СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 8

Нови Бечеј 13.04.2021. године

година LV

ОПШТИ ДЕО
1. На основу члана 55. став 5. Закона о водама ("Службени гласник РС", брoj 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и
95/18-др.закон) и члана 67. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 14. седници одржаној дана 06.04.2021. године донело је:
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН
ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА УНУТРАШЊЕ ВОДЕ И ЗА ЛЕТЊЕ НАСИПЕ ЛИБЕ И ЉУТОВО
Општи део
члан 1.
Оперативним планом за одбрану од поплава на територији општине Нови Бечеј ( у даљем тексту план)
организована је одбрана од поплава, услед наиласка великих вода (спољних и унутрашњих), која се
спроводи на територији општине Нови Бечеј за унутрашње воде и за летње насипе Либе и Љутово .
члан 2
Штаб за ванредне ситуације руководи одбраном од поплава на територији општине Нови Бечеј (у даљем
тексту штаб) а о његовом спровођењу и мерама које се подузимају у одбрани од поплава подноси годишњи
извештај Општинском већу општине Нови Бечеј.
члан 3
Штаб организује и спроводи одбрану од великих вода реке Тисе на летњим насипима Либе и Љутово, а
одбрана од поплава од унутрашњих вода изазваних великим атмосферским падавинама као и високим
подземним водама, под руководством штаба, организује се и спроводи на подручијима насељених места
Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар.
члан 4
Штаб формира Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава који пружа стручну помоћ, даје
стручна мишљења, препоруке и помаже координатору и штабу приликом организовања и спровођења
активности одбране од поплава на територији општине Нови Бечеј и помаже стручним саветима при
доношењу наредби, закључака и препорука.
Закључак о формирању Стручно-оперативног тима саставни је део овог Плана.
члан 5.
Штаб за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за време одбране од поплава:
1. руководи одбраном од поплава на територији општине Нови Бечеј,
2. предлаже команданту штаба проглашење појединих фаза одбране од поплава као и укидање
одбране од поплава,
3. именује члана штаба за координацију одбране од поплава за територију локалне самоуправе који је
надлежан за мере заштите од поплава на територији општине Нови Бечеј,
4. предлаже команданту штаба контролисано упуштање воде у рудине Либе и Љутово,
5. усваја предлоге за именовање лица која обављају послове чувара насипа, стручног руководиоца
одбране од поплава на летњим насипима и руководиоце сектора за одбрану од поплава на летњим
насипима у даљем тексту (руководиоц сектора) ,
6. усваја предлоге за именовање лица која обављају послове руководиоца одбране од поплава по
насељеним местима (у даљем тексту руководилац одбране),
7. прати спровођење одбране од поплава и анализира тренутно стање,
8. доноси закључке и наредбе које омогућавају имплементацију плана,

члан 6.

13. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 8

2

О потреби проглашења и укидања одбране од поплава односно појединих фаза одбране од поплава од
унутрашњих вода на територији општине Нови Бечеј одлучује Командант Штаба за ванредне ситуације
оптине Нови Бечеј на предлог штаба.
члан 7.
Командант Штаба за ванредне ситуације општине Нови Бечеј за време одбране од поплава:
1. руководи и координира радом штаба за ванредне ситуације,
2. на предлог штаба проглашава и укида фазе одбране од поплава на летњим насипима, на основу
извештаја о стању водостаја на реци Тиси и прогнозе водостаја као и у зависности од стања летњих
насипа,
3. на предлог штаба проглашава одбрану од поплава од унутрашњих вода изазваних обилним
падавинама и високим подземним водама у насењеним местима,
4. налаже контролисано упуштање воде у рудине Либе и Љутово,
5. усклађује рад свих служби које учествују у одбрани од поплава,
6. за време проглашене одбране од поплава свакодневно добија и анализира
извештаје од
координатора одбране од поплава,
7. на предлог координатора налаже ангажовње комуналних и осталих јавних служби, стара се о
обезбеђењу финансијских средстава неопходних за одбрану од поплава,
8. сазива штаб за ванредне ситуације када се за то укаже потреба,
9. стара се о извођењу неопходних радњи које се односе на првентивно одржавање летњих насипа,
10. стара се о спровођењу радњи на ојачавању и поправци оштећења на летњим насипима после
завршене одбране од поплава,
11. обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију
јавности,
12. обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје општине,
13. обезбеђује услове за имплементацију плана,
14. организује у сарадњи са другим субјектима који учествују у одбрани од поплава и спроводи програм
мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у ванредним
ситуацијама,
15. обезбеђује и координира сарадњу са окружним републичким штабовима за ванредне ситуације као и
са штабовима околних локалних самоуправа.
члан 8.
КООРДИНАТОР – за одбрану од поплава на територији општине Нови Бечеј за ванредне ситуације
општине Нови Бечеј у току одбране од поплава нарочито врши:
1. у свакодневном је контакту са командантом штаба и подноси му писмене и усмене извештаје о
спроведеним активностима у току одбране од поплава на територији општине,
2. предлаже команданту по потреби ангажовање комуналних и других јавних предузећа,
3. по потреби тражи мишљење од стручно оперативног тима за заштиту и спасавање од поплава на
територији општине Нови Бечеј,
4. по потреби иницира састанке Стручно оперативног тима за заштиту и спасавање од поплава на
територији општине Нови Бечеј,
5. предлаже штабу контролисано упуштање воде у рудине Либе и Љутово,
6. предлаже штабу особе за руководиоце одбране од поплава по насељеним местима ( у даљем тексту
руководилац одбране) и чланове оперативног тима за одбрану од поплава по насељеним местима( у
даљем тексту оперативни тим),
7. предлаже руководиоце сектора и чуваре на летњим насипима као и стручног руководиоца за
одбрану од поплава на летњим насипима( у даљем тексту стручни руководилац),
8. предлаже предузимање хитних мера, када постоји објективна опасност односно угроженост људи и
добара, а одлагање таквих мера би проузроковало значајне штете. О овако спроведеним хитним
мерама дужан је да у најкраћем року обавести команданта штаба и штаб,
9. свакодневно је у контакту са руководиоцима одбране од поплава и са стручним руководиоцем и
координира њихов рад,
10. утврћује потребу за радном снагом, техничким средствима, механизацијом, неопходним материјалом
и координира набавку ангажовање, складиштење и дистрибуцију истих,
11. врши контролу спроведених мера,
12. предлаже предузимање мера и радова и ангажовања људства у циљу успешне одбране од поплава и
мера усмерених на заштиту здравља људи и заштиту животне средине,
13. предлаже штабу саопштења за штампу и информације за медије спроводи реализацију програма
мера и активности за информисање и едукацију јавности,
14. проучава прогнозе и кретање водостаја, анализира стање заштитних објеката,
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15. прати спровођење програма мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи
и имовине у ванредним ситуацијама изазваним поплавама и предлаже мере за њихово побољшање,
16. по завршеној одбрани од поплава подноси штабу предлог потребних мера и радова на поправци и
ојачању летњих насипа за следећу одбрану од попллава,
17. предлаже радње и мере које треба спровести како би се отклонили узроци појаве високих
унуташњих вода који су довели до поплаве у насењеним местима односно до угрожавања људи,
објеката и добара.
члан 9.
Штаб организује и спроводи Одбрану од великих вода реке Тисе на летњим насипима Либе и Љутово, а
одбрана од поплава од унутрашњих вода изазваних обилним атмосферским падавинама као и високим
подземним водам под руководством штаба организује се и спроводи на подручју насељених места Нови
Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар.
Радње из става 1. овог члана штаб спроводи као оперативне мере за одбрану од поплава и мере за
ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама.
Оперативне мере подразумевају:
- израду привремених насипа на угроженим деоницама - ”летњи насипи”,
- отварање и плављење привремених ретензија на основу увида на терену,
- плављења околног терена по принципу ”мање штете”,
- евакуацију становништва и материјалних добара, докумената, архива и сл.,
- збрињавање угрожених и настрадалих,
-ангажовање додатне радне снаге и материјално-техничких средстава ради ефикаснијег спровођења
одбране,
- евентуално ангажовање Војске Србије, и
- спровођење мера одбране од поплава из важећег општег и оперативног плана за одбрану од поплава
Мере за ублажавање и отклањање последица подразумевају радње на санацији, реконструкцији и поновној
изградњи објеката оштећених поплавама изазваним на водама II реда. Такође, ове мере обухватају и
надокнаду штете оштећеним физичким и правним лицима у складу са материјалним могућностима. Накнада
штете може се реализовати у новцу, грађевинском материјалу и сл.
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ЛЕТЊИМ НАСИПИМА ЛИБЕ И ЉУТОВО
члан 10.
Одбрану од поплава на летњим насипима на предлог штаба проглашава командант штаба.
Поједине фазе одбране од поплава, на летњим насипима командант штаба може да прогласи на предлог
штаба и пре достигнутих критеријума који су предвиђени овим планом, као и да нареди да се предузму
неопходне мере и радови ако стање насипа и локалне прилике то захевају.
члан 11.
Штаб одређује и именује стручно лице за одбрану од поплава на летњим насипима Либе и Љутово.
Водопривредно предузеће обавештава штаб односно Координатора о појави водостаја на водомерној
станици Нови Бечеј на +400 центиметара и даље у току одбране од поплава свакодневно обавештава о
хидрометеоролошком стању на реци Тиси.
члан 12.
У зависности од хидрометеоролошке ситуације и временске прогнозе проглашава се одбрана од поплава на
летњим насипима Либе и Љутово и то:
Прва фаза: редовна одбрана од поплава на насипима се проглашава када на станици водомера Нови Бечеј
ниво реке Тисе достигне висину од +400 центиметара.
Друга фаза: ванредна одбрана од поплава на насипима када на станици водомера Нови Бечеј ниво реке
Тисе достигне висину од +500 центиметара.
Трећа фаза: одбрана када на станици водомера Нови Бечеј ниво реке Тисе достигне висину од +600
центиметара.
Напуштање одбране од поплава на летњим насипима Либе и Љутово проглашава командант штаба када на
станици водомера Нови Бечеј ниво реке Тисе достигне висину од +650 центиметара.
Напуштање одбране од поплава на летњим насипима може да се прогласи и услед пробијања насипа или
контролисаног упуштања воде у рудине Либе и Љутово.
члан 13.
Обавештавање и узбуњивање становништва општине Нови Бечеј, обавиће се путем система за јавно
узбуњивање, које ће активирати Оперативни центар у Зрењанину на предлог Штаба за ванредне ситуације.

13. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 8

4

члан 14.
На оба летња насипа постоје изграђене упусно-испусне уставе за контролисано упуштање воде.
Контролисано упуштање воде у рудине Либе и Љутово одобрава на предлог штаба Командант штаба на
основу предлога стручног лица које овај предлог подноси координатору за одбрану од поплава.
Стручно лице овај предлог у писаној форми подноси после анализе стања насипа и на основу праћења
хидрометеоролошке ситуације за наредне дане а са циљем како неби дошло до пробијања или преливања
летњег насипа.
члан 15.
Лица које ће обављати послове чувара насипа и послове руководиоца сектора на летњим насипима
предлаже стручни руководилац.
Свој предлог за избор поменутих лица у писаној форми подноси Координатору за одбрану од поплава по
ступању на снагу овог плана стим да је могуће подносити писмене измене овог предлога Координатору у
зависности од ситуације на терену, променама у предузећу и због других оправданих разлога.
члан 16.
Штаб за ванредне ситуације ће обзбедити особље из предходног члана и то у зависности од фазе одбране у
првој фази одбране за 8 часовни обилазак летњих насипа у току дана у другој фази одбране за 12 часовни
обилазак у току дана и у трећој фази за 24 часовни обилазак летњих насипа односно у две смене по
дванаест часова. Такође ће обезбедити и по једног руководиоца сектора за сваки летњи насип односно по
једног за насип Либе и једног за насип Љутово
члан 17.
Материјал потребан за одбрану од поплава на летњим насипима:
•
•
•
•
•

Џакови 30 кг 5000 комада
пвц фолија дебљине 0,5 милиметара 100 кг
Филц фолија за воду (пропушта воду а материјал из воде не пропушта) 500 м2
Гумене чизме величине од 42-46 10 пари
Рибарске дуге чизме величине 43-46 4 пара

Наведени материјал се набавља превентивно или ургентно када се укаже потреба. Могуће су и измене у
количинама поменутог материјала у зависности од ситуације на терену.
За обезбећење овог материјала као и за његово складиштење и дистрибуирање надлежан је Штаб за
ванредне ситуације општине Нови Бечеј.
члан 18.
Чувар насипа за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове :
•
•
•
•
•

обилази насип и осматра промене које се дешавају на њему и околном земљишту,
обележава слаба места на насипу (изворе процуривања, расквашења и друго),
учествује у извршавању потребних мера санације за отклањање негативних појава на насипима,
писмено свакодневно извештава руководиоца сектора о свим уоченим променама, предузетим
мерама и њиховим ефектима на летњим насипима,
извршава наредбе свог руководиоца сектора.

члан 19.
Руководилац сектора за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

упознаје и прати појаве на летњим насипима, анализира их и процењује ризике и анализира
сигурност летњих насипа,
предузима одговарајуће мере за санирање слабих места на насипима,
предлаже ангажовање радне снаге и техничких средстава,
даје задатке радним групама за извршење радова на санацији слабих места и контролише њихово
извршавање,
контролише и координира рад чувара насипа,
спроводи наређења стручног руководиоца,
води евиденцију о ангажованоој механизацији и људству у оквиру радних група и евиденцију о
ангажовању чувара насипа.
свакодневно писмено извештава стручног руководиоца одбране од поплава на летњим насипома о
стању насипа и предузетуим мерама и радовима и њиховим ефектима за предходни дан.
руководилац сектора је дужан да изврши преглед летњег насипа најмање једанпут годишње ван
периода одбране од поплава и да о томе сачини писмени извештај и исти поднесе стручном
руководиоцу одбране од поплава.
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члан 20.
Стручни руководилац за време одбране од поплава врши нарочито следеће послове:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

координира рад руководилаца сектора који га свакодневно писмено извештавају,
проучава прогнозе и кретања водостаја и координатору предлаже даље мере у одбрани од поплава,
анализира стање заштитних објеката и предлаже координатору мере за њихово очување и
санирање оштећења,
наређује предузимање мера и радова у циљу успешне одбране од поплава на летњим насипима,
обезбећује ангажовање радне снаге, Руководилаца сектора и Чувара насипа као и потребних
техничких средстава,
врши контролу спроведених мера на летњим насипима,
свакодневно писмено и усмено обавештава координатора о току одбране од поплава на летњим
насипима као и о стању самих насипа,
извештава
о предузетим мерама и њиховим ефектима односно ангажованом људству и
механизацији,
удаљава лице које несавесно или нестручно обавља поверене му послове или његово присуство на
други начин штетно утиче на спровођење одбране од поплава, у најкраћем року. На место удаљеног
радника поставља друго лице, а о томе сачињава писмену белешку,
у најкраћем року одређује замену за лица која су позвана да учествују у одбрани од поплава а из
оправданих разлога изостану као и за лица која се не одазову позиву или самовољно напусте
одбрану од поплава,
извештава писмено координатора о ангажованом људству и механизацији као и о лицима која су
била позвана и нису се одазвала позиву као и лицима која су због свог неодговорног понашања
удаљена са насипа или самовољно напустила одбрану од поплава,
по завршетку одбране од поплава на летњим насипима подноси координатору писмени извештај о
стању објеката за одбрану од поплава и предлозима мера и радова на поправци и ојачању насипа за
следећу одбрану,
најмање једном годишње, ван периода одбране од поплава, дужан је да поднесе извештај
координатору о стању летњих насипа.

члан 21.
Власници и корисници пољопривредног земљишта у рудинама Либе и Љутово старости преко 18 година
дужни су да се са алатом и транспортним средствима (у исправном стању) ставе на располагање штабу у
току одбране од пополава на летњим насипима. Односно дужни су да се одазову позиву да у оквиру радних
група учествују у одбрани од поплава на летњим насипима.
Стручни руководилац ће од власника и корисника пољопривредног земљишта организовати потребан број
радних група ради извршења неопходних радњи на одбрани летњих насипа.
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА ОД УНУТРАШЊИХ ВОДАМ, У ГРАЂЕВИНСКИМ ПОДРУЧИЈИМА, НАСТАЛИХ
УСЛЕД ЈАКИХ ПАДАВИНА И ВИСОКИХ ПОДЗЕМНИХ ВОДА.
члан 22.
Месна заједница у сваком насељеном месту је у обавези да оформи свој оперативни тим за одбрану од
поплава од унутрашњих водам, у грађевинским подручијима, насталих услед јаких падавина и високих
подземних вода (у даљем тексту оперативни тим).
члан 23.
Оперативни тим мора да буде састављен од најмање три члана. Оперативни тим предводи руководилац
одбране од поплава за насељено место који је уједно и члан оперативног тима.
Руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода, је председник месне заједнице по функцији или
лице које он писмено овласти да уместо њега обавља ове послове.
Оперативни тим мора да има и по једног представника органа или предузећа задуженог за комуналне
делатности на територији месне заједнице и по једног представника грађевинске струке.
члан 24.
Оперативни тим се формира на начин да месна заједница писмено подносе свој предлог за чланове тима
Штабу за ванредне ситуације општине Нови Бечеј односно координатору. Сматраће се да је Оперативни тим
оформљен након што штаб усвоји овај предлог.
члан 25.
Руководилац одбране од поплава од унутрашњих вода, на предлог Оперативног тима подноси штабу
односно координатору захтев за проглашење одбране од поплава унутрашњих вода у грађевинским
подручијима, насталих услед јаких падавина и високих подземних вода. У случају кад изграђеним системима
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за одводњавање и кишном канализацијом није могуће у задовољавајућем року одвести поплавне воде са
грађевинског земљишта и због тога долази до изливања вода из канала са претњом угрожавања имовине и
здравља грађана у делу или целом насељеном месту.
члан 26.
Грађани месне заједнице, старости преко 18 година су дужни да се одазову позиву и ставе на располагање
Оперативном тиму као и да понесу непходни алат, а такође могу се ангажовати и повереници цивилне
заштите.
За време проглашене одбране од поплава унутрашњих вода, за одређено насељено место Оперативни тим,
оформљен за ту месну заједницу, организује потребан број и састав радних група за извршење неопходних
радова за одбрану од поплава унутрашњих вода, у грађевинским подручијима, насталих услед јаких
падавина и високих подземних вода.
члан 27.
Оперативни тим за одбрану од поплава од унутрашњих вода за време одбране од поплава нарочито врши:
• прати спровођење одбране од поплава и анализира тренутно стање,
• координира рад на одбрани од поплава,
• утврћује потребу за радном снагом, техничким средствима, механизацијом, неопходним материјалом
и координира набавку складиштење и дистрибуцију истих,
• предлаже мере за заштиту угрожених објеката и начине за санацију насталих штета,
• предлаже предузимање мера и радова и ангажовања људства у циљу успешне одбране од поплава
и мера усмерених на заштиту здравља људи и заштиту животне средине,
• врши контролу спроведених мера,
• предлаже ангажовање повереника цивилне заштите,
• предлаже саопштења за штампу и информације за медије спроводи реализацију програма мера и
активности за информисање и едукацију становништва,
• анализира временске прогнозе за наредни период и у зависности од тога подузима неопходне мере
за даљу одбрану од поплава,
• по престанку одбране од поплава предлаже штабу односно, координатору радње и мере које треба
спровести како би се отклонили узроци појаве високих унуташњих вода који су довели до поплаве у
насењеном месту.
члан 28.
Руководилац одбране од поплава од унутрашњих водам, за време одбране од поплава нарочито врши:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

свакодневно је у контакту са координатором и писмено и усмено га обавештава о току одбране од
поплава,
руководи одбраном од поплава у месној заједници,
прати спровођење одбране од поплава и анализира тренутно стање,
координира рад на одбрани од поплава,
наређује
ангажовање радне снаге, повереника цивилне заштите, техничких средстава,
механизације,
обезбеђује неопходни материјал за одбрану од поплава као и набавку складиштење и дистрибуцију
истог,
налаже предузимање мера и радова и ангажовања људства у циљу успешне одбране од поплава и
мера усмерених на заштиту здравља људи и заштиту животне средине,
врши надзор над спроведеним мерама и анализира ефекте спроведених мера,
сачињава саопштења за штампу и информације за медије и стара се о информисању и едукацији
становништва у циљу одбране од поплава,
води евиденцију о ангажованом људству механизацији и утрошеном материјалу као и о лицима која
се нису одазвала позиву за учешће у одбрани од поплава или која су удаљена са одбране или која
су самовољно напустила одбрану од поплава,
анализира временске прогнозе за наредни период и у зависности од тога налаже неопходне мере за
даљу одбрану од поплава,
наређује подузимање хитних мера, када постоји објективна опасност односно угроженост људи и
добара, а одлагање таквих мера би проузроковало значајније штете. О овако спроведеним хитним
мерама дужан је да у најкраћем року обавести координатора,
Удаљава лице које не савесно или нестручно обавља поверене му послове или његово присуство на
други начин штетно утиче на спровођење одбране од поплава, у најкраћем року.на место удаљеног
радника поставља друго лице, а о томе сачиљава писмену белешку,
у најкраћем року одређује замену за лица која су позвана да учествују у одбрани од поплава а из
оправданих разлога изостану као и за лица која се не одазову позиву као и за лица која самовољно
напусте одбрану од поплава,
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предлаже координатору ангажовање јавних и других предузећа и осталих субјеката у смислу
успешне одбране од поплава и санирању последица изазваних поплавама,
анализира стање угрожених објеката и предлаже мере за њихово спашавање и санирање оштећења,
извештава писмено координатора о ангажованом људству и механизацији као и о лицима која су
била позвана и нису се одазвала позиву као и лицима која су због свог неодговорног понашања
удаљена са одбране од поплава или лица која су самовољно напустила одбрану од поплава,
по престанку одбране од поплава подноси писмени извештај и предлаже штабу односно
координатору радње и мере које треба спровести како би се отклонили узроци појаве високих
унуташњих вода који су довели до поплаве у насењеном месту.
Завршне одредбе

члан 29.
Власници и корисници опреме, односно материјално-техничких средстава неопходних за заштиту и
спасавање, стављају опрему и средства, заједно са потребним људством, на располагање надлежној
служби.
члан 30.
У извршавању задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа примењују се
општи прописи о безбедности и здрављу на раду, као и посебне мере за обезбеђење заштите и здравља
припадника цивилне заштите, чланова јединица, служби и других оперативних састава и удружења које се
предузимају за време њиховог ангажовања на заштити и спасавању од елементарних непогода и других
несрећа.
члан 31.
Саставни део овог Плана су Прилози: Решења о именовању стручних оперативних тимова за одбарну од
поплава за текућу годину.
члан 32
Овај План објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-87-4/2021
Дана: 06.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

ПОСЕБАН ДЕО
1. На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, број 41/09,
53/10, 101/11, 31/13-оус, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-оус, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/2019 и
128/20-др. закон), а у вези Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима („Службени гласник РС“, број 8/2020), Одбор за безбедност саобраћаја на локалним путевима у
општини Нови Бечеј на 2. седници одржаној дана 13.04.2021. године доноси

ПРАВИЛНИК
О РАДУ ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овим Правилником о раду Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови
Бечеј (у даљем тексту: Правилник) уређују се организација, начин рада и начин формирања радних група
Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј из надлежности општине
Нови Бечеј (у даљем тексту: Општински одбор), права и дужности чланова Општинског одбора и друга
питања од значаја за рад Општинског одбора.
Организација Општинског одбора
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Члан 2.
Општински одбор чине председник и 5 чланова Општинског одбора.
Чланове Општинског одбора бира Општинско веће општине Нови Бечеј и Савет за безбедност општине
Нови Бечеј.
Из редова чланова Општинског одбора именује се координатор за сарадњу са Агенцијом за
безбедност саобраћаја (у даљем тексту: координатор), односно стручно лице које ће обављати послове
сарадње и комуникације са Агенцијом и извештавања Агенције о раду Општинског одбора, као и стручне и
специјализоване послове за потребе рада Општинског одбора и координацију рада Општинског одбора и
радних група.
У раду Општинског одбора учествују чланови Општинског одбора, као и представници других
заинтересованих лица задужених за унапређење безбедности саобраћаја на путевима, по позиву
председника Општинског одбора.
Представници других заинтересованих субјеката који учествују у раду Општинског одбора, по
позиву председника Општинског одбора, немају право гласа приликом одлучивања.
Представљање

Члан 3.
Председник Општинског одбора представља Општински одбор, сазива и води његове седнице.
Председник Општинског одбора је одговоран за законитост рада Општинског одбора.
Председник Општинског одбор потписује акте које доноси Општински одбор и врши друге послове
који му се ставе у надлежност.
Надлежност

Члан 4.
Општински одбор непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога
покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређења безбедности
саобраћаја на локалним путевима и исте предлаже Општинском већу.
Општински одбор формира предлоге стратешких аката, програма и планова и покреће иницијативе
за њихово доношење. Поменути стратешки акти, програми и планови су:
а) Стратегија безбедности саобраћаја на путевима,
б) Годишњи план безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Нови Бечеј,
в) Планови технничке регулације саобраћаја,
г) Програм рада у области безбедности саобраћаја,
д) Програм трошења средстава намењених за финансирање унапредења безбедности саобраћаја
ђ) и друго.
Општински одбор покреће иницијативе за измене постојећих и доношење нових прописа који се
односе на безбедност саобраћаја на путевима, формира предлоге истих и покреће иницијативе за њихово
доношење.
Општински одбор формира предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима, два
пута годишње и исти упућује Општинском већу општине Нови Бечеј на усвајање.
Општински одбор разматра предлоге и даје мишљење на све акте који се односе на безбедност
саобраћаја на путевима.
Радне групе

Члан 5.
По указаној потреби Општински одбор може да формира радне групе као облик непосредног рада
чланова у појединим областима и то: ради унапређење безбедности путева и улица у општини, техничко
регулисање саобраћаја, заштиту рањивих учесника у саобраћају, унапређење саобраћајног образовања и
васпитања и друго.
Чланови радних група, поред чланова Општинског одбора, могу да буду и друга лица.
Радна група доноси писмени извештај у коме износи свој став о питањима за која је радна група
оформљена, односно која су била предмет рада радне групе. Извештај се потписује од стране чланова
радне групе. Члан радне групе може изузети своје мишљење делимично, или у целини.
О организовању, саставу, задацима и обавезама радних група, Општински одбор доноси посебан
закључак.
За начин рада радних група се примењују одредбе овог Правилника.
Начин рада

Члан 6.
Седнице Општинског одбора сазива председник Општинског одбора по својој иницијативи или на
предлог једне трећине чланова Општинског одбора, као и по писаном захтеву Агенције.
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Седнице Општинског одбора се сазивају писаним путем (поштом или електронски).
Позив за седницу, заједно са предлогом дневног реда и материјалом за седницу се доставља
члановима Општинског одбора и другим лицима.
У одређеним случајевима, може се сазвати хтина седница Општинског одбора.
Хитна седница Општинског одбора може се сазвати телефонским путем.
Члан 7.
Седницом Општинског одбора председава председник Општинског одбора, а у случају његове
одсутности, лице које председник Општинског одбора овласти да га замењује.
Члан 8.
Пошто отвори седницу, пре утврђивања дневног реда, председавајући утврђује да ли седници
присуствује довољан број чланова за пуноважно одлучивање и рад.
За пуноважно одлучивање и рад на седници је потребно присуство већине чланова.
Ако се утврди да већина не постоји, председавајући одлаже седницу за одговарајући дан или сат. О
одлагању седнице, чланови који су одсутни се обавештавају писмено или телефонским путем. Седница ће
се прекинути и одложити и у случају када се у току њеног трајања утврди да није присутна већина чланова.
Члан 9.
Пре преласка на дневни ред се усваја извод из записника са претходне седнице. О примедбама на
записник, Општински одбор одлучује без расправе.
Уколико Општински одбор усвоји примедбе на записник, врши се званична исправка записника у
тексту како је утврђено.
Члан 10.
У поступку утврђивања дневног реда, председавајући предлаже исти, с тим да сваки члан
Општинског одбора може захтевати да се у дневни ред, поред предложеног, унесу и друга питања и
предлози за које он сматра да су хитни.
Члан Општинског одбора је дужан да хитност разматрања предложених питања и предлога
образложи.
О предлозима чланова Општинског одбора за измене и допуне предложеног дневног реда се не
води расправа.
Чланови Општинског одбора се посебно изјашњавају о сваком предлогу за измену и допуну
предложеног дневног реда, а затим о предложеном дневном реду у целини. Дневни ред се утврђује
већином гласова присутних чланова Општинског одбора.
Члан 11.
После усвајања дневног реда се прелази на претрес о појединим питањима по утврђеном редоследу.
У току седнице се могу, без расправе, извршити измене у редоследу разматрања појединих тачака
дневног реда.
Члан 12.
Општински одбор може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових
чланова.
Члан 13.
О раду на седници Општинског одбора се води записник.
У записнику се обавезно уноси: време и место одржавања седнице, имена председавајућег и
записничара, имена присутних чланова Општинског одбора, имена оправдано и неоправдано одсутних
чланова Општинског одбора, имена лица која су присуствовала седници по позиву, кратак ток седнице са
накнаком питања о којима се расправљало и одлучивало и имена говорника, предлози изнети на седници,
резултат гласања о појединим питањима, назив свих аката донетих на седници.
Записник може да садржи и остале елементе прописане законом.
Записник се потписује од стране председавајућег и присутних чланова Општинског одбора.
Оригинали записника се чувају у архиви.
Административно техничке послове за Одбор за безбедност саобраћаја обавља начелник Општинске
управе или лице које он одреди.
Јавност рада

Члан 14.
Представници средстава јавног информисања имају право да присуствују седницама Општинског
одбора, ради обавештавања јавности о његовом раду.
Члан 15.
Општински одбор може донети одлуку да разматрање по појединим питањима не буде доступно
јавности, а из разлога специфичности материје која се разматра.
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У случају из става 1., Општински одбор може донети одлуку да се изда саопштење за јавност о
донетим одлукама по питањима чије разматрање није било доступно јавности, уколико је информисање
јавности о донетим одлукама од јавног значаја.
Акти Општинског одбора

Члан 16.
Општински одбор доноси програме, планове рада, предлоге, закључке, препоруке и појединачна

акта.

Акте које доноси Општински одбор потписује председник Општинског
председавајући Општиснког одбора у случају да председник није био присутан.

одбора,

односно

Права, дужности и одговорности члана Општинског савета
Члан 17.
Члан Општинског одбора има право и дужност да учествује у раду Општинског одбора и да редовно
присуствује седницама, као и друга права утврђена законом, Статутом општине Нови Бечеј и овим
Правилником.
Стручни, организацииони и административни послови
Члан 18.
Стручне послове за потребе Општинског одбора врши Општинска управа општине Нови Бечеј Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине и ЈП „Урбанизам и
путеви“ Нови Бечеј као управљач локалних путева.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
На сва питања која нису регулисана овим Правилником примењују се директно одредбе Правилника
о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

Бечеј".

Члан 20.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови
ОДБОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: III 02-344-21/2021
Дана: 13.04.2021. године
Н О В И Б Е ЧЕ Ј

ПРЕДСЕДНИК
ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА
ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
САША МАКСИМОВИЋ с.р.

2. На основу члана 67. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови бечеј'', број 6/2019) и
члана 4. Правнилника о раду Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј
број III 02-344-21/2021, Општинско веће општине Нови Бечеј је 16. на седници одржаној дана 13.04.2021.
године донело следећи
ПРОГРАМ
утрошка средстава Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови
Бечеј за 2021. годину у циљу унапређења безбедности саобраћаја
I

План прихода
1.

ОПИС
Буџет општине
Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
4.000.000,00
Укупни приходи
4.000.000,00

План расхода

ОПИС

Планирана средства

13. април 2021.
I

II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
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Побољшање саобраћајне инфраструктуре на територији општине (ЈП
,,Урбанизам и путеви'' општине Нови Бечеј:
Израда пројеката у вези безбедности саобраћаја и надзор извршиоца
радова Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у
општини Нови Бечеј)
Остале активности у вези унапређења безбедности саобраћаја на
путевима
Превентивно-промотивне активности из области безбедности
саобраћаја и активности у циљу унапређења саобраћајног васпитања
и образовања
Израда промотивног материјала
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
(Куповина
опреме, видео надзор саобраћајница. возила, санација и
реконстукција објеката Полицијске станице Нови Бечеј)
Остали трошкови Одбора за безбедност саобраћаја на локалним
путевима у општини Нови Бечеј - опремање Прекршајног суда Нови
Бечеј
Укупни расходи:
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1.400.000,00
2.600.000,00
400.000,00
100.000,00
2.000.000,00
100.000,00
4.000.000,00

II
Овај Програм објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-4-48/2021
Дана: 13.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

3. На основу члана 24. Одлуке о месним заједницама на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 11/2019) и Одлуке о расписивању избора за чланове савета месне заједнице
Бочар, број II 02-013-1/2021, Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних заједница,
на седници одржаној 13.04.2021. године, доноси
УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНE ЗАЈЕДНИЦE
БОЧАР РАСПИСАНИХ ЗА 09.05.2021. ГОДИНЕ
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Расписивање избора
Члан 1.
Одлуком председника Скупштине општине Нови Бечеј о расписивању избора за чланове савета
месне заједнице Бочар (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 7/2021) расписани су избори за чланове
савета месне заједнице Бочар за 09.04.2021. године (у даљем тексту: избори).
Број чланова Савета месних заједница
Члан 2.
Број чланова савета месне заједнице који се бира утврђен Статутом месне заједнице Бочар.
Број чланова Савета месне заједнице Бочар који се бира је: 7 чланова.
II. ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Органи за спровођење избора
Члан 3.
Органи за спровођење избора су Изборна комисија за спровођење избора за чланове савета месних
заједница у општини Нови Бечеј (удаљем тексту: Изборна комисија), бирачке комисије и Другостепена
изборна комисија.
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Изборна комисија
Члан 4.
Изборна комисија обавља послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на територији
општине Нови Бечеј и овим Упутством.
Бирачкa комисијa
Члан 5.
Бирачке комисије образује Изборна комисија у складу са Одлуком о месним заједницама на
територији општине Нови Бечеј и овим Упутством.
Бирачке комисије обављају послове који су одређени Одлуком о месним заједницама на територији
општине Нови Бечеј и овим Упутством.
Чланови бирачке комисије и њихови заменици могу бити лица која имају изборно право и
пребивалиште на територији oпштине.
За чланове бирачких комисија и њихове заменике не могу бити именовани кандидати за чланове
савета месних заједница, нити чланови Изборне комисије или Другостепене изборне комисије.
Члановима бирачких комисија и њиховим заменицима престаје чланство у Бирачкој комисији кад
прихвате кандидатуру за члана Савета месне заједнице, као и именовањем за члана Изборне комисије и
Другостепене изборне комисије.
Члановима бирачке комисије и њиховим заменицима престаје чланство окончањем поступка избора.
Састав бирачкe комисијe
Члан 6.
Бирачку комисију чине председник, два члана и њихови заменици.
Заменици чланова бирачких комисија имају иста права и одговорности као и чланови које замењују.
Право гласа у бирачкој комисији има само члан, а у његовом одсуству, заменик.
Решења о образовању бирачких комисија и именовању председника и чланова бирачких комисија
Изборна комисија доноси најкасније десет дана пре дана одржавања избора.
Предлагање чланова бирачке комисије
Члан 7.
Председници бирачких комисија, заменици председника, чланови и заменици чланова бирачких
комисија именују се на предлог одборничких група у Скупштини општине.
Одборничке групе које не припадају скупштинској већини предлажу једног члана и његовог
заменика.
Садржина предлога за именовање чланова бирачке комисије
Члан 8.
Предлог за именовање чланова бирачких комисија одборничка група сачињава за сваку месну
заједницу посебно.
Предлог за именовање чланова бирачких комисија треба да за свако предложено лице садржи: име
и презиме, име једног родитеља, ЈМБГ, назив месне заједнице, адресу и број, као и број телефона за
контакт.
Рок за достављање предлога за чланове бирачке комисије
Члан 9.
Предлоге за именовање чланова бирачких комисија одборничке групе достављају Изборној комисији
најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.
Предлог за именовање чланова бирачких комисија подноси председник одборничке групе или лице
које он за то овласти.
Ако нека одборничка група благовремено не достави Изборној комисији предлог за именовање
члана бирачке комисије, Изборна комисија именује члана у бирачку комисију.
Провера изборног права за чланове бирачких комисија
Члан 10.
У бирачку комисију могу бити именованасамо лица која имају изборно право на територији Општине.
Пре подношења предлога за именовање чланова и заменика чланова бирачких комисија,
председник одборничке групе је дужан да од Општинске управе прибави доказ о изборном праву за свако
предложено лице, тако што ће Општинска управа на писани збирни предлог одборничке групе за
именовање чланова и заменика чланова бирачких комисија ставити печат којим потврђује да предложена
лица имају изборно право на територији Општине.
Ако неко предложено лице нема изборно право, Општинска управа о томе обавештава председника
одборничке групе.

13. април 2021.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 8

13

Обука чланова бирачке комисије
Члан 11.
Приликом утврђивања предлога кандидата за председника бирачке комисије, одборничка група
треба да дâ предност лицу које има искуство у спровођењу избора.
Председник Изборне комисије и начелник Општинске управе дужни су да организују обуку чланова
бирачких комисија за спровођење гласања на бирачком месту и примену овог Упутства у делу који се
односи на рад бирачких комисија.
Обука чланова бирачких комисија спроводи се најкасније три дана пре дана одржавања избора.
Замена лица у бирачким комисијама
Члан 12.
Замену лица именованих у бирачке комисије врши Изборна комисија на захтев председника
одборничке групе.
Члана или заменика члана бирачке комисије могуће је заменити најкасније 24 часа пре дана
одржавања избора.
Ограничења у именовању чланова бирачке комисије
Члан 13.
Исто лице не може да буде члан две бирачке комисије.
Другостепена изборна комисија
Члан 14.
Другостепена изборна комисија одлучује о приговорима на решења Изборне комисије, у складу са
Одлуком о месним заједницама на територији општине Нови Бечеј.
III.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА

Подношење пријаве кандидата
Члан 15.
Кандидат за члана Савета месне заједнице може бити лице које има изборно право и пребивалиште
на територији месне заједнице чији се Савет бира.
Кандидат подноси пријаву Изборној комисији, најкасније 15 дана пре дана одржавања избора.
Пријаву за кандидата, који је прихватио кандидатуру може поднети и предлагач групе грађана.
Пријава кандидата
Члан 16.
Кандидат за члана Савета месне заједнице подноси пријаву на посебном обрасцу који прописује
Изборна комисија (Образац ЧСМЗ-1).
Име и презиме кандидата наводи се према српском правопису и ћириличким писмом.
Име и презиме кандидата који припадају мађарској националној мањини наводе се на мађарском
језику и његовим писмом.
Садржина пријаве кандидата
Члан 17.
Образац пријаве кандидата садржи следеће податке: име и презиме кандидата, надимак (ако га
има), ЈМБГ, занимање, пребивалиште, адреса становања и потпис кандидата, назив, односно име и презиме
предлагача.
Уз пријаву, кандидат прилаже и списак бирача који својим потписом подржавају предлог кандидата
за члана Савета месне заједнице, са следећим подацима: име и презиме бирача, ЈМБГ, пребивалиште,
адреса становања и потпис најмање 20 бирача да подржава предлог кандидата за члана Савета месне
заједнице;
Списак бирача који подржавају пријаву кандидата, мора бити читко попуњен штампаним словима и
својеручно потписан од стране бирача. Списак се доставља у оригиналу и у exel табели у електронској
форми.
Потписи бирача који подржавају пријаву кандидата се не оверавају.
Уз пријаву, кандидат прилаже и потврду о изборном праву и потврду о пребивалишту.
Место за подношење пријаве кандидата
Члан 18.
Пријава кандидата се подноси Изборној комисији у згради Општине, улица Жарка Зрењанина, број 8
или у седишту месне заједнице уколико Изборна комисија донесе такву одлуку.
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Недостаци у пријави кандидата
Члан 19.
Када Изборна комисија утврди да пријава предлога кандидата није поднета благовремено, донеће
одлуку о одбацивању пријаве.
Када Изборна комисија утврди да пријава кандидата садржи недостатке који онемогућују његово
проглашење, донеће у року од 24 часа од часа пријема пријаве кандидата, закључак којим се кандидату
налаже да, најкасније у року од 48 часова од часа достављања закључка, отклони те недостатке.
У закључку из става 2. овог члана кандидату се указује на начин отклањања недостатака.
Када Изборна комисија утврди да кандидат није отклонио недостатак своје пријаве у складу са
закључком о отклањању недостатка, донеће, у року од 48 часова од истека рока за поступање по закључку,
одлуку о одбијању проглашења предлога кандидата.
Проглашење кандидата
Члан 20.
Изборна комисија проглашава кандидата најкасније у року од 24 часа од пријема пријаве.
Одлуку о проглашењу кандидата из става 1. овог члана Изборна комисија доставља кандидату без
одлагања.
Проглашени кандидат може повући пријаву најкасније до дана утврђивања Изборне листе кандидата
за чланове Савета месне заједнице.
Обустављање поступка избора
Члан 21.
У случају да се за изборе пријави мање кандидата од броја чланова Савета месне заједнице који се
бира, Изборна комисија доноси одлуку о обустављању поступка избора у року од 48 часова по истеку рока
за пријављивање кандидата из члана 15. овог упутства.
Када истекне рок за подношење приговора на одлуку о обустављању поступка из става 1. овог
члана, Изборна комисија о одлуци обавештава председника Скупштине општине.
IV. ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА
Садржина изборне листе кандидата
Члан 22.
Изборна листа кандидата за чланове Савета месне заједнице, садржи имена и презимена свих
кандидата са подацима о години рођења, занимању и адреси становања. Изборна листа може да садржи
надимак и предлагача кандидата уколико су наведени у обрасцу пријаве.
Редослед кандидата на изборној листи кандидата утврђује се према редоследу њиховог
проглашавања.
Изборна комисија утврђује Изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице и објављује
је у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', најкасније десет дана пре дана одржавања избора.
Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице објави и
на огласној табли месне заједнице и на званичној интернет презентацији Општине и званичној интернет
презентацији месне заједнице.
Изборна комисија је дужна да изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице објави и
на мађарском језику и његовом писму.
V. БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 23.
Изборна комисија одређује и оглашава у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', на званичној
интернет презентацији општине и на огласним таблама месних заједница бирачка места на којима ће се
гласати на изборима, на основу предлога Општинске управе.
Предлог из става 1. овог члана, Општинска управа доставља Изборној комисији најкасније 22 дана
пре дана одржавања избора.
Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима, Изборна комисија доноси најкасније
20 дана пре дана одржавања избора.
Начин одређивања бирачких места
Члан 24.
Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и просторну удаљеност, тако да гласање без
тешкоћа траје од 7,00 до 20,00 часова.
Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.
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За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког
места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту.
Ограничења у одређивању бирачких места
Члан 25.
За бирачка места се, по правилу, одређују просторије у објектима у јавној својини, а само изузетно и
просторије у објектима у приватној својини.
Предлог Општинске управе да бирачко место буде у објекту у приватној својини мора бити
образложен.
За бирачко место не може бити одређена просторија у верском објекту, објекту у власништву
политичке странке или објекту који користи политичка странка, као ни у објекту у власништву или које
користи кандидат за члана Савета месне заједнице, или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места, води се рачуна да оно по могућности буде у приземљу
објекта и приступачно особама са инвалидитетом.
Уређивање бирачких места
Члан 26.
Општинска управа дужна је да благовремено обезбеди да простор који је одређен као бирачко место
буде припремљен и отворен за гласање.
Просторија за гласање мора да буде уређена на начин који омогућује несметано спровођење
гласања и обезбеђује тајност гласања.
На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, Изборна листа кандидата за
члана Савета месне заједнице и извод из решења о одређивању бирачких места.
На бирачком месту забрањено је истицање изборног пропагандног материјала.
Бирачка комисија обезбедиће лицима која прате рад бирачке комисије (посматрачима) одговарајуће
место на бирачком месту, са кога могу да прате ток гласања и утврђивање резултата гласања.
VI. БИРАЧКИ СПИСКОВИ
Упис и промена података у бирачком списку
Члан 27.
Општинска управа која је надлежна за ажурирање бирачког списка за одређену месну заједницу,
врши упис бирача који нису уписани у бирачки списак, као и промену података у бирачком списку, све до
његовог закључења (10 дана пре одржавања избора), односно најкасније 5 дана пре дана одржавања
избора у месној заједници.
Утврђивање и објављивање коначног броја бирача
Члан 28.
Изборна комисија доноси одлуку о укупном броју бирача по месним заједницама, на основу решења
о закључењу бирачког списка, који јој доставља Општинска управа.
Изборна комисија одлуку одмах објављује у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', на интернет
презентацији општине, као и на огласним таблама месних заједница.
VII.

ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ КОМИСИЈАМА ПРЕ ГЛАСАЊА

Обавезе Општинске управе у обезбеђивању изборног материјала
Члан 29.
Општинска управа свакој бирачкој комисији, благовремено доставља:
1) гласачку кутију;
2) два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања;
3) врећу за одлагање изборног материјала;
4) прибор за писање;
5) прибор за печаћење гласачке кутије и други изборни материјал (печат и печатни восак);
6) коверте за одлагање гласачких листића и контролног листа;
7) образац евиденције о присуству на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачке
комисије;
8) овлашћења посматрача за праћење рада бирачких комисија;
9 остали канцеларијски материјал (батерије, оловке, лењир и др.).
Општинска управа је дужна да благовремено обезбеди простор за безбедно чување изборног
материјала и да се стара о томе да просторија која је одређена за бирачко место буде уређена на начин
који је прописан Одлуком о месним заједницама на територији општине и овим Упутством и да буде
отворена за гласање.
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Обавезе Изборне комисије у обезбеђивању изборног материјала
Члан 30.
Изборна комисија свакој бирачкој комисији доставља следећи изборни материјал:
1) изборну листу кандидата за чланове Савета месне заједнице;
2) решење о одређивању бирачког места (извод);
3) извод из бирачког списка;
4) решење о образовању бирачке комисије;
5) потребан број гласачких листића (Образац ЧСМЗ-4), који одговара броју бирача који су уписани у
извод из бирачког списка;
6) контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (Образац ЧСМЗ-5);
7) образац записника о раду бирачке комисије на спровођењу гласања и утврђивању резултата
гласања за избор чланова Савета месне заједнице (у даљем тексту: записник о раду бирачке комисије), у
два примерака (Образац ЧСМЗ-7);
8) извод из овог Упутства који уређује правила о раду бирачких комисија.
Предаја изборног материјала
Члан 31.
Изборни материјал из члана 29. и 30. овог Упутства, Изборна комисија предаје бирачким
комисијама, у седишту Општине или у седишту Месне канцеларије Бочар, најкасније до 06.05.2021. године у
24,00 часа.
О обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се записник на обрасцу који прописује
Изборна комисија (Образац ЧСМЗ-6).
VIII.

СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ

Гласачки листићи
Члан 32.
Гласање се врши на гласачким листићима.
На гласачким листићима се наводе кандидати према њиховом редоследу на Изборној листи
кандидата.
Испред имена и презимена кандидата ставља се редни број.
Гласачки листић на коме је заокружен већи број кандидата од броја чланова савета месне заједнице
који се бира је неважећи.
Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки
списак.
Изборна комисија одлуком која се објављује у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'' утврђује број
гласачких листића који се штампа, као и број резервних гласачких листића, који не може да буде већи од
0,5% укупног броја бирача.
Након утврђивања Изборне листе кандидата, Изборна комисија утврђује изглед гласачког листића.
Гласачки листићи оверавају се печатом Скупштине општине.
Употреба језика и писама
Члан 33.
Текст Изборне листе кандидата, текст гласачког листића и текст обрасца записника о раду бирачке
комисије штампају се на српском језику, ћирилицом, а испод тог текста штампа се текст на језику и писму
националне мањине, у истом облику и исте величине слова.
Припрема за штампање гласачких листића
Члан 34.
Након доношења одлуке о изгледу гласачког листића, Изборна комисија сачињава узорак гласачког
листића који оверава председник Изборне комисије својим потписом и печатом Скупштине општине.
На основу овереног узорка гласачког листића, штампарија израђује графичке плоче.
Процес штампања започиње стављањем графичких плоча у машине за штампање, у присуству
овлашћених представника Изборне комисије и проглашених кандидата за чланове Савета месне заједнице.
По пуштању у погон штампарских машина, први примерци гласачких листића се на лицу места
уништавају све док се не одштампа гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде.
Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком,
председник Изборне комисије својим потписом одобрава штампање гласачких листића у утврђеном броју
примерака.
Одмах по завршетку штампања, комисија коју чине представници Изборне комисије, присутних
кандидата и штампарије, уништава компјутерску припрему за израду графичких плоча и графичке плоче.
О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча саставља се записник, а уништене
графичке плоче се предају Изборној комисији.
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Надзор над штампањем и примопредајом гласачких листића
Члан 35.
Штампање гласачких листића надзире Изборна комисија.
Изборна комисија је дужна да омогући јавност штампања гласачких листића.
Кандидати за чланове Савета месне заједнице имају право да присуствују штампању, бројању и
паковању гласачких листића и достављању гласачких листића Изборној комисији и бирачким комисијама.
Кандидат за члана Савета месне заједнице доставља Изборној комисији у писаном облику
обавештење да жели да присуствује штампању, бројању и паковању гласачких листића.
Гласачка кутија
Члан 36.
За гласање на изборима за чланове Савета месне заједнице користе се гласачке кутије које се
користе за избор одборника Скупштине општине.
IX. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Обрасци за спровођење избора у месним заједницама
Члан 37.
Поједине радње при спровођењу избора вршиће се према следећим обрасцима који су саставни део
овог упутства:
1) Пријава кандидата за члана Савета месне заједнице и изјава кандидата о прихватању (Образац
ЧСМЗ-1 и ЧСМЗ-1А);
2) Списак бирача који својим потписима подржавају кандидата за члана Савета месне заједнице
(Образац ЧСМЗ-2);
3) Решење о утврђивању Изборне листе кандидата за чланове Савета месне заједнице (Образац
ЧСМЗ-3);
4) Гласачки листић за избор чланова Савета месне заједнице (Образац ЧСМЗ-4);
5) Контролни листић за проверу исправности гласачке кутије (Образац ЧСМЗ-5);
6) Записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између Изборне комисије и бирачке
комисије (Образац ЧСМЗ-6);
7) Записник о раду бирачке комисије на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за
избор члана Савета месне заједнице (Образац ЧСМЗ-7);
8) Записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачке комисије и Изборне
комисије (Образац ЧСМЗ-8);
9) Пријава домаћих и страних посматрача за праћење рада органа за спровођење избора за члана
Савета месне заједнице (Образац ЧСМЗ-9);
10) Записник о раду Изборне комисије на утврђивању резултата избора за члана Савета месне
заједнице (Образац ЧСМЗ-10);
11) Уверење о избору за члана Савета месне заједнице (Образац ЧСМЗ-11);
Обрасце за кандидовање Изборна комисија је дужна да објави у року од пет дана од доношења
одлуке о расписивању избора.
X. ПРАВИЛА О РАДУ БИРАЧКИХ КОМИСИЈА НА СПРОВОЂЕЊУ
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Спровођење гласања на бирачком месту
Члан 38.
Бирачка комисија непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује правилност и тајност
гласања, утврђује резултате гласања на бирачком месту и обавља друге послове одређене законом и овим
правилима.
Бирачка комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова.
Рад бирачке комисије је јаван.
Док је бирачко место отворено и док траје гласање, сви чланови бирачке комисије или њихови
заменици морају да буду на бирачком месту.
Припреме за почетак гласања
Члан 39.
На дан избора бирачка комисија се састаје у 6,00 часова на бирачком месту, да би се извршила
припрема за почетак гласања.
Чланови бирачке комисије припремају почетак гласања следећим редоследом:
- утврђују да ли је материјал за гласање исправан и потпун,
- уређују бирачко место и
- договарају се о начину рада и подели задужења приликом спровођења гласања.
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Утврђивање потпуности и исправности изборног материјала
Члан 40.
Примљени изборни материјал бирачка комисија упоређује са стањем из записника о примопредаји
изборног материјала и тако утврђује да ли је примљени материјал потпун и исправан.
Ако нешто од изборног материјала недостаје, бирачка комисија то констатује у записнику о раду
бирачке комисије и о томе одмах обавештава Изборну комисију.
Ако бирачкој комисији није уручен довољан број гласачких листића, бирачка комисија отвара
бирачко место са гласачким листићима које поседује, а остатак ће бити достављен у току гласања.
Уређивање бирачког места
Члан 41.
Бирачка комисија уређује просторију за гласање тако да од улаза до гласачке кутије, места за
обављање изборних радњи буду постављена следећим редоследом:
- место на коме се утврђује идентитет бирача;
- место на коме се налази извод из бирачког списка;
- место на коме се уручују гласачки листићи;
- паравани за гласање, који морају бити тако постављени да обезбеде тајност гласања;
- гласачка кутија.
Провера истакнутог изборног пропагандног материјала
Члан 42.
Бирачка комисија проверава да ли су на бирачком месту истакнути изборни пропагандни материјали
кандидата.
Ако је на бирачком месту и на 50 метара од бирачког места истакнут изборни пропагандни
материјал кандидата, бирачка комисија га сама уклања или о потреби да се он уклони обавештава
Општинску управу.
Договор о подели рада
Члан 43.
Чланови бирачке комисије договарају се о подели рада, при чему је најважније да се утврди који ће
чланови, односно заменици чланова, бити задужени за спровођење следећих радњи:
- утврђивање идентитета бирача;
- руковање изводом из бирачког списка;
- чување и уручивање гласачких листића;
- поучавање бирача о томе како се гласа;
- старање о томе да бирач убацује гласачке листиће у гласачку кутију.
Отварање бирачког места
Члан 44.
Пошто обави припреме за спровођење гласања, бирачка комисија утврђује да гласање може да
почне, и то констатује у записнику о раду бирачке комисије.
Бирачко место се отвара на дан избора у 7,00 часова.
Провера исправности гласачке кутије
Члан 45.
Провера исправности гласачке кутије врши се у присуству првог бирача који дође на бирачко место,
а резултат провере уписује се у контролни лист за проверу исправности гласачке кутије.
Провера исправности гласачке кутије не може се вршити у присуству бирача, који нема важећу јавну
исправу за утврђивање идентитета, или који није уписан у извод из бирачког списка.
Поступак провере се обавља следећим редоследом:
- када на бирачко место приступи први бирач који није члан бирачке комисије, бирачка комисија ће
утврдити његов идентитет и утврдиће да ли је уписан у извод из бирачког списка;
- у присуству тог бирача бирачка комисија проверава да ли је гласачка кутија исправна и празна,
- попуњава се контролни лист, које потписују сви чланови бирачке комисије и бирач који је први
дошао на бирачко место;
- у присуству првог бирача, контролни лист се убацује у гласачку кутију, која се након тога затвара
и печати јемствеником и печатним воском;
- све извршене радње констатују се у записнику о раду бирачке комисије.
Радње бирачке комисије на бирачком месту
Члан 46.
Када бирач дође на бирачко место, бирачка комисија је дужна да предузме следеће радње:
- утврђивање идентитета бирача,
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- провера да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка,
- уручивање гласачког листића и
- поучавање бирача о начину гласања.
Утврђивање идентитета бирача
Члан 47.
Бирач прилази члану бирачке комисије, саопштава му своје име и презиме и доказује свој
идентитет.
Бирач не може да гласа ако не поднесе доказ о свом идентитету.
Свој идентитет бирач доказује важећом личном картом, односно важећом путном исправом
(пасошем), на чијем је обрасцу наведен јединствени матични број бирача.
Утврђивање да ли је бирач уписан у извод из бирачког списка и уручивање
гласачких листића
Члан 48.
Када се утврди његов идентитет, бирач прилази члану бирачке комисије који је задужен за
руковање изводом из бирачког списка, који проналази бирача и заокружује редни број испред имена
бирача, а након тога се бирач потписује на одговарајућем месту у изводу из бирачког списка.
Пошто се бирач потпише, члан бирачке комисије му предаје гласачки листић.
Бирач који је писмен и који је у стању да својеручно напише своје име и презиме, потписује се тако
што својеручно исписује свој потпис на одговарајућем месту у изводу из бирачког списка.
Бирач који услед телесне или сензорне онеспособљености (бирач са инвалидитетом) није у стању да
својеручно напише своје име и презиме у изводу из бирачког списка, потписује се тако што ће на
одговарајуће место у изводу из бирачког списка отиснути печат који садржи податке о његовом личном
идентитету, односно печат са угравираним потписом.
Бирач који није писмен, односно бирач са инвалидитетом који не поседује печат који садржи податке
о његовом личном идентитету, односно печат са угравираним потписом не потписује се у изводу из
бирачког списка већ то уместо њега чини његов помагач којег доводи са собом на бирачко место ради
попуњавања гласачког листића.

списка.

Забрана дописивања или друге промене у изводима из бирачког списка.
Члан 49.
Бирачка комисија не сме вршити никаква дописивања или друге промене у изводу из бирачког
Бирачка комисија неће дозволити да гласа лице које није уписано у извод из бирачког списка.

Гласање бирача
Члан 50.
На изборима за члана Савета месне заједнице, бирач може да гласа само једанпут.
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена и презимена кандидата и то
највише до броја чланова савета месне заједнице који се бира.
Ниједно лице не може добити више од једног гласачког листића нити је допуштено да једно лице
гласа уместо другог лица, осим у случају из члана 53. овог Упутства.
Попуњавање гласачког листића
Члан 51.
Бирач попуњава гласачки листић иза паравана за гласање пошто га члан бирачке комисије поучи о
начину гласања, ако бирач то захтева.
Члан бирачке комисије ће посебно упозорити бирача:
- да може да гласа само заокруживањем онолико редних бројева испред имена и презимена
кандидата колико се бира чланова Савета месне заједнице (пример: бира се 7 кандидата, на листи је

кандидата– а заокружује се највише 7 кандидата по избору бирача);

- да је гласање тајно и да се обавља иза паравана за гласање;
- да је гласање слободно и да нико нема право да спречава или приморава бирача да гласа, да га
позива на одговорност због тога што јесте или није гласао или да тражи од бирача да се изјасни зашто је и
за кога је гласао.
Пошто попуни гласачки листић, бирач сâм пресавија гласачки листић тако да се не види како је
гласао и ставља гласачки листић у гласачку кутију, а затим напушта бирачко место.
Обезбеђивање тајности гласања
Члан 52.
Бирачка комисија је дужна да се стара о обезбеђивању тајности гласања.
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Бирачка комисија је дужна да организује гласање тако да нико не може видети како бирач попуњава
гласачке листиће.
У просторији у којој се гласа може бити присутно само онолико бирача колико има места на којима
је обезбеђена тајност гласања.
Лице које није у стању да попуни гласачки листић
Члан 53.
Бирачка комисија је дужна да особи која се креће уз помоћ пса водича и има одговарајућу исправу
за кретање уз помоћ пса водича, омогући слободан приступ објекту у којем је бирачко место и самом
бирачком месту, као објекту у јавној употреби, како је то прописано Законом о кретању уз помоћ пса
водича.
Под одговарајућом исправом за кретање уз помоћ пса водича сматра се:
- доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама за кретање са псом водичем - за особу
која се креће уз помоћ пса водича;
- доказ о завршеној обуци - за пса водича.
Бирач који не може сам да попуни гласачки листић (слепо, инвалидно или неписмено лице) има
право да на бирачко место поведе помагача који ће уместо њега попунити гласачки листић онако како му
бирач одреди.
У записнику о раду бирачке комисије се констатује колико је бирача гласало уз помоћ помагача и
под којим редним бројевима су ти бирачи уписани у извод из бирачког списка.
Лице које није у стању да дође на бирачко место
Члан 54.
(1) Бирач који није у стању да гласа на бирачком месту обавештава бирачку комисију најкасније
до 11,00 часова на дан гласања, да жели да гласа.
(2) Сви чланови и сви заменици чланова бирачких комисија обавезни су да учествују у раду
бирачке комисије у периоду од 12,00 часова до 14,00, односно до завршетка гласања ван
бирачког места, а ради обезбеђивања гласања ван бирачког места.
(3) Пошто утврди која су то лица која гласају ван бирачког места и да су таква лице уписана у
извод из бирачког списка, председник бирачке комисије задужује два члана бирачке комисије, (повереници
бирачке комисије) да спроведу гласање ван бирачког места.
(4) Пре одласка код бирача, бирачка комисија мора да обезбеди да се бирачу понесе потврда о
изборном праву за гласање ван бирачког места.
(5) Повереници бирачке комисије одлазе код бирача и утврђују његов идентитет.
(6) Потом повереници бирачке комисије предају службени коверат у којем се налазе: гласачки
листићи, изборна листа, потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места и посебне коверте у које
ће бити стављени попуњени гласачки листићи.
Члан 55.
(1) Пошто упознају бирача с начином гласања, повереници бирачке комисије напуштају
просторију у којој бирач гласа.
(2) Пошто гласа, бирач потписује потврде о свом изборном праву.
(3) Потом ставља попуњен и пресавијен гласачки листић у посебну коверту коју повереници
бирачке комисје пред њим печате жигом на печатном воску.
(4) Тако запечаћене посебне коверте бирач ставља заједно с потписаним потврдама о свом
изборном праву у службене коверте које после тога повереници бирачке комисије пред њим печате жигом
на печатном воску.
(5) Повереници бирачке комисије пре повратка на бирачко место морају да провере да ли је
бирач потписао потврду о изборном праву.
Члан 56.
(1) Одмах по повратку на бирачко место, повереници бирачке комисије предају службене коверте
бирачком одбору, који отвара службене коверте у којим се налазе потписане потврде о изборном праву и
заокружује редни број под којим је бирач уписан у изводе из бирачког списка.
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(2) Затим бирачка комисија отвара запечаћене коверте и из њих вади пресавијен гласачки листић
и убацује га у одговарајућу гласачку кутију.
(3) Ако недостаје потписана потврда о изборном праву, сматра се да бирач није гласао, што се
уноси у записник о раду бирачке комисије.
(4) Бирачка комисија уноси у записник о раду бирачке комисије податак о томе колико је бирача
гласало ван бирачког места и под којим редним бројевима су ти бирачи уписани у извод из бирачког списка,
а након гласања, уз остали изборни материјал, у посебној коверти прилаже и све потписане потврде о
изборном праву.
(5) Ако бирач који гласа ван бирачког места није у стању да попуни гласачки листић (слепо,
инвалидно или неписмено лице), он може да гласа уз помоћ помагача којег сам одреди, на исти начин на
који ту помоћ користе слепа, инвалидна или неписмена лица која гласају на бирачком месту.
(6) Гласање бирача ван бирачког места може се обавити само на подручју које обухвата бирачко
место.
Одржавање реда на бирачком месту
Члан 57.
Бирачка комисија је дужна да одржава ред на бирачком месту.
Забрањено је задржавање на бирачком месту свих лица која немају права и дужности у вези са
спровођењем избора.
На бирачком месту забрањено је коришћење мобилних телефона и других средстава веза и
комуникација, као и фото-апарата и камера.
На бирачком месту је забрањено да се, ван службене евиденције у изводима из бирачког списка,
праве спискови бирача који су изашли на гласање (уписивањем имена или редног броја из извода из
бирачког списка бирача који су изашли, или нису изашли на гласање).
Изузетно, дозвољено је да чланови бирачке комисије који су задужени да рукују изводима из
бирачког списка, уписивањем цртица на посебном листу хартије, воде евиденцију о одзиву бирача и да
податке о одзиву саопштавају свим члановима бирачке комисије и податке о одзиву обавезно јављају
Изборној комисији по утврђеној сатници о чему Изборна комисија даје инструкције.
Повреда забрана из става 2. до 4. овог члана сматра се нарушавањем реда на бирачком месту.
Нарушавање реда и прекид гласања
Члан 58.
Ако се на бирачком месту наруши ред, бирачка комисија може да прекине гласање док се ред не
успостави.
Разлози за прекид гласања и трајање прекида гласања уносе се у записник о раду бирачке комисије.
Ако је прекид гласања трајао дуже од једног часа, гласање се продужава за онолико времена колико
је прекид трајао.
Обавеза обавештавања Изборне комисије
Члан 59.
Све време од отварања до затварања бирачког места, бирачка комисија обавештава Изборну
комисију о току гласања на начин који ће бити утврђен посебном одлуком Изборне комисије.
Присуство представника медија
Члан 60.
Представници медија могу да буду присутни на бирачком месту само ради припреме извештаја о
току гласања на бирачком месту.
Присуство посматрача на бирачким местима
Члан 61.
Бирачка комисија је дужна да домаћим и страним посматрачима којима је Изборна комисија
одобрила праћење избора, омогући несметано праћење сваке изборне радње и да у записницима о свом
раду констатује њихово присуство (Образац ЧСМЗ-9, рубрика 2).
Бирачка комисија може да удаљи посматрача са бирачког места ако нарушава ред на бирачком
месту, омета рад бирачке комисије, а посебно ако на било који начин покуша да учествује у раду бирачке
комисије, што је бирачка комисија дужна да констатује у записнику о раду бирачке комисије, уз навођење
разлога за удаљавање, као и да о удаљењу обавести Изборну комисију.
Затварање бирачког места
Члан 62.
Бирачко место се затвара у 20,00 часова.
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Бирачима који су се затекли на бирачком месту приликом затварања бирачког места, омогућава се
да гласају.
Као бирач који се затекао на бирачком месту сматра се бирач који се у 20,00 часова налази на
бирачком месту или непосредно испред.
Бираче који се затекну на бирачком месту бирачка комисија обавештава да могу да гласају.
Председник бирачке комисије дужан је да одреди члана или заменика члана бирачке комисије који
ће да утврди број бирача који су се затекли на бирачком месту, утврди редослед по коме они гласају, стане
иза последњег затеченог бирача како би означио крај реда и сачека да гласају сви бирачи који су се
затекли на бирачком месту.
XI. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
Поступак утврђивања резултата гласања
Члан 63.
Поступак утврђивања резултата гласања спроводи се тако што бирачка комисија:
1. утврђује неупотребљене гласачке листиће, који се стављају у посебан коверат који се печати, а
затим се тај број уписује у рубрику 13.3 Записника о раду бирачке комисије;
2. утврђује укупан број уписаних бирача, који се уписује у рубрику 13.1 Записника о раду бирачке
комисије;
3. утврђује број бирача који су заокружени у изводу из бирачког списка и тако се утврђује број
бирача који су гласали, који се уписује у рубрику 13.4 Записника о раду бирачке комисије;
4. отвара се гласачка кутија и проверава се да ли се у њој налази контролни лист за проверу
исправности гласачке кутије и резултат провере се констатује у тачки 11.3 Записника о раду бирачке
комисије. Контролни лист се ставља у посебан коверат који се печати;
5. утврђује број гласачких листића који су се налазили у гласачкој кутији и тај број се уписује у
рубрику 13.5 Записника о раду бирачке комисије;
6. гласачки листићи се разврставају на важеће и неважеће;
7. пребројавају се неважећи гласачки листићи, стављају се у посебан коверат који се печати, а број
неважећи гласачких листића се уписује у рубрику 13.6 Записника о раду бирачке комисије;
8. пребројавају се важећи гласачки листићи, а тај број се уписује у рубрику 13.7 Записника о раду
бирачке комисије;
9. утврђује се број гласова који је дат сваком кандидату, који се уписује у одговарајуће поље табеле
у оквиру рубрике 13.8 Записника о раду бирачке комисије;
10. сви важећи гласачки листићи стављају се у посебан коверат који се печати.
Разликовање важећег и неважећег гласачког листића
Члан 64.
Неважећи гласачки листић јесте непопуњени гласачки листић, гласачки листић на коме је
заокружен већи број кандидата од броја чланова савета месне заједнице који се бира, као и гласачки
листић који је попуњен тако да се не може утврдити за које кандидате је бирач гласао.
Важећи гласачки листић јесте онај на коме је заокружено највише онолико редних бројева испред
имена и презимена кандидата до броја чланова савета месне заједнице који се бира, као и гласачки листић
који је попуњен на начин из којег се са сигурношћу може закључити за кога је бирач гласао.
Важећи гласачки листић је и онај гласачки листић из којег се може утврдити макар један кандидат
за којег је бирач гласао, без обзира на то што се евентуално не може утврдити да ли је бирач гласао за још
неког кандидата.
Ако је листић попуњен на начин из кога се може поуздано утврдити за кога је бирач гласао, он ће
бити важећи упркос томе:
- што су на листићу исписани или нацртани коментари, пароле и друге поруке;
- што су други кандидати прецртани.
Попуњавање записника о раду бирачке комисије
Члан 65.
Чим утврди резултате гласања, бирачка комисија читко попуњава Записник о раду бирачке комисије
у који, поред осталог, уписује: датум и место гласања; број и назив бирачког места; имена и презимена
чланова бирачке комисије; број примљених гласачких листића; број неупотребљених гласачких листића;
укупан број уписаних бирача; укупан број бирача који су гласали; број бирача који су гласали уз помоћ
другог лица; број неважећих гласачких листића; број важећих гласачких листића; број гласова датих за
сваког кандидата.
У Записник о раду бирачке комисије уносе се и примедбе и мишљења чланова и заменика чланова
бирачке комисије.
Ако записник о раду бирачке комисије не потпишу сви чланови бирачке комисије, то се констатује у
записнику о раду бирачке комисије и уз то се евентуално наводе и разлози због којих записник није
потписан.
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Броја примерака записника о раду бирачке комисије
Члан 66.
Записник о раду бирачке комисије израђује се на прописаном обрасцу који се штампа у два
примерка.
Први примерак записника о раду бирачке комисије доставља се Изборној комисији.
Други примерак записника истиче се на бирачком месту на јавни увид.
Заинтересовани кандидати могу добити примерак записника од Изборне комисије.
XII.

ЛОГИЧКО-РАЧУНСКА КОНТРОЛА ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКE КОМИСИЈЕ

Садржина логичко-рачунске контроле
Члан 67.
Логичко-рачунска контрола Записника о раду бирачке комисије (Образац ЧСМЗ-7) обухвата:
а) рачунско слагање података о бирачима,
б) рачунско слагање података о бирачима и гласачким листићима и
в) рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима.
Рачунско слагање података о бирачима
Члан 68.
Укупан број бирача који су гласали (рубрика 13.4 Записника) једнак је броју бирача који су
заокружени у изводу из бирачког списка.
Укупан број бирача који су гласали (рубрика 13.4 Записника) може бити само једнак или мањи од
броја бирача уписаних у изводу из бирачког списка (рубрика 13.1).
Рачунско слагање података о бирачима и гласачким листићима
Члан 69.
Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 13.5 Записника) може бити једнак
или је мањи од броја бирача који су гласали (рубрика 13.4 Записника).
Број примљених гласачких листића (рубрика 13.2 Записника) једнак је збиру: броја неупотребљених
гласачких листића (рубрика 13.3 Записника) и броја бирача који су гласали (рубрика 13.4 Записника).
Рачунско слагање података о гласачким листићима и гласовима
Члан 70.
Број гласачких листића који се налазе у гласачкој кутији (рубрика 13.5 Записника) једнак је збиру:
броја неважећих гласачких листића (рубрика 13.6 Записника) и броја важећих гласачких листића (рубрика
13.7 Записника).
XIII.

ДОСТАВЉАЊЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПОСЛЕ ГЛАСАЊА

Примопредаја изборног материјала после гласања
Члан 71.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачка комисија без одлагања предаје
изборни материјал Изборној комисији у запечаћеним ковертама.
На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће исписује се број
гласачких листића.
Одређивање члана бирачке комисије за предају изборног материјала
Члан 72.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачка комисија одређује лица која ће бити
одговорна за предају изборног материјала Изборној комисији.
Ако се чланови бирачке комисије не договоре другачије, председник бирачке комисије и његов
заменик одговорни су за предају изборног материјала Изборној комисији.
Предаја изборног материјала Изборној комисији
Члан 73.
Задужени чланови бирачке комисије без одлагања, предају у згради Општине Изборној комисији
следећи изборни материјал:
- први примерак Записника о раду бирачке комисије;
- извод из бирачког списка;
- запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије;
- запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи;
- запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи;
- запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи;
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Извод из бирачког списка и први примерак Записника о раду бирачке комисије, бирачка комисија
предаје одвојено од осталог изборног материјала.
Преостали материјал (гласачку кутију, параване за гласање, прибор за писање и друго) бирачка
комисија предаје Општинској управи.
Записник о примопредаји изборног материјала после гласања
Члан 74.
О примопредаји изборног материјала из члана 70. овог Упутства сачињава се записник на
прописаним обрасцима.
Достава евиденције о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачке
комисије
Члан 75.
Приликом предаје изборног материјала, председник бирачке комисије је дужан да Општинској
управи достави и евиденцију о присутности на бирачком месту чланова и заменика чланова бирачке
комисије.
XIV.

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА

Утврђивање резултата избора по месним заједницама
Члан 76.
По пријему изборног материјала са бирачких места, Изборна комисија у року од 6 часова од
затварања бирачких места, утврђује резултате избора на следећи начин:
- укупан број бирача уписаних у извод из бирачког списка;
- број бирача који су гласали на бирачким местима;
- укупан број примљених гласачких листића;
- укупан број неважећих гласачких листића;
- укупан број важећих гласачких листића и
- број гласова датих за сваког кандидата.
О утврђивању резултата избора, Изборна комисија доноси одлуку са резултатима избора за месну
заједницу.
Резултати избора се одмах објављују у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', на званичној
интернет презентацији општине и на огласној табли месне заједнице, а најкасније у року од 24 часа од
затварања бирачких места.
Изабрани кандидати за чланове Савета месне заједнице
Члан 77.
За чланове Савета месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број гласова до
броја чланова Савета месне заједнице који се бира.
ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА
Случајеви и рокови понављања гласања за члана Савета месне заједнице
Члан 78.
Уколико два или више кандидата добију исти број гласова, а према броју добијених гласова треба да
буду изабрани као последњи члан савета месне заједнице, понавља се гласање само о тим кандидатима.
Кад се утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја бирача који су гласали,
или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, бирачка комисија се распушта и именује нова, а
гласање на том бирачком месту понавља се.
Ако се гласање поништи на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том бирачком
месту.
У случајевима из става 1.и 2. овог члана, гласање се понавља у року од седам дана од дана
одржавања избора, на начин и по поступку утврђеним за спровођење избора.
У случају понављања гласања, коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног
гласања.
XV. ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА
Право на заштиту изборног права
Члан 79.
Сваки бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице има право на заштиту изборног права.
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Бирач и кандидат за члана Савета месне заједнице, има право да поднесе приговор Изборној
комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора, утврђивања и објављивања
резултата избора.
Рок за подношење приговора
Члан 80.
Приговор се подноси у року од 24 часа од дана када је донета одлука, односно извршена радња или
учињен пропуст.
Рок за доношење одлуке Изборне комисије
Члан 81.
Изборна комисија донеће одлуку у року од 48 часова од пријема приговора и доставити је
подносиоцу приговора.
Ако Изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу.
Приговор Другостепеној изборној комисији
Члан 82.
Против решења Изборне комисије по приговору, може се изјавити приговор Другостепеној изборној
комисији у року од 24 часа од пријема решења, преко Изборне комисије.
Изборна комисија дужна је да Другостепеној изборној комисији достави одмах, а најкасније у року
од 12 часова од пријема приговора све потребне податке и списе за одлучивање.
Другостепена изборна комисија је дужна да донесе одлуку по приговору у року од 48 часова од
дана пријема приговора са списима.
Одлука Другостепене изборне комисије
Члан 83.
Ако Другостепена изборна комисија усвоји приговор, поништиће одлуку или радњу у поступку
предлагања кандидата, односно у поступку избора за члана Савета месне заједнице.
Када нађе да оспорену одлуку треба поништити, ако природа ствари то дозвољава и ако утврђено
чињенично стање пружа поуздан основ за то, Другостепена изборна комисија може својом одлуком
мериторно решити изборни спор. Одлука Другостепене изборне комисија у свему замењује поништени акт.
Ако је по приговору поништена радња у поступку избора, Изборна комисија је дужна да
одговарајућу изборну радњу, односно изборе понови у року од седам дана од утврђивања неправилности у
изборном поступку од стране Другостепене изборне комисије.
Поновни избори спроводе се по Изборној листи кандидата која је утврђена за изборе који су
поништени, осим кад су избори поништени због неправилности у утврђивању Изборне листе кандидата.
У случају понављања избора коначни резултати избора утврђују се по завршетку поновљеног
гласања.
XVI.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Роковник за обављање изборних радњи
Члан 84.
Изборна комисија доноси Роковник за обављање изборних радњи у поступку избора за чланове
Савета месне заједнице Бочар.
Образце из члана 37. овог Упутства Изборна комисија ће утврдити најкасније у року од пет дана од
дана расписивања избора.
Ступање на снагу
Члан 85.
Ово упутство ступа на снагу даном доношења и има се објавити у ''Службеном листу општине Нови
Бечеј''.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
У OПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-013-7/2021
Дана: 13.04.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
ВАЛЕНТИНА ВЛАШКАЛИН с.р.
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4. На основу члана 8. став 1. тачка 3. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, бр. 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 15. седници одржаној дана
12.04.2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм манифестације 29. „Обзорја на Тиси“ 2021.
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм манифестације 29. „Обзорја на Тиси“ 2021., који је усвојио Организациони
одбор манифестације на састанку од 17.02.2021. године.
II
Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-4-42/2021
Дана: 12.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 8. став 1. тачка 5. Одлуке о сталним манифестацијама од значаја за општину Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 12/2015) и члана 67. Статута Општине Нови Бечеј („Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 6/2019), Општинско веће општине Нови Бечеј на 15. седници одржаној дана
12.04.2021. године, донело је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације
21. Дани Теодора Павловића за 2020. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма манифестације 21. Дани Теодора Паловића,
Банатског културног центра из Новог Милошева за 2020. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-020-39/2021
Дана: 12.04.2021. гoдинe
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

6. 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), 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:
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ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
1. Др Јована Шљапић
2. Др Марија Радошевић
3. Др Мирјана Миљевић
4. Др Милица Мишић
5. Др Марта Гвозденовић
6. Др Микица Станковић
7. Др Светлана Николић
8. Др Данијела Милованов
9. Др Маријана Пајић
10. Др Саша Станулов
11. Др Сузана Перишић
12. Др Веселин Бошков
13. Др Јован Огњеновић
14. Др Александар Андонов
15. Др Иван Петровић
16. Др Милана Маљах
17. Др Славица Стојић
18. Др Јасмина Исаков
19. Др Средоје Станаћев
20. Др Драгана Дујин Пецарски
21. Др Кристина Шимон
22. Др Тамара Скакић
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.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

III

IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење Општинске управе Нови Бечеј, број IV
03-55-7/2020 од 16. децембра 2020. године.
V
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Број: IV 03-55-2/2021
Дана: 06.04.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
TАМАРА ПОПОВ с.р.

7. На основу члана 67. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови бечеј'', број 6/2019) и
члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', број 41/09, 53/10,
101/11, 55/14, 24/18, 41/18, 87/18 и 23/19), те члана 4. Правнилника о раду савета за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'', број 8/2020), Општинско веће општине Нови
Бечеј је на 15. седници одржаној дана 12.04.2021. године, донело следеће
Р Е Ш Е Њ Е
о формирању Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима
у општини Нови Бечеј
I
Ради ефикаснијег рада и превенције у области безбедности саобраћаја на локалним путевима, као и ради
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из делокруга јединице локалне самоуправе
формира се Одбор за безбедност саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј.
Задатак одбора је праћење и превенција безбедности саобраћаја у складу са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима и Правнилником о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима.
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Одбор има председника и 5 чланова. Председник Одбора именује се из реда чланова Савета за безбедност
општине Нови Бечеј.
II
У Одбор се именују:
1. Саша Максимовић, председник општине, председник
2. Зоран Радивојевић, командир ПИ Нови Бечеј, члан,
3. Далибор Вучетић, директор ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј, члан,
4. Ивица Миланков, заменик председника општине, члан,
5. Агота Полак Фехер, члан Општинског већа задужен за област образовања и просвете, члан,
6. Тамара Попов, начелник Општинске управе, члан.
Административно техничке послове за Одбор за безбедност саобраћаја обављаће Тамара Попов, начелник
Општинске управе или лице које она овласти.
III
Ставља се ван снаге Решење о формирању Одбора за безбедност саобраћаја на локалним путевима у
Општини Нови Бечеј број III 01-031-74/2020 од 15.10.2020. године.
IV
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 01-020-38/2021
Дана: 12.04.2021. године
Нови Бечеј

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

8. Општинско веће општине Нови Бечеј на основу члана 67. Стаута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 6/2019) на 14. седници одржаној дана 06.04.2021. године, донeло је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Поверава се посао извођења радова на изградњи зацевљене атмосферске канализације у Бочару
у улицама Просветна, Војводе Степе и Потес Рит на катастарским парцелама број 3155,3272,1093 и
262 К.О. Бочар ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј у вредности од 4.812.775,00 динара без ПДВ-а, односно
5.775.330,00 са ПДВ-ом, а према пројекту, предмеру и предрачуну који је израдио ЈП ''УРБАНИЗАМ И
ПУТЕВИ'' Нови Бечеј. Целокупан износ ПДВ-а у скалду са законом пада на терет наручиоца.
2. Председник општине ће за реализацију овог закључка закључити уговор о изградњи зацевљене
атмосферске канализације у Бочару са ЈП ''КОМУНАЛАЦ'' Нови Бечеј применом члана 13. став 1. и 2.
Закона о јавним набавкама, у вредности од 4.812.775,00 динара без ПДВ-а, односно 5.775.330,00 са
ПДВ-ом.
3. Имовина настала из предметног уговора јесте јавна својина општине Нови Бечеј.
4. Средства потребна за реализацију овог закључка ће се исплатити на терет Буџета општине Нови
Бечеј: раздео 4, позиција 155, програм 9 – оснонсовно образовање и васпитање, програмска
класификација: 2002-5002 пројекат школа уприроди Хертерленди, функционална класификација 912
– основно образовање, конто 511000.
5. Налаже се ЈП Комуналац да овај посао изврши за најкасније у року од 90 радних дана од дана
увођења у посао.
6. Овај закључак доставити: Председнику општине, Одсеку за финансије и привреду ОУ, ЈП
''Комуналац'', и архиви.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавно предузеће ''Урбанизам и путеви'' је за потребе општине Нови Бечеј израдило пројекат
Изградње зацевљене атмосферске канализације у Бочару на катастарским парцелама број 3155,3272,1093 и
262 К.О. Бочар у вредности од 4.812.775,00 динара без ПДВ-а, односно 5.775.330,00 са ПДВ-ом. Општина
Нови Бечеј има предвиђена средства у Буџету за извођење ових радова.

13. април 2021.
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Општина Нови Бечеј је основала Јавно предузеће за стамбено комуналне послове ''Комуналац'', Нови Бечеј
са претежном делатношћу 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и између осталих и за
обављање делатности 42.21 Изградња цевовода (члан 13. Одлуке о усклађивању пословања Јавног
предузећа ''Комуналац'' из Новог Бечеја са Законом о јавним предузећима и промени пословног имена
("Службени лист општине Нови Бечеј“, број 4/2017) и члан 14. Статута Јавног предузећа за комуналностамбене послво ''Комуналац'', Нови Бечеј).
Чланом 13. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама одређено је да се одредбе овог закона не примењују на
уговоре које наручилац закључује са другим правним лицем ако су испуњени сви следећи услови: 1)
наручилац врши контролу над тим правним лицем сличну контроли коју врши над својим организационим
деловима; 2) правно лице над којим наручилац врши контролу, више од 80% својих активности у РС врши у
циљу обављања послвоа које му је наручилац поверио или које су му поверила друга правна лица над
којима тај наручилац врши контролу; 3) у контролисаном правном лицу нема учешћа приватног капитала
који има одлучујући утицај на доношење одлука, односно спречавање доношења одлука у складу са
важећим прописима. Сматра се да наручилац врши контролу над правним лице сличну контроли коју врши
над својим организационим деловима ако има пресудан утицај на стратешке циљеве и на важне одлуке тог
правног лица.
С обзиром на све напред наведено, те како је ЈП ''Комуналац'' у складу са делатностима које обавља, има
капацитет за самостално изођење предметних радова, а сматра се наручиоцем у смислу Закона о јавним
набавкама, донета је одлука као у изреци Закључка.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-35-19/2021
Дана: 06.04.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

9. На основу члана 67. Статута општине Нови Бечеј (,,Службени лист општине Нови Бечеј'' број 6/2019)
Општинско веће општине Нови Бечеј је на 15. седници одржаној дана 12.04.2021. године донело следећи
ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности на закључивање Поравнања за споразумну надокнаду штете насталу услед
уједа напуштеног пса
I
Даје се сагласност на закључивање Поравнања за споразумну надокнаду штете насталу услед уједа
напуштеног пса, између општине Нови Бечеј и Калман Иванке из Новог Бечеја, која је претрпела тешке
физичке повреде од стране напуштеног пса на територији Општине Нови Бечеј, на износ од 70.000,00 динара.
II
Овај Закључак објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-36/2021
Дана: 12.04.2021. године
НОВИ БЕЧЕЈ

Председник
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

13. април 2021.
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САДРЖАЈ
ОПШТИ ДЕО
Назив акта

Доносилац

Бр.
сл.л.
8

Стр.

Бр.сл.л.

Стр.

8

7

8

10

8

11

8

26

8

26

8

26

8

27

Општинско веће

8

28

Општинско веће

8

29

Koмисија за
утврђивање
цена за давање
у закуп
пољопривредног
земљишта у
државној
својини

8

30

1. Оперативним планом за одбрану од поплава на територији општине
Нови Бечеј за унутрашње воде и за летње насипе Либе и Љутово

Општинско
веће

1

ПОСЕБАН ДЕО
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив акта
Правилник о раду Одбора за безбедност саобраћаја на
локалним путевима у општини Нови Бечеј

Програм утрошка средстава Одбора за безбедност
саобраћаја на локалним путевима у општини Нови Бечеј за
2021. годину у циљу унапређења безбедности саобраћаја
Упутство за спровођење избора за чланове Савета месне
заједнице Бочар расписаних за 09.05.2021. године

Решење о давању сагласности на Програм манифестације
29. „Обзорја на Тиси“ 2021.
Решење o давању сагласности на Извештај о реализацији
Програма манифестације 21. Дани Теодора Павловића за
2020. године
Решење о одређивању доктора медицине за стручно
утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе и издавање потврде о смрти
Решење о формирању Одбора за безбедност саобраћаја на
локалним путевима у општини Нови Бечеј
Закључак о поверавању посла извођења радова на
изградњи зацевљене атмосферске канализације у Бочару ЈП
„Комуналац“ Нови Бечеј
Закључак о давању сагласности на закључивање Поравнања
за споразумну надокнаду штете насталу услед уједа
напуштеног пса
Закључак о одређивању почетне цене пољопривредног
земљишта у државној својини у оптшини Нови Бечеј у
другом кругу

Доносилац
Одбор за
безбедност
саобраћаја на
локалним
путевима у
општини Нови
Бечеј
Општинско веће
Изборна
комисија за
спровођење
избора за
чланове савета
месних
заједница
Општинско веће
Општинско веће
Начелник
Општинске
управе
Општинско веће

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, 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

