бочара и 

21. Александри Јанков из Бочара. 

 

II 

Именују се чланови Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар и то:  

 

Представници јединице локалне самоуправе: 

1. Драган Челекетић из Бочара 

2. Далибор Мијановић из Бочара и 

3. Смиљка Балабан из Бочара  

Представници запослених: 

13. Милица Михајловић из Кикинде 

14. Радмила Хеђеши из Бочара и 

15. Љиљана Медић из Бочара  

Представници родитеља: 

13. Санела Станковић из Бочара 

14. Сандра Адамовић из Бочара и 

15. Зорица Радошевић из Бочара. 

 

III 

Мандат чланова Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар траје 4 (четири) године.  

 

IV 

Ово Решењe објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј’’.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 02-020-25/2022                     Председник 

Дана:30.05.2022.године           Скупштине општине 

Н о в и  Б е ч е ј            Милован Баштованов с.р. 
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17. На основу члана 203. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 25/2019) и члана 34. 

Одлуке о организацији Општинске управе („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 31/2020, 20/2021 и 
34/2021), начелник Општинске управе Нови Бечеј, доноси 

 
РЕШЕЊЕ 

О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 

СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ 
 

I 
ОДРЕЂУЈУ СЕ доктори медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван 

здравствене установе и издавање потврде о смрти и то: 

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
 

1. Др Средоја Станаћев 

2. Др Дејан Величковић 
3. Др Мирјана Миљевић 

4. Др Милица Мишић 
5. Др Микица Станковић 

6. Др Светлана Николић 

7. Др Данијела Милованов 
8. Др Маријана Пајић 

9. Др Саша Станулов 
10. Др Сузана Перишић 

11. Др Александар Андонов 

12. Др Иван Петровић 
13. Др Милана Маљах 

14. Др Славица Стојић 
15. Др Јасмина Исаков 

16. Др Драгана Дујин Пецарски 
17. Др Горан Гњато 

18. Др  Димитрије Стевановић 

 
II 

Средства за преглед умрлих лица и стручно утврђивање времена и узрока смрти за лица умрлих изван 
здравствене установе обезбеђује се у буџету општине Нови Бечеј. 

 

 
III 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинске управе Нови Бечеј, број IV 03-

55-3/2022 од 21. априла 2022. године. 

 
V 

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

Број: IV 03-55-4/2022                                               НАЧЕЛНИК 

Дана: 30.05.2022. године                                                   ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Нови Бечеј                                                                 ТАМАРА ПОПОВ с.р. 

 
18. На основу члана 63. став 1. тачка 23. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', 

број 6/2019), Председник општине Нови Бечеј доноси: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању стручне службе за техничку контролу објеката ради добијања употребне дозволе 

фискултурне сале у Бочару 

I 

Именује се стручна служба за техничку контролу објеката ради добијања употребне дозволе фискултурне сале 

у Бочару (у даљем тексту: Стручна служба) 

Задатак стручне службе је да изврши техничку контролу објекта фискултурне сале у Бочару, Трг Ослобођења 

1, и о томе сачини записник, а све ради добијања употребне дозволе за исту. 

II 

Рок за извршење предметног посла је 15 дана од дана доношења овог решења. 

III 

Стручна комисија има 3 члана и лице задужено за административно техничке послове. 

IV 

У стручну службу именују се чланови: 

 Александар Панић, дипл. инж. gрађевинарства 

 Синиша Сретеновић, дипл. инж. електротехнике 

 Дејан Бабин, дипл. инж. машинства 

 

V 

Административно техничке послове за потребе Стручне службе обављаће помоћник председника општине за 

област комуналне делатности и координатор на радовима на изградњи фискултурне сале у Бочару, Трифун 

Станковић, дипл.правник. 

VI 

Стручној служби припада накнада за рад у складу са чланом 23. Одлуке о примањима изабраних, постављених 

и лица на руководећим радним местима, накнадама одборника, чланова већа и радних тела у Општини Нови 

Бечеј (''Службени лист општине нови Бечеј'', број 6/2015, 8/2017 и 31/2019.) 

VII 

Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

Број: IV 05-4-3/2021-10                                              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
Дана: 27.05.2022. године                                                  САША МАКСИМОВИЋ с.р. 

Нови Бечеј        
 

19.  На основу члана 63. став 1. тачка 5. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 
број 6/2019), по поднетом Захтеву за давање сагласности на Правилник о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови 

Бечеј од 21.04.2022. године, Председник општине Нови Бечеј, дана 25.05.2022. годне, донео је следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, број 01-515 од 26.09.2021. 

године. 

  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј чији је оснивач општина Нови Бечеј поднело је захтев за давање 

сагласности на Правилник о раду ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј дана 21.04.2022. године на текст 

Правилника о раду који је Управни одбор усвојио дана 26.09.2021. године 
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Одељење за финансије и привреду ОУ установило је да је предметни правилник у складу са Законом о јавним 

предузећима и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС, 

као и да ЈП ''Урбанизам и путеви'', Нови Бечеј има у буџету општине Нови Бечеј обезбеђена планирана 

средства за све уговоре о финансирањеу закључене са општином као оснивачем. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: I 01-110-11/2022              ПРЕДСЕДНИК  

Дана: 25.05.2022. године         Општине Нови Бечеј 
Н о в и  Б е ч е ј           Саша Максимовић с.р.  

 

САДРЖАЈ 

 

ОПШТИ ДЕО 
 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 
Стр. 

1. Одлука о усвајању Плана јавног здравља општине Нови Бечеј за 

период од 2022.-2026. године 

Скупштина 

општине 
16 1 

2. Програм мониторинга животне средине на територији општине Нови 

Бечеј за период 2022., 2023. и 2024. годину 
Скупштина 

општине 

16 1 

3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на 

територији општине Нови Бечеј 
Скупштина 

општине 
16 7 

 
ПОСЕБАН ДЕО 

 Назив акта Доносилац Бр. 

сл.л. 

Стр. 

1. Измена Кадровског плана Општинске управе општине Нови Бечеј за 

2022. годину  
Скупштина 

општине 
16 16 

2. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Дома 

културе општине Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 17 

3. Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Комуналац“ 

Нови Бечеј за 2021. годину 

Скупштина 
општине 

16 17 

4. Решење о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Комуналац“ 

Нови Бечеј за 2021. годину 

Скупштина 
општине 

16 18 

5. Решење о давању сагласности на Извештај о раду ЈП „Урбанизам и 
путеви“ Нови Бечеј за 2021. годину 

Скупштина 
општине 

16 18 

6. Решење о разрешењу и избору члана Општинског већа општине Нови 
Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 19 

7. Решење о констатовању престанка функције директора Јавне 

установе „Спортско рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 19 

8. Решење о именовању директора Јавне установе „Спортско 

рекреативни центар Јединство“ Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 20 

9. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома културе 

општине Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 21 

10. Решење о разрешењу и именовању члана Штаба за ванредне 

ситуације општине Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 22 

11. Решење о констатовању престанка мандата и именовању чланова 

Школског одбора Средње школе Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 22 
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12. Решење о констатовању престанка мандата и именовању чланова 

Школског одбора ОШ „Милоје Чиплић“ Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 23 

13. Решење о констатовању престанка мандата и именовању чланова 

Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј 

Скупштина 
општине 

16 24 

14. Решење о констатовању престанка мандата и именовању чланова 

Школског одбора ОШ „др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево 

Скупштина 
општине 

16 25 

15. Решење о констатовању престанка мандата и именовању чланова 

Школског одбора ОШ „Станчић Милан Уча“ Кумане 

Скупштина 
општине 

16 26 

16. Решење о констатовању престанка мандата и именовању чланова 

Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ Бочар 

Скупштина 
општине 

16 28 

17. Решење о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе и 

издавање потврде о смрти 

Начелник 
Општинске 

управе 

16 29 

18. Решење о именовању стручне службе за техничку контролу објеката 
ради добијања употребне дозволе фискултурне сале у Бочару 

Председник 

општине 

16 29 

19. Решрње о давању сагласности на Правилник о раду ЈП „Урбанизам и 

путеви“ Нови Бечеј 

Председник 

општине 

16 30 

 
 

Издавач: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове, Нови Бечеј. 

Одговорни уредник: Валентина Влашкалин, тел:023-772-320, лок.128, Емаил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   
Штампа: Општинска управа Нови Бечеј, Служба за скупштинске послове и послове извршних органа, Нови 

Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, Телефон: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   

Огласно одељење: 023-772-320, лок. 128, Е маил: sekretar.skupstine@novibecej.rs   


