
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број 2           Нови Бечеј 13.02.2015. године                          година   XLIX 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 108/13) и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (Службени 

лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине 

Нови Бечеј, на 27. седници одржаној 13.02.2015. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

I 

За завршни рачун буџета општине Нови Бечеј за 2014. годину, вршиће се екстерна 

ревизија. 

II 

Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј, приступиће реализацији 

јавне набавке за избор најповољнијег ревизора за екстерну ревизију завршног рачуна 

Буџета општине Нови Бечеј за 2014. годину, уз сагласност Државне ревизорске 

институције. 

 

III 

Ову Одлуку Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј, доставиће 

Управи за трезор и  Државној ревизорској институцији уз Завршни рачун буџета општине 

Нови Бечеј за 2014. годину. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Нови Бечеј“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-400-4/2015                                                                                Председник 

Датум: 13.02.2015. године                                                                   Скупштине општине 

    Н о в и   Б е ч е ј                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 

2. На основу члана 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014 – др. закон) и члана 95. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист 

Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина Општине Нови 

Бечеј на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ, РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА И ГРАДА НОВОЧЕРКАСК, РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА 
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Члан 1. 

Општина Нови Бечеј, Република Србија успоставља пријатељску сарадњу са градом 

Новочеркаск, Руска Федерација у областима од заједничког интереса. 

 

Члан 2. 

Сарадња се успоставља на привредним, научним, културним, спортским, васпитно-

образовним и на свим другим пољима где за то постоје могућности и обострани интереси. 

 

Члан 3. 

Почетак сарадње означиће се потписивањем Повеље о сарадњи од стране председника 

Општине Нови Бечеј и градоначелника града Новочеркаск. 

 

Овлашћује се председник Општине Нови Бечеј Саша Шућуровић да потпише Повељу о 

сарадњи из претходног става. 

 

Свечани чин потписивања обавиће се у граду Новочеркаску у Руској Федерацији. 

 

Члан 4. 

Средства за остваривање сарадње обезбедиће се у буџету Општине Нови Бечеј. 

 

Члан 5. 

Након потписивања Повеље о сарадњи донеће се Одлука о успостављању сарадње 

Општине Нови Бечеј, Република Србија са градом Новочеркаск, Руска Федерација, која ће 

ступити на снагу по добијању сагласности Владе Републике Србије и објављивању у 

„Службеном листу Општине Нови Бечеј“. 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 01-692-1/2015                                                                                  Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                      Скупштине општине 

     Н о в и Б е ч е ј                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 

3. На основу члана 22. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Србије", бр. 62/2006) и члана 25. Статута општине Нови Бечеј  ("Службени лист 

општине Нови Бечеј", бр. 3/2014-пречишћен текст, и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј  

на 27.седници одржаној 13.02.2015. године, утврдила је  

 

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ  
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ЗА ПОДРУЧЈЕ 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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Члан 1.  

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне 
заједнице Нови Бечеј  ("Службени лист општине Нови Бечеј ", бр. 8/2011).  

Одлуку путем референдума, доносе грађани који имају изборно право и пребивалиште на 
подручју Месне заједнице Нови Бечеј, као и грађани који немају пребивалиште на овом 

подручју ако имају непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења 

те имовине. 
 

Члан 2.  

Одлуку о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Нови Бечеј у складу са 

Законом, доноси Скупштина општине. 
 

Након спроведеног поступка, Одлука која буде потврђена референдумом грађана, објавиће 

се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 
 

Члан 3.  
Предлог Одлуке објавиће се у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

 

Након спроведеног изјашњавања путем референдума, уколико буде донета ова Одлука ће 
се објавити у ''Службеном листа општине Нови Бечеј'' и ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања, а примењиваће се од првог дана наредног месеца од дана објављивања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-014-4/2015                                                                                Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                      Скупштине општине 
      Н о в и Б е ч е ј                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 

 

4. На основу члана 10. став 2. Закона о референдуму и народној иницијативи ("Сл. гласник РС", 

бр. 48/94 и 11/98) и члана 32. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/2007) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист града општине 

Нови Бечеј", бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 27. 

седници одржаној 13.02.2015. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА НА ПОДРУЧЈУ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  
НОВИ БЕЧЕЈ  

Члан 1. 

РАСПИСУЈЕ СЕ референдум за подручје Месне заједнице Нови Бечеј, ради изјашњавања 

грађана о стављању ван снаге Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице 

Нови Бечеј  ("Службени лист општине Нови Бечеј ", бр. 8/2011).  

Предлог Одлуке о стављању ван снаге Одлука о увођењу самодоприноса за подручје месне 

заједнице Нови Бечеј  ("Службени лист општине Нови Бечеј ", бр. 8/2011) који је утврдила 

Скупштина општине налази се у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део. 

Члан 2. 

Референдум ће се одржати у суботу 21.03.2015. године и недељу 22.03.2015. године. 

Изјашњавање на референдуму ће се обављати у времену од 7,00 часова до 20,00  часова на 
бирачким местима која ће решењем одредити Комисија за спровођење референдума. 
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Члан 3. 

Органи за спровођење референдума су: Комисија за спровођење референдума (у даљем 
тексту: Комисија) и гласачки одбор. 

Комисију образује Скупштина општине посебним решењем. 

Гласачки одбор руководи гласањем на гласачком месту, обезбеђује правилност и тајност 

гласања и утврђује резултате гласања на гласачком месту, у складу са упутствима Комисије. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном листу општине Нови 

Бечеј. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-014-2/2015                                                                            Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                  Скупштине општине 

  Н о в и  Б е ч е ј                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
 

5. На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, број 72/11, 

88/2013 и 105/2014), члана 3. став 1. тачка 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 24/12), члана 

4. став 1. тачка 1. Одлуке о условима прибављања и отуђења, давања у закуп и на 

коришћење ствари у јавној својини општине Нови Бечеј („Службени лист Општине Нови 
Бечеј“, број 6/2014) и члана 35. став 1. тачка 28. Статута Општине Нови Бечеј („Службени 

лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014 -пречишћен текст и 11/2014), Скупштина Општине 
Нови Бечеј, на 27. седници одржаној 13.02.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ – ОБЈЕКТА У НОВОМ МИЛОШЕВУ У ЈАВНУ 

СВОЈИНУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  
 

Члан 1. 

Овом одлуком покреће се поступак и одређује начин прибављања у јавну својину Општине 

Нови Бечеј непокретности – стамбеног објекта у Новом Милошеву, који се налази 

непосредно уз зграду О.Ш. „Др Ђорђе Јоановић“ у Новом Милошеву. 
 

Прибављањем објекта се обезбеђују услови и за: 
- проширења фискултурне сале у основној школи – могућност израде трибина и 

недостајућих пратећих садржаја; 

- обезбеђивања оптималних услова за изградњу кружног противпожарног пута; 

- обезбеђивање услова за отпочињање рада ученичке задруге у основној школи; 

- отклањање „уског грла“ у пешачком и бициклистичком саобраћају у центру 

насељеног места, чиме се знатно утиче на безбедност ученика; 

- омогућавање услова за евентуално увођење алтернативних могућности грејања  
објекта основне школе (био маса, пелет...). 

 

Непокретност из става 1. овог члана прибавиће се у поступку непосредне погодбе. 
 

Члан 2. 
Непокретност из члана 1. ове одлуке прибавиће се средствима буџета општине која су 

обезбеђена Одлуком о буџету Општине Нови Бечеј за 2015. годину у програму 2 комунална 
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делатност, програмска активност 14 остале комуналне услуге позиција 381 економска 

класификација 511 куповина објеката 3.000.000,00 динара. 
 

Члан 3. 
Вредност непокретности која ће се прибавити не може бити виша од просечне тржишне 

вредности непокретности коју утврђује надлежни орган, а у складу са износом средстава 

предвиђених буџетом. 
 

Изузетно од претходног става, уколико  просечна тржиша цена, која се постигне 

непосредном погодбом, буде већа од износа предвиђеног Одлуком о буџету, Комисија ће 

предложити начин и поступак плаћања купопродајне цене.    
 

Члан 4. 

Образује се Комисија од пет чланова, да спроведе поступак прибављања непокретности у 
јавну својину Општине Нови Бечеј и по окончаном поступку непосредне погодбе записник 

са одговарајућим предлогом, достави Општинском већу, ради утврђивања предлога 
решења о прибављању непокретности које доноси Скупштина Општине Нови Бечеј. 

 

У Комисију се именују: 
1. Ивица Миланков –  помоћник председника општине 

2. Александра Ђуричин – председница Савета МЗ Ново Милошево 

3. Игор Мунћан – одборник 

4. Олга Лалић – чланица Општинског већа 
5. Саша Војновић –  помоћник председника општине 

 

Члан 5. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одсек за урбанизам стамбено-комуналне послове, 

грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе Нови Бечеј. 

 

Члан 6. 

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

Нови Бечеј”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-46-12/2015                                                                               Председник  
Дана: 13.02.2015. године                                                                    Скупштине општине  

     Н о в и   Б е ч е ј                                                                               Мирјан Јакшић с.р.              
  

6. На основу члaна 32. стaв 1. тачка 1. и члана 41. Закона о локалној самоуправи  

("Службени гласник РС", број 129/07), Скупштина општине Нови Бечеј, на 27. седници 

одржаној дана 13.02.2015. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Члан 1. 

у Пословнику Скупштине општине Нови Бечеј (Сл.лист општине Нови Бечеј бр. 9/2008) (у 
даљем тексту: Пословника) у члану 4. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: „На 

првој седници скупштине врши се: 

- потврђивање мандата одборника, 

- избор председника скупштине, 
- избор заменика председника скупштине, 
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- постављање секретара скупштине. 

 
Члан 2. 

У члану 5. Пословника иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи: «Потврђивање 
мандата одборника врши се на основу уверења о избору за одборника и извештаја органа 

надлежног за спровођење избора одборника о спроведеним изборима.» 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 
Члан 3. 

У члану 30. у ставу 1. реч: „пет“ замењује са за реч „три“. 

 

Члан 4. 
Иза члана 70. додају се два нова члана 70.а  70.б који гласе: 

 

Члан 70.а 
Скупштина општине може одржати свечану седницу. 

Председник скупштине може, поводом празника или у време одржавања манифестаација 
од значаја за општину, сазвати свечану седницу скупштине и позвати председника 

општине, представнике братских и других општина као и представнике других органа и 

организација из општине, да се обрате скупштини. 
 

Члан 70.б 

Дневни ред свечане седнице утврђује председник скупштине. 

У погледу начина и рока у коме се одборницима доставља обавештење о времену и месту 
одржавања свечане седнице, сходно се примењују одредбе овог пословника које се односе 

на сазивање седнице скупштине.  

Члан 5. 
Члан 89. мења се и гласи: „Јавно гласање се спроводи дизањем руке или електронски.“ 

 

Члан 6. 

Члан 133. Пословника мења се и гласи: Одборник лично подноси оставку, оверену код 

органа надлежног за оверу потписа, председнику скупштине општине, у року од три дана 

од дана овере.  

Председник скупштине је дужан да поднету оставку стави на дневни ред скупштине на 
првој наредној седници, са предлогом да то буде прва тачка дневног реда. 

 

  Члан 7. 
Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службенoм листу 

општине Нови Бечеј''.  
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-110-1/2015                                                                                  Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                      Скупштине општине 

     Н о в и  Б е ч е ј                                                                                Мирјан Јакшић с.р. 

 

7. На основу члана 69.Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 

135/2004, 36/2009 и 43/11-Одлука УС) и члана 35. став 1. тачка 6.Статута општине Нови 

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/14-пречишћен текст и 11/14) 

Скупштина општине Нови Бечеј на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. године донела 

следећи 

ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

У 2015. И  2016. ГОДИНИ 
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 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 и 43/11-Одлука УС) 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. 

 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 

                                                           
1
 Гранична вредност имисије је највиши дозвољени ниво концентрације загађујућих 

материја у ваздуху. 
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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 ваздуху („Сл.гласник РС“, бр.71/2010 и 6/11). 

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. 

 
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. 
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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 потребно 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. 

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. 
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 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  

Ред.бр. Профил: Тиса 

1. Купалиште код Манастира 
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2. Купалиште код острва 

 

Резултати мониторинга акватичних система могу се преузимати и од ЈП „Воде Војводине“ 

које на новобечејској брани имају Аутоматски мерач квалитета воде. 

 
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 

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.  
  

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. 
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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. 

 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 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. 

 
5.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 односно осетљиве врсте и њихова станишта.  

 Спровођење континуираног биомониторинга је од изузетног значаја јер без њега 

нема адекватне заштите и коришћења природне баштине Војводине. 

 

6.ОРЈЕНТАЦИОНИ  ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОНИТОРИНГА 
За реализацију Мониторинга животне средине, за најосновнија квалитативна мерења на 
минималаном броју мерних места потребно је око 400.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

7.ИЗВЕШТАВЊЕ 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(„Службени гласник РС“, број 135/2004, 36/2009 и 43/11-Одлука УС). Достављање 

података Агенцији,има за циљ да се: 
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• 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. 

 
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 02-501-8/2015                                                                          Председник 
Дана: 13.02.2015.                                                                            Скупштине општине 

    Н о в и  Б е ч е ј                                                                           Мирјан Јакшић с.р. 
 

8. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 

број 3/2014 –пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 27. седници 

одржаној дана 13.02.2015. године донела је 

РЕШЕЊЕ 

o усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту 

и унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2014. годину 

 

I 
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и 

унапређење животне средине општине Нови Бечеј за 2014. годину. 

 
II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-501-9/2015                                                                               Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                    Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
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9. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 

број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 27. седници 

одржаној дана 13.02.2015. године донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о усвајању Извештаја о реализацији Програма за унапређење услова живота 
локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других 

објеката у циљу побољшања услова живота општине Нови Бечеј за 2014. годину 
 

I 

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма за унапређење услова живота локалне 

заједнице, а посебно за изградњу инфраструктурних објеката и других објеката у циљу 

побољшања услова живота општине Нови Бечеј за 2014. годину. 

 

II 
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-35-2/2015                                                                                  Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                     Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                Мирјан Јакшић с.р. 
 

10. На основу члана 35. став 1. тачка 3. а) Закона о ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2013) и члана 35. став 1. тачка 38. Статута 

општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен тексти 

11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. 

године, донела је следећи 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2014. 

годину. 

 

II 

Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2014. годину 

приилаже се уз овај закључак и чини његов саставни део. 

 

III 

Овај  Закључак објавиће се  у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-87-1/2015                                                           Председник  

Дана: 13.02.2015. године                                                                     Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                  Мирјан Јакшић с.р. 
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11. На основу члана 35. став 1. тачка 3. а) Закона о ванредним ситуацијама (''Службени 

гласник РС'', број 111/2009, 92/2011 и 93/2013) и члана 35. став 1. тачка 38. Статута 

општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен тексти 

11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. 

године, донела је следећи 

З А К Љ У Ч А К 

I 

Усваја се План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2015. годину. 

 

II 

План рада Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за 2015. годину прилаже се уз 

овај Закључак и чини његов саставни део. 

 

III 

Овај  Закључак објавиће се  у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

Број: II 02-87-2/2015                                                          Председник  

Дана: 13.02.2015. године                                                                      Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                 Мирјан Јакшић с.р. 

 

12. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови 

Бечеј на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Финансијски план  

Месне заједнице Нови Бечеј за 2015. годину 
 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2015. годину 

који је усвојио Савет Месне заједнице на седници одржаној дана 28.01.2015. године. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-121-13/2015                                                                              Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                      Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                             Мирјан Јакшић с.р. 
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13. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови 

Бечеј на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. године, донела је 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Финансијски план 
 Месне заједнице Ново Милошево за 2015. годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 2015. 

годину који је усвојио Савет Месне заједнице 19.11.2014. године. 
 

II 

 

Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

                                                                                       
Број: II 02-121-14/2015                                                                             Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                      Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                Мирјан Јакшић с.р. 

 

14. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови 

Бечеј на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Финансијски план 
 Месне заједнице Кумане за 2015. годину 

 

I 
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Кумане за 2015. годину који је 

усвојио Савет Месне заједнице 29.01.2015. године. 
 

II 

Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

                                                                                       

Број: II 02-121-15/2015                                                                            Председник 
Дана: 13.02.2015.  године                                                                    Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                               Мирјан Јакшић с.р. 
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15. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови 

Бечеј на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Финансијски план  

Месне заједнице Бочар за 2015. годину 

 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2015. годину који је 
усвојио Савет Месне заједнице 26.01.2015. године. 

 

II 

Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

                                                                                       

Број: II 02-121-16/2015                                                                            Председник 
Дана: 13.02.2015. године                                                                    Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                               Мирјан Јакшић с.р.  
 

16. На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 

129/2007) и члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови 

Бечеј на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
о давању сагласности на План утрошка средстава за 2015. годину Спортског 

савеза Општине Нови Бечеј  
 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План утрошка средстава за 2015. годину Спортског савеза 

Општине Нови Бечеј који је усвојио Управни одбор установе на седници одржаној дана 

19.01.2015. године. 

 

II 
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
                                                                                       

Број: II 02-121-17/2015                                                                              Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                                      Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                 Мирјан Јакшић с.р.  
 

 



13. фебруар 2015.               Службени лист општине Нови Бечеј                       Број: 2    18 

 

 

17. На основу члана 15. став 1. тачка 4. и члана 33. и 42. Закона о ванредним ситуацијама 

(''Службени гласник РС'', број 111/09 и 92/2011)  и члана 35. тачка 38. Статута Општине Нови 

Бечеј („Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), 

Скупштина општине Нови Бечеј на 27. седници одржаној дана 13.02.2015. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ E  
 

I 

Образује се Штаб за ванредне ситуације општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Штаб). 

 

II 

За команданта Штаба именује се Саша Шућуровић, председник Општине Нови Бечеј. 

 
За заменика команданта Штаба именује се Матија Ковач, помоћник председника општине 

Нови Бечеј. 

 

За начелника Штаба именује се Јован Бугарски, самостални полицијски инспектор цивилне 

заштите. 

 

За чланове Штаба именују се: 
 

1. Тамара Иванишевић, начелник Општинске управе општине Нови Бечеј, 

2. Иван Бошњак, директор ЈП “Дирекција“ Нови Бечеј, 
3. Момир Димитријевић, секретар Црвеног крста Нови Бечеј,  

4. Милош Звекић, директор ЈП ''Комуналац'', Нови Бечеј, 
5. Љубинко Вујанић, директор ЈКП“Компред“ Ново Милошево, 

6. Милица Нешић, шеф Одсека за урбанизам стамбено-комун. послове, грађ. и заш. живот.    

средине, 
7. Станоје Петровић, деонични техничар у ВДП ''Горњи Банат'', Кикинда, 

8. др Анђелка Коровљев, директор Дома здравља Нови Бечеј, 

9. Весна Давидовић, в.д. директор Центра за социјални рад Нови Бечеј, 

10.Саша Станишић, начелник Полицијске станице Нови Бечеј 
11.Ивица Мианков, помоћник председника општине за безбедност. 

 

III 
 

Решења о образовању Штава за ванредне ситуације општине Нови Бечеј број II 02-020-

51/2012 oд 24.10.2012. године, II 02-020-70/2013 oд 21.06.2013. године и II 02-020-

134/2013 oд 01.11.2013. године,  стављају се ван снаге. 

 

IV 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-020-7/2015                                                                                 Председник 
дана 13.02.2015. године                                                                       Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                Мирјан Јакшић с.р. 
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18. На основу члана 98. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Србије“, број 129/2007), члана 43. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 5. Одлуке о оснивању Савета 

за међунационалне односе општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ број 

11/2014), Скупштина општина Нови Бечеј, на 27.седници одржаној 13.02.2015. године, 

донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ 

 ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
I 

 У Савет за међунационалне односе општине Нови Бечеј, представнике имају 

припадници заједнице српског народа и припадници заједница националних мањина 
Мађара и Рома. 

 
За чланове Савета именују се: 

- припадници заједнице Срба 

 
• Ђорђе Попов из Новог Милошева 

• Миодраг Станаћев из Новог Милошева 

 

- припадници заједнице Мађара 
 

• Ласло Илиа из Новог Бечеја 

• Тибор Бало из Новог Бечеја 

 
-  припадници заједнице Рома 

 

• Драгољуб  Димитров   из Кумана 

• Павле  Ђин   из Новог Бечеја 

 
II 

Мандат чланова Савета траје 4 године. 

 

III 

Ово решење објавити у „Службеном  листу општие Нови Бечеј“. 

 

Број: 02-020-6/2015                                                                                 Председник  
Дана: 13.02.2015. године                                                                     Скупштине општине  

    Н о в и Б е ч е ј                                                                                  Мирјан Јакшић с.р.  
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19. На основу члана 13. Закона о референдуму и народној иницијативи (''Службени гласник 

РС'', број 48/94 и 11/98), члана 3. Одлуке о расписивању референдума на подручју месне 

заједнице Нови Бечеј и члана 35. став 1. тачка 40. Статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист 

града општине Нови Бечеј", бр. 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови 

Бечеј на 27. седници одржаној 13.02.2015. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење референдума за подручје месне заједнице Нови 

Бечеј, ради стављања ван снаге Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје месне заједнице 
Нови Бечеј  ("Службени лист општине Нови Бечеј ", бр. 8/2011) (у даљем тексту: Комисија). 

II 

Задатак Комисије је да обавља следеће послове: 
1. да се стара о законитом спровођењу референдума, 

2. да донесе правилник о свом раду, 

3. да се стара о обезбеђивању материјала за спровођење референдума, 
4. прописује обрасце за спровођење референдума, 

5. прописује боју и изглед гласачког листића, 

6. образује гласачке одборе за спровођење референдума, 

7. даје упутства за рад гласачких одбора и усклађује њихов рад, 

8. утврђује и проглашава укупне резултате референдума, 
9. обавља и друге послове одређене законом и актом о расписивању референдума. 

 
III 

У Комисију се именују: 

За председника: 

Др Бранко Свиленгаћин из Новог Бечеја, 

 

за заменика председника 

Далибор Вучетић из Новог Бечеја, 
 

за чланове: 

1. Иван Бошњак  из Новог Бечеја, члан 
2. Валентина Влашкалин  из Новог Бечеја, заменик члана, 

3. Миленко Гарчев из Новог Бечеја, члан 
4. Жива Јаковљев из Новог Бечеја, заменик члана 

 

Марица Бешлин из Новог Милошева, секретар 

Милка Малетин из Новог Бечеја, заменик секретара, 

 

IV 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Нови Бечеј''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-014-1/2015                                                                          Председник 

Дана: 13.02.2015. године                                                               Скупштине општине 

     Н о в и  Б е ч е ј                                                                         Мирјан Јакшић с.р. 
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20. На основу члана 33. и 48. Пословника Скупштине општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на 27. седници 

одржаној дана 13.02.2015. године, донела је  

 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника Комисије за статутарна питања 

 
I 

Разрешава се дужности председника Комисије за статутарна питања  

 

1. Миљан Исаков из Новог Бечеја, због подношења оставке. 

 

II  

За председника Комисије за статутарна питања именује се: 
 

1. Тамара Иванишевић из Бечеја. 

 
Председник Комисије за статутарна питања именују се за мандатни период за који је 

изабрана Скупштина општине. 

 

III  
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-020-5/2015                                                                                 Председник 
Датум: 13.02.2015. године                                                                   Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                Мирјан Јакшић с.р.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

1. На основу члана 8. Закон о безбедности саобраћаја на путевима „Службени гласник РС“, 

бр .41/2009, 53/2010 и 101/2011) и члана 56. став 1. Тачка 8. Статута општине Нови Бечеј  

(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), 

Општинско веће општине Нови Бечеј на 49. седници одржаној дана 03.02.2015. године 

донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању заменика председника Савета за безбедност 

саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј 

 

I 

Разрешава се дужности заменика председника Савета за безбедност саобраћаја на 
локалним путевима у општини Нови Бечеј: 

 

1. Миљан Исаков из Новог Бечеја, на лични захтев. 
 

II 
За заменика председника Савета за безбедност саобраћаја на локалним путевима у 

општини Нови Бечеј именује се: 
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1. Радослав Шећеров из Новог Бечеја. 
 

III 
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број:02-020-3/2015                                                                                  Председник 

Дана: 03.02.2015. године                                                                       Општинског већа 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                           Саша Шућуровић с.р. 
 

2. На основу члана 4. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 4. 

Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09, 88/10, 
99/10,57/11 119/12, 45/13 и 93/14), члана 42. Закона о правима пацијената („Службени 

гласник РС“, бр. 45/2013) и члана 56. Став 1. Тачка 8. Статута општине Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“. Бр. 3/2014- пречишћен текст и 11/2014), Општинско 

веће општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 03.02.2015. године донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о разрешењу и именовању члана Савета за здравље  

у општини Нови Бечеј 

 
I 

Разрешава се дужности члана Савета за здравље у општини Нови Бечеј: 

 
1. Миљан Исаков из Новог Бечеја, на лични захтев. 

 

II 

За члана Савета за здравље у општини Нови Бечеј именује се: 

 

1. Снежана Ковачев из Новог Бечеја 

 
III 

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

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: III  02-020-2/2015                                                                              Председник 

Дана: 03.02.2015. године                                                                      Општинског већа  

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                              Саша Шућуровић с.р. 

 

 

САДРЖАЈ 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

1. Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета општине 

Нови Бечеј за 2014. годину 

2 1 

2. Одлука о успостављању сарадње између Општине Нови Бечеј, 

Република Србија и града Новочеркаск, Руска федерација 

2 1 

 
 



13. фебруар 2015.               Службени лист општине Нови Бечеј                       Број: 2    23 

 

3. Предлог одлуке о стављању ван снаге Одлуке о увођењу 

самодоприноса за подручје месне заједнице Нови Бечеј 
 

2 2 

4. Одлука  о расписивању референдума на подручју месне заједнице Нови 

Бечеј 

2 3 

5. Одлука о прибављању непокретности – објекта у Новом Милошеву у 

јавну својину општине Нови Бечеј  

2 4 

6. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Нови 
Бечеј 

2 5 

7. Програм мониторинга  животне средине на територији општине Нови 

Бечеј у 2015. и  2016. години 

2 6 

8. Решење o усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења 

средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови 

Бечеј за 2014. годину 

2 13 

9. Решење о усвајању Извештаја о реализацији Програма за унапређење 

услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу 

инфраструктурних објеката и других објеката у циљу побољшања 
услова живота општине Нови Бечеј за 2014. годину 

2 14 

10. Закључак о усвајању Извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације 
општине Нови Бечеј за 2014. годину 

2 14 

11. Закључак о усвајању Плана рада Штаба за ванредне ситуације 

општине Нови Бечеј за 2015. годину 

2 15 

12 Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 

Нови Бечеј за 2015. годину 

2 15 

13. Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 

Ново Милошево за 2015. годину 

2 16 

14. Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 
Кумане за 2015. годину 

2 16 

15. Решење о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице 

Бочар за 2015. годину 

2 17 

16. Решење о давању сагласности на План утрошка средстава за 2015. 

годину Спортског савеза Општине Нови Бечеј  

2 17 

17. Решење о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Нови 

Бечеј  

2 18 

18. Решење о именовању чланова Савета за међунационалне односе 

општине Нови Бечеј 

2 19 

19. Решење о образовању Комисије за спровођење референдума за 

подручје месне заједнице Нови Бечеј 

2 20 

20. Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за 
статутарна питања 

2 21 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
 

1. Решење о разрешењу и именовању заменика председника Савета за 

безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј 

2 21 

2. Решење о разрешењу и именовању члана Савета за здравље  

у општини Нови Бечеј 

2 22 

 

  

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј 
 


