СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 8

Нови Бечеј 1 0.3.2017. године

година LI

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011 93/2012,62/2013,63/2013 ,108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/16), члана 32. став 1.
тачка 2. Закона о локалној самоуправи (”Службени гласник РС”, број 129/07 и члана 35. став 1. тачка 2. Статута
општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2011-пречишћен текст и 11/2014), а на
предлог Општинског већа општине Нови Бечеј, Скупштина општине Нови Бечеј је на 8. седници од 10.03.2017.
године, донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 8. став 1. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину („Службени лист општине Нови Бечеј“,
број 27/2016) брише се тачка и додају речи: „и председник општине.“
Члан 2.
Иза члана 34. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину додаје се нови члан 34.а који гласи:
''34.а
У складу са чланом 58. Закона о јавним предузећина (”Службени гласник РС”, број15/2016), јавна предузећа
чији је оснивач општина Нови Бечеј дужна су да након подношења извештаја о реализацији програма
пословања за 2016. годину, издвоје 30% остварене добити у 2016. години и уплате у буџет општине Нови
Бечеј.“
Члан 3.
У свему осталом Одлука о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину остаје непромењена.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'' и доставити министарству надлежном за послове
финансија.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј'', а примењиваће се од
1. јануара 2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-400-14/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

2. На основу члана 79. и члана 92. став 4. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр.
54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012,62/2013,63/2013 ,108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и 99/16),
и члана 35. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014-пречишћен текст и
11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј, на 8. седници одржаној 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2016. ГОДИНУ
I
Одређује се Ревизорска кућа „Аудитор“ Д.О.О. Београд Страхињића Бана 26, за вршење екстерне ревизије
Завршног рачуна буџета општине Нови Бечеј за 2016. годину.
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II
Одсек за финансије и привреду Општинске управе Нови Бечеј, ће ову Одлуку доставити Државној ревизорској
институцији на давање сагласности.
III
Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-43/2017
Датум: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

3. На основу члана 4. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011 и 104/2016) и
члана 35. став 1. тачка 6. Статута Општине Нови Бечеј (''Службени лист Општине Нови Бечеј'', број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Скупштина Општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној 10.3.2017. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ИЗГРАДЊИ, ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се и обезбеђују услови за изградњу, заштиту и одржавање комуналних објеката као
добара у општој употреби, мере и начин њихове заштите, поверавање послова одржавања, обезбеђивање
средстава и друга питања од значаја за изградњу, заштиту и одржавање комуналних објеката у насељеним
местима на територији Општине Нови Бечеј.
Овом одлуком се уређују и обезбеђују услови за обављање комуналне делатности уређења и одржавања
паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање улица, путева и других површина јавне намене у
насељеним местима на територији Општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Комуналним објектима у смислу ове Одлуке сматрају се грађевински објекти са уређајима, инсталацијама и
опремом, сама постројења, уређаји и инсталације и други објекти који служе за пружање комуналних услуга
корисницима, као и уређено грађевинско земљиште и добра у општој употреби која се користе за обављање
комуналне делатности и то:
1. Јавне чесме и бунари, фонтане, настрешнице за аутобуска стајалишта, жардињере, опрема сталне јавне
расвете (уличне, парковске, декоративне за фасаде грађевинских објеката и друга декоративна расвета),
пешачки мостови, надвожњаци, пешачке и бициклистичке стазе у формираним и изграђеним улицама,
парковима и другим местима намењеним кретању пешака и бициклиста, коловози и површине у јавној употреби
ван коловоза у улицама на територији општине којима пролазе категорисани путеви, паркинзи, јавне пијаце,
степеништа на комуналним објектима, јавни санитарно-хигијенски објекти, дечија игралишта, спортски терени,
објекти за рекреацију грађана, споменици, спомен обележја и спомен плоче, табле за оглашавање и
плакатирање и урбани мобилијар.
2. Спољни делови зграда и улични оградни зидови на којима у целини или делимично право власништва има
Општина Нови Бечеј и оградни зидови око градилишта и објеката за које је утврђено да због свог стања
представљају опасност по живот, здравље и имовину односно околину, као и објеката који се не користе.
3. Јавне телефонске говорнице, јавна купалишта, табле за информисање грађана, јавни часовници, приступи
зградама, пасажи, подземни пролази и др.
4. Као и други објекти, привременог или сталног карактера који нису обухваћени овом одлуком, а по својој
природи и намени у складу са законским прописима, представљају објекте од значаја за пружање комуналних
услуга и заштиту човекове средине.
Члан 3.
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Под изградњом комуналних објеката у смислу ове одлуке подразумева се изградња нових комуналних објеката
у складу са законом и овом одлуком.
Изградња и одржавање комуналних објеката врши се на основу Програма изградње, заштите и одржавања
комуналних објеката.
Програм из претходног става доноси Скупштина Општине Нови Бечеј након доношења одлуке о буџету за
наредну годину, на предлог Одсека за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локалноекономски развој и заштиту животне средине у сарадњи са субјектима из члана 6. ове одлуке.
Члан 4.
Под појмом заштите комуналних објеката у смислу ове одлуке подразумева се спречавање употребе и
коришћење истих мимо утврђене намене за коју су изграђени, односно постављени, у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 5.
Под појмом одржавања комуналних објекта у смислу ове одлуке подразумева се предузимање свих
превентивних и других мера у циљу обезбеђивања исправности, несменатог и фунционалог коришћења и
спречавања физичког, грађевинског и естетског пропадања комуналних објеката из ове одлуке.
II НОСИОЦИ ЗАШТИТЕ И ОДРЖАВАЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 6.
Заштита и одржавање комуналних објеката и јавних зелених површина поверава се:
1. ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј за насељена места Нови Бечеј и Кумане;
2. КЈП „Компред“ Ново Милошево за насељена места Ново Милошево и Бочар.
Члан 7.
Носиоци заштите и одржавања комуналних објеката и јавних зелених површина из члана 6. ове одлуке старају
се о одржавању и заштити комуналних објеката у свему према одредбама ове одлуке без обзира да ли су исти у
њиховом власништву или су им на основу одлуке надлежних органа локалне самоуправе Општине Нови Бечеј
дати на управљање и коришћење, односно уколико су комуналне објекте поставили на површинама јавне
намене у складу са Одлуком надлежног органа локалне самоуправе Општине Нови Бечеј.
III ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 8.
Средства за заштиту и одржавање комуналних објеката датих на одржавање јавним комуналним предузећима
из члана 6. ове одлуке, обезбеђују се делом из средстава буџета Општине Нови Бечеј, а делом из сопствених
средстава Предузећа.
Члан 9.
Средства буџета Општине Нови Бечеј за заштиту и одржавање комуналних објеката обезбеђују се на основу
годишњих програма јавних комуналних предузећа из члана 6. ове одлуке.
Годишњи програм изградње, заштите и одржавања комуналних објеката јавна комунална предузећа доносе и
доставаљају на сагласност Скупштини општине Нови Бечеј најкасније до 01.12.текуће године за наредну годину.
Члан 10.
Програм изградње, заштите и одржавање комуналних објеката из члана 9. ове Одлуке садржи:
-

податке о локацијама и објектима који ће се изградити;
број и опис и локације објеката који се одржавају;
обим, ниво, квалитет заштите и одржавања сваког појединачног комуналног објекта;
динамику извођења планираних радова на сваком комуналном објекту;
начин извођења радова;
потребна финансијска средства;
начин и изворе обезбеђења потребних финасијских средстава;
друге податке у циљу обезбеђивања услова за што потпунију реализацију програма.
Члан 11.

Јавна предузећа из члана 6. ове Одлуке изградњу, заштиту и одржавање комуналних објеката на којима су
власници обезбеђују и врше сопственим средствима у складу са законом и овом Одлуком.
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IV МЕРЕ ЗАШТИТЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 12.
У циљу заштите комуналних објеката забрањено је у смислу ове одлуке вршење следећих радњи на комуналним
објектима:
- несавесно и немарно одржавање комуналних објеката;
-непредузимање или неблаговремено предузимање мера на заштити и одржавању комуналних објеката;
- несавесно и ненаменско коришћење објеката;
- без претходног одобрења надлежних органа општинске управе вршење преправке или промене намене
објеката;
- физичко оштећивање или уништавање објеката;
- исписивање графита и других порука на спољним деловима објеката и њихово прљање;
- леплење плаката, летака, рекламних порука, изборног пропагадног материјала и других обавештења на
спољним деловима комуналних објеката;
- остављање физички необезбеђених делова комуналних објеката који су оштећени и представљају опасност по
околину, живот и здравље људи, саобраћај итд.;
- вршење радњи које могу довести до оштећења или уништења комуналних објеката.
VI ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 13.
Под уређењем и одржавањем паркова, зелених и рекреационих површина подразумева се засађивање дрвећа,
заштитног зеленила, другог растиња и траве, кресање дрвећа и кошење траве, одржавање, опремање и
уређење паркова, скверова, приобаља и других јавних зелених површина (поред и око стамбених зграда и у
стамбеним блоковима) одржавање и уређење површина за рекреацију, одржавање и уређење јавних плажа и
сл.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 14.
Јавним зеленим површинама и смислу ове одлуке сматрају се:
Паркови, скверови и шеталишта;
Улични дрвореди, травњаци и живице;
Заштитни зелени појасеви насељених места, уређене зелене површине између стамбених блокова и зграда;
Расадници украсног биља и дрвећа;
Зелене површине унутар дечијих и спортских игралишта;
Уређене зелене површине у кругу јавних објеката (школе, здравствене установе, домови културе, споменици и
сл.).
Забрањено је на било који начин оштетити јавну зелену површину као и паркирати бицикл, запрежно возило
или моторно возило на јавној зеленој површини.
Члан 15.
Изградња и одржавање јавних зелених површина врши се на основу Програма изградње, заштите и одржавања
јавних зелених површина.
Програм из претходног става доноси Скупштина Општине Нови Бечеј након доношења одлуке о буџету за
наредну годину, на предлог Одсека за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локалноекономски развој и заштиту животне средине, у сарадњи са субјектима из члана 6. ове одлуке.
Члан 16.
Јавне зелене површине могу бити опремљене предметима и уређајима којима се обезбеђују услови за одмор и
разоноду корисника ових површина (клупе, посуде са цвећем, скулптуре, споменици и сл.).
Члан 17.
О одржавању уличних травњака до ивице коловоза, живица и другог зеленила (кошење траве, орезивање и сл.)
испред стамбених и пословних зграда, плацева и других објеката који нису поверени другим субјектима, дужна
су да се старају правна и физичка лица испред некретнина чији су власници или корисници.
Члан 18.
Приликом засађивања садница мора се водити рачуна да се обезбеди улаз у двориште, гараже и друге објекте,
да се не омета саобраћај возила и пешака, као и да не буде испод постојећих ваздушних водова.
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Орезивање дрвећа у дрворедима може се вршити само због сметњи електричним, телефонским и др. водовима,
ради обликовања, безбедности саобраћаја и других оправданих разлога.
Дрвеће из дрвореда се може вадити због старости, угрожавања саобраћаја, постављања надземних и
подземних инсталација и у другим оправданим случајевима.
Засађивање садница, орезивање и вађење дрвећа из дрвореда се може вршити само на основу одобрења
органа управе надлежног за комуналне послове.
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ
Члан 19.
Одржавање улица, путева и других површина јавне намене у насељеним местима подразумева поправку,
реконструкцију, модернизацију и извођење других радова на одржавању улица, путева и дугих површина јавне
намене (тргова, платоа и сл.), као и хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације.
Површинама јавне намене у смислу ове одлуке сматрају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Коловози, тротоари, тргови, изграђене обале реке и канала, пристаништа, плаже и марине;
Паркови, дрвореди, улични травњаци;
Спортски и забавни терени, дечја игралишта;
Паркиралишта и такси станице;
Отворени и затворени улични канали,
Површине око и између стамбених и пословних зграда;
Неизграђено градско грађевинско земљиште.
улице, тргови
аутобуске станице и стајалишта, јавна паркиралишта
површине око аутобуских станица и стајалишта, железничких станица, бензинских станица и пристаништа,
зелене површине, паркови и парк-шуме,
јавне плаже, обале, пристаништа и марине
дечија и друга игралишта и спортски терени у општој употреби,
друге изграђене површине јавне намене

Забрањено је на било који начин оштетити површину јавне намене или предмете и уређаје којима су оне
опремљене.
Забрањено је неовлашћено затварање или ограђивање делова површине јавне намене.
Члан 20.
Површине јавне намене се могу раскопавати ради постављања или одржавања подземних инсталација и
уређаја, или ради постављања електричних и телефонских стубова, рекламних табли, паноа и других објеката.
Члан 21.
Раскопавање површина јавне намене може се вршити само на основу одобрења органа управе надлежног за
комуналне послове.
Инвеститор је дужан да поднесе захтев за издавање одобрења за раскопавање најкасније 10 дана пре почетка
извођења радова.
Члан 22.
Раскопавање ради хитне интервенције може се извршити без одобрења, али извођач радова је дужан о томе
писано известити даваоца одобрења најкасније првог наредног радног дана и поднети захтев за издавање
одобрења за раскопавање.
Раскопавање ради хитних интервенција , сматрају се радовима који се морају извести ради отклањања
изненадног квара, а радови не трпе одлагање због могућности настајања материјалне штете, односно
опасности по живот и здравље људи и имовину и сл.
Члан 23.
Одобрење за раскопавање се издаје у року од 7 дана од дана подношења захтева.
Члан 24.
Ако се приликом раскопавања, јавни саобраћај мора делимично или потпуно затворити, инвеститор је дужан
писаним путем обавестити надлежни орган унутрашњих послова, најмање 7 дана пре отпочињања радова.
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Члан 25.
Ако се на месту раскопавања налазе постављене друге подземне инсталације и уређаји (водоводна,
канализациона, гас, електрична мрежа и сл.) инвеститор је дужан пре отпочињања радова да од надлежних
органа прибави податке о месту и положају постављених подземних инсталација и уређаја.
Члан 26.
Ако услед раскопавања или радова везаних за раскопавање настану оштећења на стамбеним, комуналним или
другим објектима, уређајима или инсталацијама, извођач радова је дужан без одлагања обавестити даваоца
одобрења, инвеститора и организацију која се стара о одржавању оштећеног објекта.
Трошкове проузроковане оштећењем из претходног става сноси извођач радова.
Члан 27.
Уколико се враћање раскопане јавне површине у технички исправно стање не може извршити у датом року,
подносилац захтева је дужан да о томе без одлагања извести даваоца одобрења и затражи продужетак рока.
Инвеститор је дужан да по завршетку радова на довођењу у технички исправно стање раскопаних површина
јавне намене, извести даваоца одобрења, наредног дана по завршетку радова, који ће извршити контролу ових
радова.
Члан 28.
На основу одобрења органа управе надлежног за комуналне послове на површинама јавне намене могу се
постављати огласне табле, билборди, панои и други објекти ради истицања реклама, огласа и обавештења.
Члан 29.
Огревни и други материјал може се држати на улици или другој површини јавне намене најдуже 48 сати.
Привремено депоновање грађевинског материјала и постављање других објеката и уређаја у функцији
извођења грађевинских радова, на јавној површини, дозвољено је у складу са усвојеним планом градилишта и
планираном динамиком радова.
Инвеститор је дужан да депоновани грађевински материјал, односно објекте и уређаје у функцији извођења
грађевинских радова, обезбеди одговарајућом оградом, а да након завршетка радова јавну површину доведе у
првобитно стање, односно стање предвиђено планском документацијом.

1.
2.
3.
4.

Члан 30.
Привремено се може заузети део површине јавне намене:
ради депоновања грађевинског материјала ради изградње стамбених зграда и других објеката;
за обављање угоститељске делатности;
за продају робе на мало испред пословних просторија;
за друге потребе (одржавање представа, постављање тезге, киоска и других монтажних објеката).
Привремено заузеће површине јавне намене може се вршити само уз одобрење органа надлежног за комуналне
послове.
У одобрењу се мора назначити место и површина заузетог простора и време на које се заузима.
За привремено заузеће површине јавне намене се плаћа накнада чију висину утврђује Скупштина општине.
Средства од накнаде за привремено заузимање површине јавне намене могу се користити само за изградњу,
реконструкцију и одржавање комуналних објеката за оно насељено место за које је накнада прикупљена.
Члан 31.
Уклањање снега и леда са површина јавне намене врши се у складу са Програмом рада зимске службе.
ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј је дужно да уклања снег са површина јавне намене у насељеним местима Нови Бечеј
и Кумане (улице, путеви и др.), тамо где не постоји обавеза других лица из члана 32. ове одлуке.
КЈП „Компред“ Ново Милошево је дужно да уклања снег са површина јавне намене у насељеним местима Ново
Милошево и Бочар (улице, путеви и др.), тамо где не постоји обавеза других лица из члана 32. ове одлуке.
Члан 32.
Предузећа, установе, друга правна лица и предузетници, дужни су да уклањају снег и лед са тротоара,
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прилазних путева и стаза које користе испред пословних објеката и да их, у случају поледице, посипају
одговарајућим материјалом од коловоза до објекта у коме се пословни простор налази, као и да уклањају снег и
лед са крова објекта, ако представљају опасност за пролазнике и сам објекат.
Обавезе из става 1. овог члана, односе се и на скупштине зграда, односно власнике или закупце станова и
породичних зграда или кућа.
Ако у приземљу стамбене зграде постоји пословни простор, обавезе из става 1. овог члана односе се и на
власника, закупца или другог корисника тог простора.
Извођач, односно инвеститор радова је одговоран за уклањање снега и леда са тротоара и за посипање
одговарајућим материјалом у случају поледице испред објекта у изградњи.
Корисник неизграђеног грађевинског земљишта дужан је да обезбеди уклањање снега и леда и у случају
поледице, посипање тротоара одговарајућим материјалом на делу поред тог земљишта, који служи за саобраћај
возила и кретање пешака.
Обавезе из става 1-5. овог члана трају непрекидно сваког дана у зимском периоду, у времену од 5,00 до 22,00
сата.
Члан 33.
При уклањању снега и леда са кровова зграда пролазници морају да буду упозорени, ваздушне инсталације и
водови сачувани од оштећења, олуци и сливници да се не затрпавају, а снег и лед да се одлажу тако да не
ометају саобраћај на коловозу и пролаз пешака тротоаром.
Када није могуће уклањање снега и леда са кровова зграда, правна лица, предузетници и физичка лица из
члана 32. ове одлуке, дужни су да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од
обрушавања снега и леда са кровова, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова на
тротоару.
V ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОВЕ ОДЛУКЕ
Члан 34.
Надзор над спровођењем ове одлуке обавља Одсек за инспекцијске службе Општинске управе Општине Нови
Бечеј.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунални инспектор.
На решење комуналног инспектора може се изјавити жалба Општинском већу Општине Нови Бечеј у року од 15
дана од дана достављања решења.
Жалба изјављена на решење комуналног инспектора не задржава његово извршење.
Члан 35.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу послова инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове
одлуке издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу
са одредбама ове одлуке и Закона о прекршајима, као и да предузима друге мере у складу са овлашћењима
прописаним законом.
VI ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно забранама утврђених чланом 12. алинејама 1. 2. 3. 4. 7. 8. и 9. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00 динара казниће се прекршај из става 1. овог члана
предузетник.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и
одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у фиксном износу од 13.000,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог
члана.
Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу од 80.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако поступи
супротно забранама утврђеним чланом 12. алинејама 5. и 6. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 37.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана
предузетник.
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Новчаном казном у фиксном износу од 17.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана
одговорно лице.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко
лице.
Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. ако поступи супротно одредбама члана 14. ове одлуке;
2. ако се не стара о одржавању уличних травњака до ивице коловоза, живица и другог зеленила у складу са
чланом 17. ове одлуке;
3. ако поступи супротно одредбама члана 18. ове одлуке;
4. ако поступи супротно одредбама члана 19. ове одлуке;
5. ако поступи супротно одредби члана 21. став 1. ове одлуке;
6. ако поступи супротно одредбама члана 29. ове одлуке;
7. ако поступи супротно одредбама члана 32. ове одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана
предузетник.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана
одговорно лице.
Новчаном казном у фиксном износу од 13.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана физичко
лице.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о изградњи, одржавању и функционисању комуналних
објеката (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 6/1997).
Члан 40.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-352-24/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

4. На основу члана 2. став 3. тачка 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011
и 104/2016) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.3.2017.
године, донела је
ОДЛУКА
О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПИЈАЦА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности уређивања и одржавања пијаца и
пружања услуга на њима, као и услови и начин издавања земљишта на пијацама за одржавање вашара.
Члан 2.
Пијаце су, у смислу ове одлуке, урбанистичким планом одређени и посебно уређени простори, опремљени
одговарајућом инфраструктуром, објектима и продајним местима, намењеним за промет производа и пружања
других пијачних услуга.
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Члан 3.
Послове уређивања и одржавања пијаца обављају:
у Новом Бечеју и Куману ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј,
у Новом Милошеву и Бочару КЈП „Компред“ Ново Милошево,
(у даљем тексту: Предузеће).
Члан 4.
Корисници пијачних услуга, у смислу ове одлуке, су:
1. правна лица, предузетници и физичка лица која користе пијачни простор у циљу продаје производа или
пружања услуга под условима прописаним законом и другим прописима, овом одлуком и општим актима
донетим на основу ове одлуке (у даљем тексту: продавац), и
2. лица која се на пијаци снабдевају производима и користе одговарајуће услуге (у даљем тексту: купац).
Члан 5.
Предузеће је дужно да пијачни простор огради и тако опреми да се лако чисти и одржава.
Продајна места за промет производа и пружања услуга су:
1.
објекти пословног простора који морају да буду прикључени на подземну нисконапонску електричну
мрежу, мрежу водовода и канализациону мрежу;
2. киосци и други монтажни објекти;
3. тезге за излагање и продају производа која се лако чисте и одржавају;
4. боксови и продајни пултови;
5. друга уређена продајна места.
Предузеће је обавезно да изврши рејонизацију пијачног простора према врсти роба и услуга.
Пијаца мора да има посебан улаз за доставна возила и посебне улазе за купце.
II ПОДЕЛА ПИЈАЦА ПРЕМА ВРСТИ РОБЕ КОЈА СЕ ПРОДАЈЕ НА ПИЈАЦИ
Члан 6.
Према врсти робе која се продаје, пијаце могу да се организују као:
1. зелене пијаце;
2. пијаце посебне намене и то:
- робна пијаца;
- кванташка пијаца;
- ауто-пијаца;
- сточна пијаца;
- пијаца за продају резане грађе и огревног материјала.
У општини Нови Бечеј зелене пијаце су:
- у Новом Бечеју – на крају непарне стране улице Жарка Зрењанина у оквиру стамбених блокова 88 и 173;
- у Новом Милошеву – са леве стране Трга Палих хероја, између улица Николе Тесле и Генерала Драпшина;
- у Куману – у центру насеља у улици Маршала Тита (код споменика);
- у Бочару – у центру насеља у полеђини зграде биоскопа.
Члан 7.
На зеленој пијаци обавља се промет на мало:
1) пољопривредно-прехрамбених производа:
- свежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова и јаја;
- јужног воћа, млечних производа, заклане живине, кора за питу;
2) цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, семенске робе, украсних јелки, омота за паковање
намирница;
3) непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности.
На робној пијаци обавља се промет на мало:
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а) непрехрамбених производа и то:
1) текстила;
2) одеће;
3) обуће;
4) финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, керамике, коже,
текстила, гуме и пластике;
5) металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није прописано обезбеђење гарантног листа и
техничког упутства;
6) спортске опреме;
7) хемијских производа и то: сапуна и детерџента, препарата за чишћење и полирање, козметичких производа,
тоалетних препарата;
8) књига и канцеларијског прибора.
б) половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, разни кућни предмети, аутоделови, мотори и њихови делови,
електрични апарати и друга слична роба).
На кванташкој пијаци обавља се промет на мало пољопривредно-прехрамбених производа - воћа, поврћа и јаја.
На ауто-пијаци обавља се промет половних путничких и теретних возила, мотоцикла и половних резервних
делова и прибора.
На сточној пијаци обавља се промет стоке и сточне хране, живине, зечева, птица и кућних
љубимаца.
На пијаци за продају резане грађе и огревног дрвета обавља се промет резане грађе, огревног дрвета и других
производа од дрвета већих димензија, као и негашеног креча.
Члан 8.
На пијацама посебних намена може да се одржава вашар.
На пијаци се, у време одржавања вашара, обавља промет на мало:
1. непрехрамбених производа и то:
- текстила;
- одеће;
- обуће;
- финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, керамике, коже,
текстила, гуме и пластике;
- металне и електротехничке робе за чији промет и употребу није прописано обезбеђење гарантног листа и
техничког упутства;
- спортске опреме;
- хемијских производа и то: сапуна и детерџента, препарата за чишћење и полирање, козметичких производа,
тоалетних препарата;
- књига и канцеларијског прибора;
- дувана;
2. половне (употребљаване) робе (одећа, обућа, разни кућни предмети и друга слична роба);
3. пољопривредно-прехрамбених производа
- свежег и сушеног воћа, поврћа, јужног воћа, млечних производа, заклане живине, јаја, кора за питу,
производа од теста, шумских плодова;
4. цвећа, украсног и лековитог биља, садног материјала, семенске робе, украсних јелки, омота за паковање
намирница;
5. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности;
6. половних моторних возила (аутомобили, камиони, мопеди, мотоцикли и бицикли), половних резервних делова
и прибора за њих, пољопривредних машина и алата;
7. намештаја;
8. грађе, огревног дрвета и других производа од дрвета већих димензија, као и негашеног креча;
9. стоке и сточне хране, живине, зечева, птица и кућних љубимаца.
На пијаци се, у време одржавања вашара, могу пружати угоститељске услуге.

10. март 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 8

11

III УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ПРОМЕТА РОБА
Члан 9.
Жива живина, голубови, птице и зечеви продају се на посебно обележеним местима, из кавеза које обезбеђује
Предузеће.
Места за продају стоке морају бити посебно одређена.
Стока може да се стави у промет ако је обележена и регистрована и ако потиче из објеката или газдинстава која
су регистрована у складу са законом.
Власник стоке мора да поседује прописано уверење о здравственом стању живе стоке коју
допрема на пијацу ради продаје или која служи као запрежно грло.
Уверење из става 4. овог члана власник стоке ставља на увид ветеринарском инспектору.
Члан 10.
Промет робе на кванташкој пијаци обавља се на тезгама, контејнерима, боксовима и сличним објектима и из
паркираних возила или приколица које су постављене на посебно обележеним и нумерисаним продајним
местима.
Члан 11.
Приликом пријема робе, овлашћени радници Предузећа обавезни су да врше контролу примљене робе, да је
чувају у складишту и издају потврду о пријему робе која обавезно садржи врсту и процењену количину робе,
време пријема и време чувања робе, ознаку и број којим је роба означена.
Када власник не подигне лако кварљиву робу из складишта након 48 сати од истека рока за чување робе, роба
која је неупотребљива, уништиће се комисијски на терет власника робе.
Члан 12.
Ближи услови и начин пружања пијачних услуга корисницима и други услови за коришћење пијаца уређују се
Пијачним редом који доноси Предузеће уз претходно прибављену сагласност Oпштинског већа општине Нови
Бечеј (у даљем тексту: Општинско веће).
Предузеће је дужно да Пијачни ред истакне на видно место на свакој пијаци.
Предузеће и корисници пијачних услуга дужни су да се понашају у складу са Пијачним редом.
IV РАДНО ВРЕМЕ ПИЈАЦА
Радно време
Радно време
Радно време
Радно време
Предузећа.

пијаца
пијаца
пијаца
пијаца

Члан 13.
је једнократно.
уређује се Пијачним редом.
истиче се на видном месту на свакој пијаци.
у време одржавања вашара одређује се одлуком Надзорног одбора

Члан 14.
Допрема робе на пијацу и припрема за продају могу се вршити најраније један сат пре почетка радног времена
пијаце.
По завршетку радног времена пијаце, најкасније за један сат, продавци су дужни да са својом робом и
амбалажом напусте пијачни простор.
Члан 15.
Корисници пословног простора и пијачних места дужни су да ускладе своје радно време са радним временом
пијаце.
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА
Предузеће је дужно да на пијацама обезбеди:

Члан 16.

1. продајна места из члана 5. ове одлуке;
2. службене просторије са санитарним чвором за запослене у Предузећу;
3. чесме са водом за пиће, довољан број хидраната и потребну количину воде за прање пијаца;
4. санитарни чвор за јавно коришћење, који се састоји од женског и мушког одељења са претпросторијама,
опремљен уређајима и прибором за прање руку;
5. одржавање санитарно-хигијенских услова на пијацама и јавним површинама ван пијачног простора у ширини
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тротоара, а нарочито да:
- најкасније у року од шест сати по истеку радног времена пијацу очисти, опере водом под притиском и уреди
пијачни простор;
- два пута месечно изврши дезинфекцију пијачних тезги и отвореног продајног простора;
- након сваког пијачног дана очисти, опере и изврши дезинфекцију кавеза за продају живе живине,
- постави довољан број корпи за отпатке;
- обезбеди најмање две посуде за сакупљање смећа;
- обезбеди редовно изношење смећа које се током пијачног дана накупи;
- обезбеди потребну количину воде за прање и освежавање пољопривредних производа који се продају на
пијаци;
- у току радног времена пијаце обезбеди да се редовно прикупљају отпаци и односе у посуде за сакупљање
смећа;
- обезбеди све друге потребне услове за промет производа и пружања услуга, одржавања реда и чистоће на
пијацама.
Члан 17.
Предузеће је дужно да у случају штрајка обезбеди следећи минимум процеса рада:
- одржавање санитарно-хигијенских услова на пијацама и јавним површинама ван пијачног простора у ширини
тротоара, на начин утврђен чланом 16. тачка 6. ове одлуке;
- услове за несметан рад надлежних инспекција и других надзорних и контролних органа.
За обезбеђивање минимума процеса рада из става 1. овог члана, Предузеће је дужно да у свему поштује
одредбе закона који регулише ту материју.
Члан 18.
На пијацама није дозвољено:
1. бацање отпадака ван корпи, односно посуда за сакупљање смећа;
2. увођење паса и других животиња на пијаце које за то нису одређене;
3. нарушавање реда и чистоће на пијаци;
4. за време радног времена пијаце улажење у пијачни простор превозним средствима (моторним возилом,
бициклом, трициклом и сл.), осим на Кванташкој пијаци;
5. клање стоке и живине;
6. постављање, померање и уклањање продајних места;
7. На пијацама је забрањено излагати и продавати вино, ракију и друга алкохолна пића у ринфузном стању.
VI НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА
Члан 19.
Продавци плаћају Предузећу накнаду за коришћење пијачног простора и пружање других пијачних услуга.
Накнада из става 1. овог члана утврђује се у зависности од врсте и количине производа, односно пружене
услуге, времена коришћења, локације и врсте продајног места на пијаци, као и других елемената утврђених у
Ценовнику.
Ценовник из става 2. овог члана доноси Предузеће уз претходну сагласност Општинског већа.
Члан 20.
Средства остварена од наплате накнаде из члана 19. став 2. ове одлуке, приход су Предузећа,које их користи за
уређивање и одржавање пијаца у складу са посебним програмом.
Програм уређивања и одржавања пијаца доноси Предузеће до 15. децембра текуће године за наредну годину.
Општинско веће даје сагласност на Програм из става 2. овог члана.
VII НАДЗОР
Члан 21.
Надзор над применом ове одлуке и над законитошћу рада Предузећа, врши Одсек за инспекцијске службе
општинске управе Нови Бечеј преко комуналне инспекције.
Члан 22.
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и прописа донетих на основу ове
одлуке, врши Општинска управа – Одсек за инспекцијске службе путем комуналног инспектора.
За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да изда прекршајни налог.
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VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће ако се:
1. пијаца не уреди у складу са чланом 5. ове одлуке;
2. дозволи уношење и промет робе која се не може продавати на одређеној врсти пијаце (чл. 7. и 8.);
3. не обезбеде кавези и не одреде места за продају стоке, живе живине, голубова, птица и зечева (члан 9. став
1);
4. дозволи промет робе на кванташкој пијаци супротно условима прописаним у члану 10. ове одлуке;
5. не изврши контрола примљене робе и не изда потврда о пријему робе (члан 11. став 1);
6. не поступи у складу са чланом 12. ове одлуке;
7. не обезбеде службене просторије са санитарним чвором за запослене у Предузећу (члан 16. тачка 3);
8. не обезбеде чесме са водом за пиће, хидранте и воду за прање пијаца (члан 16. тачка 4.);
9. не обезбеде санитарни чвор (члан 16. тачка 5.);
10. не обезбеди одржавање санитарно-хигијенских услова на пијацама и јавним површинама у складу са чланом
16. тачка 6. ове одлуке;
11. не утврди накнаду у складу са чланом 19. ове одлуке;
12. не донесе Програм из члана 20. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у Предузећу новчаном казном у фиксном
износу 15.000,00 динара.
Члан 24.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако уноси и
обавља промет робе која се не може продавати на одређеној врсти пијаца (чл. 7. и 8.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 15.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара.
Члан 25.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара, казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. не поседује уверење из члана 9. ове одлуке или га не стави на увид ветеринарском инспектору;
2. не понаша се у складу са Пијачним редом (члан 12. став 3.);
3. баца отпатке ван корпи, односно посуда за сакупљање смећа (члан 18. тачка 1);
4. уводи псе и друге животиње на пијацу (члан 18. тачка 2.);
5. нарушава ред и чистоћу на пијаци (члан 18. тачка 3.);
6. улази у пијачни простор превозним средствима (члан 18. тачка 4.);
7. не понаша се у складу са чланом 18. тач. 5. и 6. ове одлуке;
8. поступа супротно одредби члана 18. тачка 7. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се правно лице новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00
динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 15.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 12.000,00
динара.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
Предузеће је дужно да, у року од 2 године од дана ступања на снагу ове одлуке, усклади
своја општа акта и пословање са одредбама ове одлуке.
Члан 27.
Даном ступања на снагу ове одлуке престајe да важи Одлука о одржавању пијаца и пружању услуга на њима
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(„Службени лист општине Нови Бечеј, број 3/2001, 4/2003, 4/2004 и 22/2013).
Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Нови Бечеј".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-352-30/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

5. На основу члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Службени гласник СРС“, број 20/77, 24/85 и 6/89 и
„Службени гласник РС“, број 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005-др. закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС),
члана 2. став 1. тачке 6. и 6а Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011 и
104/2016) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.3.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О САХРАЊИВАЊУ И ГРОБЉИМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом Одлуком се, у складу са законом, уређује начин сахрањивања умрлих, одређивања и стављања ван
употребе гробља и уређење и одржавање гробља и објеката који се налазе у оквиру гробља на територији
oпштине Нови Бечеј (у даљем тексту: Општина).
Овом Одлуком се, у складу са законом, уређују и прописују услови и начин обављања комуналне делатности
управљања гробљима и сахрањивање и вршење погребне делатности на територији Општине, права и обавезе
корисника и вршиоца ове комуналне делатности и начин вршења надзора над њеним обављањем.
Појам сахрањивања
Члан 2.
Под сахрањивањем, у смислу ове Одлуке, подразумева се покопавање посмртних остатака умрлог, односно
остављање пепела и друге радње које се у том циљу предузимају.
Под другим радњама у смислу става 1. овог члана, у складу са законом којим се уређује сахрањивање,
подразумевају се радње везане за пренос посмртних остатака унутар гробља, чување посмртних остатака у
расхладном уређају, организација погребне свечаности, као и организација поворке и церемонијала код места
сахрањивања.
Појам гробља
Члан 3.
Гробљем се, у смислу закона и ове Одлуке, подразумева земљиште које је одређено у складу са законом и
уређено за сахрањивање посмртних остатака умрлих, као и сви објекти и уређаји који се налазе на том
земљишту, а неопходни су за обављање сахрањивања.
Комунална делатност управљања гробљима и вршење погребних услуга
Члан 4.
Комунална делатност управљања гробљима и сахрањивање обухвата:
1.
управљање и одржавање гробља и објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и др.);
2.
покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника;
3.
одржавање пасивних гробаља и спомен обележја;
4.
одржавање гробних места;
5.
наплата накнаде за одржавање гробног места;
6.
обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места;
Погребна комунална делатност обухвата:
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1. преузимање превоз посмртних остатака од места смрти, односно од места на коме се налази умрла
особа и превоз до места одређеног посебним прописом;
2. организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и
сахрањивања, чување посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за
сахрањивање.
Појам уређивања и одржавања гробља
Члан 5.
Под уређивањем и одржавањем гробља, у смислу ове Одлуке, подразумева се:
1.
припремa простора унутар гробља према намени;
2.
изградња, опремање и одржавање објеката на гробљу који служе обављању погребне делатности
(мртвачнице, капеле, чуварске кућице, санитарне просторије, јавне чесме, просторије за припрему и сл.);
3.
уређивање и одржавање путева и стаза унутар гробља;
4.
уређивање и одржавање простора између гробних места (али не самих гробних места и обележја на
њима, о чијем се одржавању старају искључиво корисници истих);
5.
уређивање и одржавање зеленила на гробљу;
6.
уклањање снега и леда са путева и стаза унутар гробља;
7.
сакупљање и одношење смећа;
8.
обављање других послова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља.
Поред наведенog у ставу 1. овог члана под уређивањем и одржавањем гробља се подразумева и одржавање
реда на гробљу.
Вршилац комуналне делатности
Члан 6.
Комуналне делатности из члана 4. ове Одлуке на територији Општине обавља ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј (у
даљем тексту: Предузеће), док комуналну делатност из члана 4. став 2. тач. 1. и 2. могу да обављају и други
привредни субјекти.
II САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Место сахрањивања
Члан 7.
Сахрањивање посмртних остатака умрлог врши се само на гробљу које је у употреби.
Сахрањивање се не може вршити ван гробља.
Одређивање времена и места сахране
Члан 8.
Сахрањивање се може извршити најраније по истеку 24 часа од момента наступања смрти.
Сахрањивање се пријављује Предузећу најкасније 8 сати пре сахране.
Предузеће одређује дан, час и место сахране на основу: потврде о смрти издате од стране здравствене
установе ако је лице умрло у здравственој установи, односно лекара који је утврдио смрт ако је лице умрло ван
здравствене установе и потврде о локацији на основу увида у гробну евиденцију Предузећа.
Предузеће одређује дан, час и место сахране на основу: потврде о извршеном кремирању, извода из матичне
књиге умрлих и спроводнице.
Ако је лице умрло ван територије Општине, прилаже се извод из матичне књиге умрлих и спроводница.
Потврда о локацији у смислу става 3. овог члана доказ је о праву коришћења гробнице, општег гроба или
другог гробног места.
Сахрањивање умрлих врши се сваког дана.
Одредбе претходног става не примењују се у случају ако је одређено да се сахрањивање из санитарних или
других разлога мора извршити без одлагања.
Умрло лице које може бити сахрањено на гробљима на територији Општине
Члан 9.
На гробљу може бити сахрањено умрло лице које је на подручју Општине имало последње пребивалиште, однос
лице које је умрло на територији Општине, лице које је рођено у насељеном месту на територији Општине као и
лице чија родбина изрази жељу да њихов покојник буде сахрањен на територији Општине.
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Одобрење за сахрањивање
Члан 10.
Одобрење за сахрањивање у одређено гробље и у одређену гробницу или гробно место издаје Предузеће.
Збрињавање покојника
Члан 11.
По утврђеној смрти, врши се збрињавање покојника.
Превоз посмртних остатака покојиника
Члан 12.
По утврђеној смрти, посмртни остаци умрлог се преузимају, превозе и смештају у мртвачницу, односно у
просторију одређену за испраћај на гробљу ради сахране, у зависности од опремљености гробља.
Превоз посмртних остатака умрлог у мртвачницу или просторију одређену за испраћај на гробљу ради сахране
врши се у затвореном ковчегу специјалним погребним возилом.
Ковчег мора бити од дрвета, односно метала или другог прикладног материјала, уз услов да је ковчег чврст и
непропустљив.
Након кремирања на основу Потврде Предузећа о локацији сахрањивања или похрањивања, урна се шаље у
Предузеће које је издало потврду које у договору са родбином организује сахрањивање односно похрањивање.
На превоз посмртних остатака умрлог у погледу заштите од заразних болести примењују се посебни прописи.
Чување посмртних остатака умрлог
Члан 13.
Посмртни остаци умрлог до сахране чувају се у мртвачници, односно капели у зависности од опремљености
гробља.
Задржавање посмртних остатака у расхладној комори је временски ограничено на 7 дана.
Смештај посмртних остатака у просторију одређену за испраћај
Члан 14.
Посмртни остаци умрлог се најкасније два сата пре времена одређеног за сахрану смештају у просторију
одређену за испраћај.
Приликом смештаја наручилац сахране врши потврду идентитета посмртних остатака умрлог.
Погребна свечаност
Члан 15.
Погребну свечаност може организовати Предузеће, при чему се у погледу врсте и обима свечаности уважава
воља умрлог, сродника и других лица, а према утврђеном дневном распореду сахрана.
Приликом погребне свечаности могу се вршити верски обреди, у складу са правилима и обичајима верских
заједница.
Опроштај од умрлог може се обавити уз учешће хора, оркестра, рецитатора, говорника и друге пригодне
садржаје који изражавају вољу покојника, породице, сродника и одговарају личности покојника и пијетету чина
сахрањивања.
Пренос посмртних остатака обавља се на уобичајен начин.
Приликом преноса формира се погребна поворка на начин како одреди породица, односно сродници умрлог
(наручилац сахране), док правац кретања одређује Предузеће.
Опроштајни церемонијал код места сахрањивања организује наручилац сахране у складу са протоколом и
договором са Предузећем.
Поштовање пијетета умрлог
Члан 16.
Приликом спровођења сахране и верског обреда води се рачуна о пијетету умрлог.
Лица која својим понашањем вређају успомену на умрлог или вређају осећања породице, сродника или
пријатеља, Предузеће ће удаљити на основу посебног захтева наручиоца сахране.
Трајање сахране
Члан 17.
Сахрана по правилу траје један час и за то време имају се обавити све радње везане за сахрану (погребна
свечаност, верски обред и др.), односно мора се затворити гробно место, обликовати гробна хумка, поставити
надгробна обележја – дрвени симболи (крст, табла, пирамида или сл.) и распоредити донето цвеће и венци.

10. март 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 8

17

Похрањивање урне са спаљеним остацима умрлог
Члан 18.
Похрањивање урне са спаљеним остацима умрлог у гробљу, где за то постоје услови, може се вршити у
колумбаријум, розаријум или гробно место.
Сахрањивање лица у стању социјалне потребе
Члан 19.
Сахрањивање умрлог дужни су да обезбеде његови сродници, односно лица која би према важећим прописима
била обавезна да га издржавају, односно да се о њему старају или друга физичка и правна лица која преузму
обавезу да обезбеде сахрањивање, односно која су дужна да се о томе старају.
Члан 20.
Ако не постоје лица која су дужна да обезбеде сахрањивање, нису у могућности односно одбили су да изврше
сахрањивање лица у стању социјалне потребе, износ накнаде за сахрањивање сноси Општина уколико је умрли
на територији Општине имао последње пребивалиште, а ако се не може утврдити последње пребивалиште
умрлог, трошкове сноси Општина уколико је лице умрло на територији Општине или су му посмртни остаци
нађени на територији Општине.
Износ накнаде из претходног става обухвата: трошкове погребне опреме, превоз и пренос умрлих, накнаду за
коришћење расхладне коморе, накнаду за гробно место, ископ раке, трошкове сахрањивања и израде хумке.
У случају из става 1. овог члана Општина има право на накнаду трошкова од лица која су била дужна да
обезбеде сахрањивање, односно из заоставштине умрлог.
III ГРОБЉА
Одређивање гробаља
Члан 21.
Гробља се одређују урбанистичким планом или другом одлуком Скупштине Општине Нови Бечеј (у даљем
тексту: Скупштина општине).
Урбанистичким планом утврђује се локација и урбанистичко-технички услови за подизање објеката, комуналних
уређаја и инсталација, спољних и унутрашњих саобраћајница, одређивање гробних места за сахрањивање,
изградњу гробница и других спомен објеката, као и за подизање споменика.
Гробља одређена за сахрањивање налазе се:
у Новом Бечеју на парцелама број 3399/3 и 615 к.о. Нови Бечеј;
у Новом Милошеву на парцелама број 1599, 2438, 2978 и 2984 к.о. Ново Милошево;
у Куману на парцели број 1738 к.о. Кумане;
у Бочару на парцелама број 446 и 1024 к.о. Бочар.
Састав гробља
Члан 22.
У саставу гробља налазе се гробна места за сахрањивање (парцеле гробница, гробова и мешовите парцеле) са
надгробним споменицима као и други објекти и уређаји намењени за сахрањивање и за коришћење и
одржавање гробља.
Изградња и уређење гробља
Члан 23.
Изградња и уређење гробља врши се према Плану уређења гробља.
План уређења гробља припрема Предузеће на који сагласност даје Скупштина општине.
План уређења гробља доноси се за свако гробље посебно и нарочито садржи: локацију гробља, парцеле од
којих се састоји са бројевима, површином и ознаком намене, распоред гробних места и других објеката и
уређаја који су намењени за сахрањивање и за коришћење и одржавање гробља као и урбане опреме,
архитектонско-грађевинско обликовање гробница, гробних знакова, споменика и других објеката на гробљу.
Изградња гробнице
Члан 24.
Гробнице се граде према Плану уређења гробља, у складу са прописима о грађењу, санитарним и техничким
правилима.
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Изградња надгробног споменика
Члан 25.
Надгробни споменик је споменик који се налази на самом гробу или гробници и који садржи податке о лицу које
је сахрањено у гробу или гробници.
Надгробни споменик се гради према условима за грађевинско-архитектонско обликовање који су дефинисани
Планом уређења гробља, а мора да одговара естетским критеријумима и пијетету.
Надгробни споменик мора бити изграђен од трајног материјала (камена, мермера, гранита, бетон, легура и сл.).
Надгробни споменик подиже корисник.
Поред личних података лица које је сахрањено у гробу или гробници (име и презиме, година рођења и смрти),
натпис на надгробном споменику може да садржи и имена чланова породице који подижу споменик, погодан
натпис, орнамент или слику.
Забрањен је натпис са којим се вређају умрли или чланови породице, речи које су у нескладу са моралним
начелима.
Лице које је подигло споменик или његови наследници могу споменик уклонити и поставити други који је по
њиховом мишљењу прикладнији, према условима из Плана уређења гробља.
Члан 26.
Привредно друштво, предузетник или други привредни субјект (извођач радова), дужни су пре почетка
извођења каменорезачких и других сродних делатности, затражити и прибавити писану сагласност, односно
дозволу Предузећа.
Издату сагласност из претходног става извођач радова је дужан да прикаже на увид овлашћеном раднику
Предузећа на гробљу пре почетка припремних радова.
Уколико извођач радова поступи супротно одредбама овог члана Предузеће ће обуставити даље извођење
радова.
Стављање гробља ван употребе
Члан 27.
Скупштина општине може донети одлуку о стављању гробља или дела гробља ван употребе у случају када је
урбанистичким планом одређена друга намена.
Предузеће ће у средствима јавног информисања од локалног значаја објавити побавештење о донетој одлуци о
стављању гробља или дела гробља ван употребе и позвати породицу, сроднике, наследнике и друга
заинтересована лица да могу у року од шест месеци да се јаве Предузећу уколико су заинтересовани за пренос
посмртних остатака умрлог из гробног места у ново гробно место које обезбеђује Предузеће.
Ако се у року од шест месеци од јавног обавештавања не јаве лица из става 2. овог члана, пронађени посмртни
остаци покопаће се у посебан заједнички општи гроб или гробницу (костурницу).
Гробно место
Члан 28.
Гробно место се уређује као:
1.
2.
3.

гробница;
општи гроб;
претинци за урне (колумбаријум или розаријум).

Корисник гробног места
Члан 29.
Корисник гробног места је лице које стекне право коришћења гробног места (у даљем тексту: Корисник)
закључивањем уговора о коришћењу гробног места.
Гробница
Члан 30.
Гробница је место намењено за сахрањивање посмртних остатака изграђена од чврстог материјала (цигле,
бетона и др.).
Гробнице се граде за два односно за четири покојника који су чланови породице.
Корисник стиче право на коришћење гробнице закључивањем уговора о коришћење гробнице.
Корисник може стећи право коришћења гробнице и пре настале потребе за сахрањивање.
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Општи гроб
Члан 31.
Општи гроб је место које служи за сахрањивање посмртних остатака и састоји се од ископане рупе у земљи
прописане дубине, дужине и ширине.
У општи гроб могу се сахранити, по правили, само посмртни остаци једног умрлог.
Након истека обавезног рока почивања у постојећи општи гроб може се дозволити сахрањивање брачног друга,
детета, родитеља и других сродника.
У постојећи општи гроб може се дозволити сахрањивање брачног друга, детета, родитеља и других сродника и
пре истека рока почивања, под условом да дубина општег гроба задовољава услове прописане општим актом
Предузећа.
Ближи услови сахрањивања у општи гроб уређују се посебним актом који доноси надлежни орган Предузећа.
Корисник може стећи право на коришћење гробног места за општи гроб након пријављивања смрти умрлог чији
се посмртни остаци желе сахранити, закључивањем уговора о коришћењу општег гробног места.
Изузетно, на захтев брачног друга покојника може се одобрити коришћење гробног места за општи гроб поред
општег гроба покојника, у зависности од расположивих гробних места.
Општи гробови, по правилу, копају се редом, након пријављивања смрти умрлог чији се посмртни остаци желе
сахранити, а у складу са Планом уређења гробља.
Претинци за урне
Члан 32.
Претинци за урне могу се градити за појединце или породице, у низу или више етажа, на местима која су
Планом уређења гробља одређена за ту намену.
Време коришћења уређеног гробног места
Члан 33.
Време коришћења гробног места не може се продужити уколико није испуњен један од следећих услова:
1.
уредно плаћена накнада за коришћење гробног места;
2.
да се гробно место не налази на гробљу или делу гробља које се ставља или је стављен ван употребе.
Уколико су испуњени услови из става 2. овог члана, време коришћења гробног места се може продужавати
неограничено.
Накнада за коришћење гробног места
Члан 34.
Накнаду за коришћење гробног места плаћа корисник унапред.
Накнаду за коришћење гробног места плаћа корисник унапред за период обавезног рока почивања (10 година).
Гробно место се може за живота резервисати уз плаћање посебне накнаде.
Висина накнаде за коришћење гробног места утврђује се ценовником Предузећа на који претходну сагласност
даје Скупштина општине Нови Бечеј.
Накнада за коришћење гробног места је наменског карактера и користи се искључиво за уређивање и
одржавање гробља.
Документи о давању на коришћење изграђене гробнице
Члан 35.
Документ о давању на коришћење изграђене гробнице је Уговор о коришћењу гробнице.
Документ о давању на коришћење изграђене гробнице садрже нарочито следеће податке:
1.
2.
3.
начин
4.

име и презиме корисника и његову адресу;
дужину права коришћења гробнице;
број особа које ће се сахранити у гробницу, с тим да се те особе могу поименично навести или на други
појединачно одредити;
име и презиме и адресу пуномоћника у погледу предузимања радњи у вези одржавања гробнице.

Документ о давању на коришћење изграђене гробнице се чувају као документ трајне вредности, а њихова
садржина се уписује у гробну евиденцију (књига гробница).
Лица која се сахрањују у гробницу
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Члан 36.
У гробницу се сахрањују лица која су наведена у документу о давању на коришћење изграђене гробнице из
члана 35. ове одлуке.
Ако у документу о давању на коришћење изграђене гробнице нису поименично или на други начин појединачно
одређена лица која имају право на коришћење гробнице, у гробницу ће се сахранити:
1.
корисник гробнице;
2.
чланови уже породице, сродници по првој линији, наследници првог наследног реда корисника (брачни
друг и деца);
3.
усвојиоци и усвојеници корисника;
4.
наследници другог наследног реда корисника (родитељи, браћа сестре), уколико нема наследника првог
наследног реда.
У случају из става 2. алинеја 2-4. овог члана пре сахрањивања корисник даје писану сагласност на одређено
или неодређено време која се прикључује гробној евиденцији предметне гробнице.
Уколико се из било којих разлога у гробницу сахране посмртни остаци умрлог којег није корисник означио као
лице које има право да се сахрани у гробницу, на захтев корисника ће се извршити ексхумација посмртних
остатака умрлог на терет чланова породице, сродника или лица која су сносила трошкове сахрањивања умрлог,
као и у случају протека одређеног рока права на сахрану.
Лица која не могу бити сахрањена у гробницу
Члан 37.
Корисник може тестаментом да забрани сахрањивање у гробницу неког од лица која према члану 36. став 2.
алинеја 2-4. ове одлуке могу бити сахрањена у гробницу.
Не може да буде сахрањен у породичну гробницу члан уже породице који је одлуком Суда оглашен недостојним
за наслеђивање носиоца права на коришћење гробнице.
Сређивање гробнице
Члан 38.
Ако се гробница пре истека времена коришћења попуни, корисник може тражити од Предузећа да се приликом
отварања гробнице за ново сахрањивање изврши сакупљање посмртних остатака тако да се посмртни остаци
умрлих ставе у један заједнички ковчег у циљу обезбеђења места за нова сахрањивања у гробницу.
Ако се гробница пре истека времена коришћења попуни, а није могуће извршити сређивање у складу са ставом
1. овог члана, Предузеће је овлашћено одбити ново сахрањивање до протека рока обавезног рока почивања.
Располагање са правом коришћења гробнице и гробних места
Члан 39.
Право коришћења гробнице и гробних места не може бити предмет правног промета.
Корисник гробнице и гробног места може продати надгробни споменик, али не може продати право коришћења
гробнице, односно гробног места, или пренети то право на друго лице правним послом.
Ако корисник умре, право коришћења гробнице, односно гробног места се наслеђује према Закону о
наслеђивању.
Отклањање грађевинских недостатака гробнице
Члан 40.
Ако се за гробницу утврди да се налази у таквом стању да прети опасност од затрпавања или ако је у
неупотребљивом стању, Предузеће ће позвати писаним путем корисника гробнице да у примереном року
закључи уговор са Предузећем за потребне радове на гробници, са напоменом да се у гробницу неће вршити
сахрањивање док се грађевински недостатак гробнице не отклони.
Случајеви кад се сматра да су гробница и гробно место напуштени
Члан 41.
Сматраће се да су се стекли услови да се гробница,односно гробно место сматрају напуштеним ако се за
коришћење гробнице или гробног места не плаћа утврђена годишња накнада дуже од 3 године непрекидно
након истека рока од 10 година за коришћење гробнице, односно гробног места и ако је од последње сахране
протекао рок од 10 година, а уплата се не изврши и не продужи се рок почивања.
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Пре него што се гробница, односно гробно место прогласи напуштеним Предузеће ће у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“ и у средствима јавног информисања од локалног значаја објавити обавештење које
садржи податке о гробници, односно гробном месту и о њиховом кориснику и позвати да се у року од 6 месеци
јаве сва лица која полажу право на коришћење гробнице, односно гробног места.
Ако се у року од 6 месеци од јавног обавештавања не јави корисник, односно лица која као наследници имају
право на коришћење гробнице, односно гробног места сматраће се да су гробница/гробно место напуштени.
Случајеви када се сматра да је надгробни споменик напуштен
Члан 42
Предузеће ће позвати власника надгробног споменика који се налази на гробници која је проглашена
напуштеном, да исти уклони у року од 120 дана од дана пријема позива.
Ако се у року 120 дана од дана пријема позива не јави власник надгробног споменика, сматраће се да је
надгробни споменик напуштен.
Прекопавање општих гробова
Члан 43.
Општи гробови за које је истекао рок почивања односно рок продуженог почивања може се прекопати у складу
са Планом уређења гробља, а пронађени посмртни остаци из тих општих гробова покопаће се у један
заједнички општи гроб или гробницу (костурницу) уколико породица или сродници умрлог или друга лица не
изврше пренос посмртних остатака о свом трошку у друго обезбеђено гробно место.
Намера прекопавања општих гробова, у смислу претходног става, објавиће се у „Службеном листу општине
Нови Бечеј“ и у средствима информисања од локалног значаја најмање 6 месеци пре почетка радова на
прекопавању.
Породица, сродници односно наследници или друга лица могу у датом року о свом трошку уклонити гробне
знаке, споменике и друге објекте са општег гроба који ће се прекопавати или их пренети на друго обезбеђено
гробно место за сахрањивање.
Ако породица, сродници односно наследници или друга лица не поступе у смислу става 3. овог члана, гробне
знаке, споменике и друге објекте ће уклонити Предузеће и дужно је да исте чува у име и за рачун власника
најдуже 180 дана.
Ако лица из претходног става по истеку горе наведеног рока, не преузму предмете Предузеће има право да
прода исте у циљу намиривања насталих трошкова.
Рок почивања
Члан 44.
Посмртни остаци сахрањених морају да почивају у гробном месту најмање 10 година од дана сахрањивања.
Породица, сродници и друга лица која за то имају интерес имају право да по истеку рока почивања из става 1.
овог члана продужују почивање посмртних остатака, у складу са временом коришћења гробног места.
Други објекти и уређаји намењени за сахрањивање и за коришћење и одржавање гробља
Члан 45.
У саставу гробља могу да се налазе и следећи објекти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

расхладна комора;
мртвачница;
други објекти неопходни за вршење делатности;
комунални уређаји и инсталације;
спољне и унутрашње саобраћајнице (путеви и стазе);
чесме и бунари;
продаја погребне опреме;
јавно осветљење.

Надгробни споменик под посебном заштитом и гробови заслужних покојника
Члан 46.
Надгробни споменик од посебне уметничке или историјске вредности и гробови заслужних покојника налазе се
под посебном заштитом о чему се води посебна евиденција.
IV ЕКСХУМАЦИЈА
Ексхумација
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Члан 47.
Ексхумација је ископавање посмртних остатака умрлих лица.
Ексхумација се може вршити:
-

после протека рока почивања, када се гробна места користе за ново сахрањивање;
пре протека рока почивања:
ради судског увиђаја,
ради привођења гробља другој намени у складу са одлуком из члана 27. став 1. ове одлуке,
ради сахрањивања посмртних остатака на другом месту после протека једне године,
ради сахрањивања посмртних остатака по жељи чланова уже породице.

У случају ексхумације породица, сродници, наследници и друга заинтересована лица имају право да посмртне
остатке умрлог сместе у гробницу.
Ексхумацију врши Предузеће, на захтев чланова уже породице или овлашћеног органа.
Одобрење издаје Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локално-економски развој
и заштиту животне средине (у даљем тексту: Одсек) уколико се ископавање и пренос умрлог лица врши из
једног гробног места ради сахране у друго гробно место на истом гробљу или у истом насељеном месту.
Изузетно, у случају ексхумације ради судског увиђаја, сагласност из става 5. овог члана прибавља наручилац
судског увиђаја.
Спровођење ексхумације
Члан 48.
Ексхумацији присуствују подносилац захтева, запослени Предузећа и овлашћено лице надлежног органа.
Ексхумација посмртних остатака у циљу њиховог преношења не може се вршити у времену од 1. маја до 30.
септембра, ако од дана сахрањивања до дана ексхумације није протекло пет година.
Изузетно, из оправданих разлога, надлежни орган може одобрити ексхумацију и у времену од 1. маја до 30.
септембра и пре истека истека рока из става 2. овог члана.
Ексхумација се не може вршити у периоду од годину дана од истека осам дана од дана сахрањивања, изузев
ради судског увиђаја.
Приликом ексхумације води се рачуна о пијетету.
Трошкови ексхумације
Члан 49.
Трошкове ексхумације сноси лице односно орган по чијем захтеву се она врши.
Изузетно, трошкове ексхумације која се врши ради привођења гробља другој намени у складу са одлуком из
члана 27. ове одлуке сноси Општина.
V УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Уређивање и одржавање гробља
Члан 50.
Уређивање и одржавање гробаља, у смислу члана 5. став 1. ове одлуке врши Предузеће.

Гробље мора бити ограђено.

Ограђивање гробља
Члан 51.

Уређивање парцела за гробна места
Члан 52.
Парцеле на гробљу садрже више гробних места.
Парцеле могу бити парцеле гробница, парцеле општих гробова и мешовите парцеле.
Распоред парцела мора бити ускладу са Планом уређења гробља.
Гробна места су обавезно нумерисани.
Изградња, опремање и одржавање објеката на гробљу који служе обављању погребне делатности
Члан 53.
На гробљу мора постојати просторија која служи за смештај опреме и оруђа за обављање погребних услуга,
санитарна просторија и јавна чесма.
На гробљу могу постојати и други објекти који служе обављању погребне делатности, у складу са Планом
уређења гробља (капела, мртвачница, стан за службене потребе и др.)
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Путеви и стазе унутар гробља
Члан 54.
Уклањање снега и леда испред мртвачнице и капела и са путева и стаза унутар гробља врши Предузеће.
Уз путеве могу бити засађени дрвореди.
На путевима на гробљу могу се поставити клупе за одмор посетиоцима гробља.
Простори за одлагање смећа и осталих отпадака
Члан 55.
У сваком гробљу мора се обезбедити простор за одлагање смећа, остатака венаца и цвећа, као и осталих
отпадака.
Депоновано смеће се мора отклањати по потреби, а најмање једном недељно.
Распоред и врста простора за одлагање смећа и осталих отпадака одређује се у складу са Планом уређења
гробља.
Објекти за продају
Члан 56.
Планом уређења гробља може се предвидети да се на гробљу могу подићи односно поставити мањи објекти за
продају цвећа, свећа и погребне опреме.
Уређење гробног места од стране корисника
Члан 57.
На гробним местима и око њих дозвољено је засађивање украсног биља, али само тако да оно не омета приступ
осталим гробним местима, да их не заклања и да не угрожава грађевинску стабилност гробнице.
Врста украсног биља утврђује се Планом уређења гробља.
Забрањено је засађивати листопадно дрвеће.
Гробно место се не може оградити.
Поред гробних места се могу постављати клупе уз одобрење Предузећа.
Одржавање реда на гробљу
Члан 58.
Одржавање реда на гробљу, подразумева одређивање начина понашања посетилаца, радно време гробља за
посетиоце и за извођаче радова, као и остале услове и начин понашања на гробљу.
Акт о одређивању реда на гробљу (Правила понашања на гробљу) доноси надлежни орган Предузећа и
поставља се на видном месту код улаза на гробље.
О реду на гробљу стара се запослени Предузећа који је актом о систематизацији задужен за ове послове.
Начин понашања посетилаца
Члан 59.
Посетиоци су дужни на гробљу одржавати потпуни мир и морају се понашати како то одговара месту и дужном
поштовању према мртвима.
Посетиоци су дужни придржавати се Правила понашања на гробљу.
Члан 60.
Забрањено је заједно са посмртним остацима умрлог сахрањивати неке ствари веће вредности или друге
драгоцености.
Злато и драгоцени метали нађени приликом сахрањивања умрлог, односно ексхумације посмртних остатака
припадају наследницима, а уколико наследници не желе да преузму злато и драгоцене метале, са њима се
поступа као са нађеним стварима.
Радно време гробља
Члан 61.
Гробље је отворено грађанима за посету у времену од 7,00 до 20,00 часова од априла до септембра, а од 8,00
до 17,00 часова од октобра до марта.
Радно време гробља мора се истаћи на сваком улазу у гробље.
Забране
Члан 62.
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На гробљима је забрањено:
1.
улажење и задржавање ван радног времена гробља;
2.
приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица;
3.
прескакање ограде, гажење зелених површина, ломљење дрвећа, кидае цвећа и других засада;
4.
гажење, прљање и скрнављење гробних места;
5.
наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на гробљу) и осталим
објектима и опреми на гробљу;
6.
нарушавање јавног реда и мира на гробљу;
7.
напасање и увођење животиња без надзора;
8.
вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено посебном дозволом
Предузећа;
9.
на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати увело цвеће и друге предмете;
10.
фотографисање у виду заната и вршење других услуга без одобрења Предузећа и лица које се стара о
сахрани;
11.
продавање било које робе без одобрења Предузећа, као и рекламирање производа и услуга, што
подразумева каталошку продају, дељење и остављање на видним местима визит карти, флајера и сл.;
12.
улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану;
13.
монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и др. на патосу гроба, односно
гробнице уколико то није предвиђено нацртом – скицом надгробног споменика;
14.
сађење око гробова и гробница свих дрвенастих лишћара, четинара, шибља и другог растиња без
дозволе Предузећа;
15.
неовлашћено косити траву;
16.
чупати и односити цвеће са гробова, цвећњака и паркова на гробљу или однети свеже цвеће стављено
на гробове односно гробнице;
17.
постављати натписе и слике или било какве рекламе.
Забрањено је за време сахрањивања изводити било какве радове на гробљима у близини мртвачнице, капеле
или места за сахрањивање.
Све активности из става 1. и 2. овог члана сматрају се скрнављењем гробља, надгробних споменика и гробова и
повредом пиетета умрлог и чланова његове породице.
VI УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Општа обавеза Предузећа
Члан 63.
Предузеће је обавезно да обављање комуналне делатности управљања гробљима и вршење погребних услуга
(у даљем тексту: комунална делатност) организује тако да обезбеди:
1.
трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин уређен законом,
прописима и стандардима донесеним на основу закона;
2.
прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева тачност у погледу
рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у складу са позитивним
прописима;
3.
предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и опреме, који
служе за обављање комуналне делатности;
4.
развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење организације и
ефикасности рада.
У случају наступања непланираних и неочекиваних поремећаја или прекида у пружању комуналних услуга,
односно обављања комуналних делатности, Предузеће је дужно да одмах о томе обавести надлежни Одсек и да
истовремено предузме мере за отклањање поремећаја.
Уколико Предузеће то не учини у остављеном року, надлежни Одсек има право да предузме мере за хитну
заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена, на терет Предузећа.
Гробна евиденција
Члан 64.
Предузеће је дужно да успостави и води гробну евиденцију.
Гробна
1.
2.
3.

евиденција се води о:
гробним местима;
свим умрлим особама сахрањеним на гробљу;
умрлим особама које су сахрањене на гробљу и касније пренета на друго гробље;
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имена сахрањених особа са назнаком места на којима су сахрањени.

Обустава комуналне услуге
Члан 65.
Предузеће не може да ускрати пружање комуналне услуге сахрањивања.
Изузетно од става 1. овог члана, Предузеће може да ускрати пружање комуналне услуге сахрањивања у
гробницу, у случају када се утврди грађевинска нестабилност исте.
VII ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Извори средстава за обављање и развој комуналне делатности
Члан 66.
Средства за обављање и развој комуналне делатности обезбеђују се из:
1.
2.
3.
4.
5.

прихода од продаје комуналних услуга;
прихода од комуналне накнаде;
прихода буџета Општине;
наменских средстава других нивоа власти;
других извора, у складу са законом.

Цена комуналне услуге
Члан 67.
Цене комуналне услуге вршење погребних услуга утврђује се ценовником Предузећа на основу елемената за
одређивање цена комуналних услуга утврђених законом.
На ценовник Предузећа, осим у делу који се односи на превоз посмртних остатака умрлог, сагласност даје
Скупштина општине Нови Бечеј.
VIII НАДЗОР
Надзор над применом одлуке
Члан 68.
Надзор над применом ове одлуке врши Одсек за инспекцијске службе.
Инспекцијски надзор
Члан 69.
Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке врши Одсек за инспекцијске службе преко
комуналног инспектора.
Права и дужности комуналног инспектора
Члан 70.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор, осим законом прописаних права и дужности, има и
следећа права и дужности:
1.
да проверава да ли Предузеће врши сахрањивање посмртних остатака умрлог лица у складу са чланом
8. и 9. ове одлуке;
2.
да проверава да ли Предузеће врши пренос посмртних остатака умрлог у складу са чланом 12 став 2.
ове одлуке;
3.
да проверава да ли Предузеће врши ексхумацију у складу са чланом 46. ове одлуке;
4.
да проверава да ли Предузеће уклања снег и лед у складу са чланом 54. став 1. ове одлуке;
5.
да проверава да ли Предузеће отклања депоновано смеће у складу са чланом 55. ове одлуке;
6.
да проверава да ли се запослени Предузећа старају о реду у складу са чланом 58. ове одлуке;
7.
да проверава да ли се посетиоци придржавају Правила понашања на гробљу одређена чланом 59., 60. и
забрана утврђених чланом 62. ове одлуке;
8.
да проверава да ли Предузеће за време сахрањивања изводи било какве радове на гробљима у близини
мртвачнице или места сахрањивања утврђене чланом 62. став 2. ове одлуке;
9.
да проверава да ли Предузеће поступа у складу са чланом 63. ове одлуке;
10.
да проверава да ли је Предузеће успоставило и води гробну евиденцију у складу са чланом 64. ове
одлуке.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу послова инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове
одлуке издаје прекршајни налог за прекршаје за које је предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу
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са одредбама ове одлуке и Закона о прекршајима, као и да предузима друге мере у складу са овлашћењима
прописаним законом.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји
Члан 71.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај Предузеће:
1.
ако не врши сахрањивање посмртних остатака умрлог у складу са чланом 7. ове одлуке;
2.
ако не врши пренос посмртних остатака умрлог у складу са чланом 12. став 2. ове одлуке;
3.
ако не врши ексхумацију у складу са чланом 46. став 5. ове одлуке;
4.
ако не уклања снег и лед у складу са чланом 54. став 1. ове одлуке;
5.
ако не отклања депоновано смеће у складу са чланом 55. став 2. ове одлуке;
6.
ако се не стара о реду у складу са чланом 58. став 3. ове одлуке;
7.
ако за време сахрањивања изводи било какве радове на гробљима у близини мртвачнице или места за
сахрањивање (члан 62. став 2. ове одлуке);
8.
ако не обезбеди трајно и несметано пружање комуналних услуга корисницима под условима и на начин
уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона (члан 63. став 2. тачка 1. ове одлуке);
9.
ако не обезбеди прописани или уговорени обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева
тачност у погледу рокова, сигурност корисника у добијању услуга и здравствену и хигијенску исправност у
складу са позитивним прописима (члан 63. став 2. тачка 2. ове одлуке);
10.
ако не обезбеди предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и
опреме, који служе за обављање комуналних делатности (члан 63. став 2. тачка 3. ове одлуке);
11.
ако не обезбеди развој и унапређење квалитета и врсти комуналних услуга, као и унапређење
организације и ефикасности рада (члан 63. став 2. тачка 4. ове одлуке);
12.
ако не успостави и не води гробну евиденцију у складу са чланом 64. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 25.000,00 динара.
Члан 72.
За следеће прекршаје издаје се прекршајни налог:
1.
ако је поставио натпис са којим се вређају умрли или чланови породице, речи које су у нескладу са
моралним начелима (члан 25. став 6. ове одлуке);
2.
ако продаје било какву робу без одобрења Предузећа, рекламира производе и услуге, што подразумева
каталошку продају, дељење и остављање на видним местима визит карти, флајера и сл. (члан 62. став 1. тачка
11. ове одлуке);
3.
ако монтира жардињере, клупе, кандила, кућиште за свеће, ограде и др. на патосу гроба, односно
гробнице уколико то није предвиђено нацртом- скицом надгробног споменика (члан 62. став 1. тачка 13. ове
одлуке);
4.
ако сади око гробова и гробница дрвенасте лишћаре, четинаре, шибља и другог растиња без дозволе
Предузећа (члан 62. став 1. тачка 14. ове одлуке);
5.
ако неовлашћено коси траву (члан 62. став 1. тачка 15. ове одлуке);
6.
ако поставља натписе или слике или било какве рекламе (члан 62. став 1. тачка 17. ове одлуке);
За прекршаје из став 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном у износу од:
1.
2.
3.

25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу;
50.000,00 динара предузетник;
100.000,00 динара правно лице.

Члан 73.
За следеће прекршаје казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном износу од 15.000,00 динара:
1.
ако се не придржава Правила понашања на гробљу (члан 59. став 2. ове одлуке);
2.
ако заједно са посмртним остацима умрлог сахрањује неку већу вредност или драгоценост (члан 60.
став 1. ове одлуке);
3.
ако уђе на гробље и задржава се на гробљу ван радног времена гробља (члан 62. став 1. тачка 1. ове
одлуке);
4.
ако прескочи ограду, гази зелену површину, ломи дрвеће, кида цвеће и друге засаде (члан 62. став 1.
тачка 3. ове одлуке);
5.
ако гази, прља и скрнављује гробна места (члан 62. став 1. тачка 4. одлуке);
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6.
ако наноси штету надгробним споменицима (споменицима и другим предметима на гробним местима) и
осталим објектима и опреми на гробљу (члан 62. став 1. тачка 5. ове одлуке);
7.
ако нарушава мир на гробљу (члан 62. став 1. тачке 6. ове одлуке);
8.
ако напаса и уводи животиње без надзора (члан 62. став 1. тачка 7.);
9.
ако вози бицикл, мотицкл и друго моторно возило ако то није одобрено посебном дозволом Предузећа
(члан 62. став 1. тачка 8. ове одлуке);
10.
ако на стазама, путевима и зеленим површинама ствара нечистоћу, баца увело цвеће и друге предмете
(члан 62. став 1. тачка 9. ове одлуке);
11.
ако фотографише у виду заната и врши друге услуге без одобрења Предузећа (члан 62. став 1. тачка 10.
ове одлуке);
12.
ако продаје било какву робу без одобрења Предузећа, рекламира производ или услугу, што подразумева
каталошку продају, дељење и остављање на видним местима визит карти, флајера и сл. (члан 62. став 1. тачка
11. ове одлуке);
13.
ако улази у капелу ван времена одређеног за сахрану(члан 62. став 1. тачка 12. ове одлуке);
14.
ако монтира жардињеру, клупу, кандило, кућиште за свеће, ограду и др. на патосу гроба, односно
гробнице уколико то није предвиђено нацртом – скицом надгробног споменика (члан 62. став 1. тачка 13. ове
одлуке);
15.
ако сади око гробова и гробница дрвенасте лишћаре, четинаре, шибља и друго растиње без дозволе
Предузећа (члан 62. став 1. тачка 14. ове одлуке);
16.
ако неовлашћено коси траву (члан 62. став 1. тачка 15. ове одлуке);
17.
ако чупа и односи цвеће са гробова, цвећњака и паркова на гробљу или односи свеже цвеће стављено
на гробове односно гробнице (члан 62. став 1. тачка 16. ове одлуке);
18.
ако поставља натписе или слике или било какве рекламе (члан 62. став 1. тачка 17. ове одлуке).
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
На основу члана 23. ове одлуке ЈП „Комуналац“ Нови Бечеј, дужно је да припреми План уређења гробља.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о уређивању и одржавању гробаља и сахрањивању
(„Службени лист Општине Нови Бечеј“, број 4/2004).
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-352-32/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

6. На основу члана 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, број 55/14), члана 20.
тачка 27. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 35. тачка
6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Бечеј“ број 3/2014-пречишћен текст), Скупштина
општине Нови Бечеј, на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за рад Општинског
правобранилаштва општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).
Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган општине који обавља послове правне заштите
имовинских права и интереса општине Нови Бечеј
Седиште Општинског правобранилаштва је у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина број 8.
Члан 3.
Општинско правобранилаштво има печат округлог облика пречника 45 мм, који садржи грб Републике
Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија – Аутономна Покрајина Војводине Општина
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Нови Бечеј – Општинско правобранилаштво“, на српском језику ћириличим писмом и на мађарском језику и
његовом писму.
Општинско правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст: „Република Србија,
Аутономна Покрајина Војводине, Општина Нови Бечеј Општинско правобранилаштво, Број ________, Датум
__________, __________ „ Нови Бечеј.
II. ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине, Општинско правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као законски заступник
општину, њене органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите
имовинских права и интереса општине;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа, посебно у погледу
заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката
која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа,
посебно за спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која
заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које заступа, посебно
уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора, у року који не може бити дужи од
30 дана;
4) даје правне савете свим органима општине и другим правним лицима које заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном поступку или за
предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране адвоката.
Члан 5.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе или другим
надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други акт којим је покренут поступак
против заступаног субјекта, размотрити могућност споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу
или на иницијативу супротне стране.
Општинско правобранилаштво је дужно да прибави сагласност Општинског већа пре закључења
споразума о решавању спорног односа.
Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи општине и друга
правна лица која се финансирају из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати општину и
њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна лица која се финансирају
из буџета општине, Општинско правобранилаштво ће заступати странку која је иницирала покретање поступка.
Члан 7.
Органи општине и друга правна лица које заступа Општинско правобранилаштво дужни су да
Општинском правобранилаштву благовремено достављају обавештења о правним стварима у којима је оно
овлашћено да предузима правне радње и правна средства, као и да му на његов захтев достављају списе,
обавештења и податке потребне за предузимање радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за општину и друго правно лице
које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе обавестити Општинско веће, а од одговорног лица у том
органу или правном лицу захтеваће накнаду причињене штете.
Члан 8.
На питања у вези са радом Општинског правобранилаштва која нису уређена овом одлуком сходно се
примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени гласник Републике Србије“, број 55/14) које се
односе на Државно правобранилаштво.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
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Функцију Општинског правобранилаштва обавља општински правобранилац, у складу са Уставом Републике
Србије, законом, овом одлуком и другим општим правним актима.
Члан 10.
Општинског правобраниоца поставља Скупштина општине на предлог председника општине, на период
од пет година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.
За општинског правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који испуњава
опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет, положио правосудни испит,
достојан је правобранилачке функције и има најмање пет године радног искуства у правној струци после
положеног правосудног испита.
Члан 11.
Општински правобранилац одговара Скупштини општине за свој рад и рад Општинског
правобранилаштва.
Општински правобранилац најкасније до 31. марта текуће године подноси Скупштини општине
извештај о раду Општинског правобранилаштва за претходну годину.
Члан 12.
Општински правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима Општинском већу, као и
субјектима које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да постоје недостаци у раду
општинског правобраниоца, Општинско веће може наложити мере за отклањање недостатака и одредити рок за
поступање по мерама, као и поднети предлог за разрешење пре истека рока на који је именован.
Члан 13.
Општински правобранилац доноси правилник о управи у Општинском правобранилаштву уз сагласност
Општинског већа. Правилником се уређује однос Општинског правобранилаштва према грађанима и јавности,
начин вођења евиденција, руковање предметима, поступање са архивским материјалом и друга питања од
значаја за рад Општинског правобранилаштва.
Члан 14.
Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од значаја за рад Општинског
правобранилашта обављаја општинска управа општине Нови Бечеј.
IV. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 15.
Општински правобранилац остварује права из радног односа у складу са прописима који уређују положај
службеника општинске управе, ако овом одлуком није друкчије одређено.
V. СРЕДСТВА
Члан 16.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обезбеђују се у буџету општине.
Приходи које Општинско правобранилаштво оствари у пословима заступања представљају приход
буџета општине.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о oснивању Општинског јавног
правобранилаштва („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 1/1992).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-7-16/2017
Дана: 10.03.2017.године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
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Мирјан Јакшић с.р.

7. На основу члана 1. став 2. тачке 2. и члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (Сл.
гласник РС бр. 16/02 , 115/05 , 107/09 , 104/14 - УС) и 35. став 1. тачка 6. Статута oпштине Нови Бечеј
("Службени лист општине Нови Бечеј",број 03/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови
Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У ОПШТИНИ НОВИ
БЕЧЕЈ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређује право на финансијску подршку породици
финансијске помоћи за вантелесну оплодњу.

за посебан подстицај рађању деце путем

Овом одлуком утврђују се критеријуми за остваривање финансијске помоћ за вантелесну оплодњу у општини
Нови Бечеј са циљем укључивања што већег броја парова у овај поступак.
II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА
Члан 2.
Критеријуми за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:
да пар има држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији ОПШТИНЕ Нови Бечеј најмање
годину дана пре дана подношења захтева;
- да пар испуњава критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија Министарства здравља, за
вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;
- да је пар, по одлуци Комисије за вантелесну оплодњу, био укључен у поступак вантелесне оплодње у
претходна два покушаја, или да пар не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње који
финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне оплодње, пола
или година старости женског партнера.
- да жена у моменту подношења захтева, није навршила 45. година живота.
Право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из става 1. овог члана, могу остварити и парови у којима
мушкарац нема деце, или нема живе деце, и жене код којих је утврђен секундарни стерилитет (које имају једно
дете, али немају услова да природним путем добију друго дете).
-

Члан 3.
Право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу која се исплаћује из средстава буџета општине Нови Бечеј,
се може остварити за један покушај вантелесне оплодње.
III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ
Члан 4.
Висина финансијске помоћи износи највише до 200.000,00 динара по пару, и исплаћује се у једнократном
износу.
Број парова који ће у календарској години остварити финансијску помоћ, утврђује Општинско веће у зависности
од висине средстава планираних Одлуком о буџету.
IV. ПОСТУПАК
Члан 5.
Захтев за доделу финансијске помоћи се подноси председнику општине Нови Бечеј.
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Захтев за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу мора бити својеручно потписан од стране оба
партнера.
Уз захтев се прилаже:
-

извод из матичне књиге венчаних, или изјава оверена од стране два сведока да пар живи заједно;
уверење о држављанству Републике Србије пара;
уверење о пребивалишту пара и фотокопија личне карте;
предрачун здравствене установе, која ће вршити вантелесну оплодњу, о висини средстава потребних за
покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису установе у регистар код надлежног суда;
фотокопије медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева и Републичка стручна комисија
Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и асистирану репродукцију;
потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале у Зрењанину да пар не испуњава услове
за укључивање у Програм вантелесне оплодње који финансира Републички фонд за здравствено осигурање,
у погледу броја покушаја вантелесне оплодње, година старости женског партнера или пола.
Члан 6.

Захтев се подноси на писарници Општинске управе, уз пратећу документацију, у затвореној коверти, са
обавезном назнаком «Н/Р председнику - Захтев за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу».
Члан 7.
О праву на финансијску помоћ одлучује председник општине Нови Бечеј, на основу Мишљења Радне групе за
утврђивање испуњености услова за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, у року од 30 дана од дана
пријема захтева.
Радну групу за утврђивање испуњености услова за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу чине 3 члана, од
којих је један доктор медицине.
Радну групу за утврђивање испуњености услова за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу именује
председник општине Нови Бечеј посебним решењем.
Радна група на основу ове одлуке и пословника о раду Радне групе за утврђивање испуњености услова за
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, доноси Мишљење о испуњености услова за финансијску помоћ за
вантелесну оплодњу, у року и на формулару који ће се прецизирати, и бити саставни део пословника о раду
Радне групе.
Против решења председника општине Нови Бечеј о признавању права на финансијску помоћ, се не може
уложити жалба, већ се једино може покренути управни спор.
Члан 8.
Средства за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, обезбеђују се у буџету општине
Нови Бечеј.
Средства за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу из буџета општине Нови Бечеј се преносе одговарајућој
здравственој установи на основу решења председника општине Нови Бечеј и предрачуна здравствене установе.
Средства из става 1. овог члана преносе се према могућностима буџета општине Нови Бечеј, а по редоследу
подношења захтева, с тим да приоритет имају парови у којима жена у текућој години, у којој је одлука о додели
финансијске помоћи за вантелесну оплодњу донета, навршава 45. година живота.
Члан 9.
Корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за намену за коју су додељена.
Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај здравствене установе о спроведеном поступку
вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави у року од 90 дана, од дана преноса средстава.
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Здравствена установа на чији рачун су уплаћена средства је дужна да достави рачун и потврду о обављеним
услугама Одсеку за финансије и привреду, општинске управе Нови Бечеј, одмах по обављеном поступку
вантелесне оплодње.
Пар који испуњава услове за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу, а који је из оправданих разлога
(оправданост разлога процењује Председник општине уз прибављено мишљење Радне групе), након ступања
ове одлуке на снагу, о сопственом трошку започео поступак вантелесне оплодње, има право на рефундирање
дела трошкова у висини предвиђених средстава из члана 4. ове одлуке, на основу поднетог рачуна и потврде о
извршеној вантелесној оплодњи.
Право на рефундирање трошкова у висини предвиђених средстава из члана 4. ове одлуке, на основу поднетог
рачуна и потврде о извршеној вантелесној оплодњи, има и пар који је у поступак вантелесне оплодње ушао и
пре доношења ове одлуке, а код ког је до вантелесне оплодње дошло, или је постојање трудноће утврђено по
доношењу ове одлуке.
Уколико корисник средстава, у року из става 2. и става 4. овог члана, не достави извештај здравствене
установе у року, сматраће се да средства нису наменски утрошена и покренуће се поступак за повраћај
пренетих средстава увећаних за законску затезну камату.
Члан 10.
О правима по овој одлуци, председник општине Нови Бечеј обавештава грађане преко средства
информисања, са којим је општина Нови Бечеј закључила уговор о оглашавању.

јавног

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Даном ступања ове Одлуке на снагу престаје да важи Правилник о критеријумима за остваривање права на
финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у општини Нови Бечеј у 2015. години број II 02-560-8/2014 од
20.11.2014. године („Службени лист општине Нови Бечеј 18/2014).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-5- 1/2017
Дана: 10.03.2017.
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

8. На основу 35. став 1. тачка 30. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), а у вези члана 24. и 49. став 3. Закона о јавној својини (''Службени гласник
РС'', број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017.
године, донела је
ОДЛУКУ
О КОРИШЋЕЊУ, ОДРЖАВАЊУ И УПРАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Одлуком о коришћењу, одржавању и управљању непокретним стварима у јавној својини општине Нови Бечеј
ближе се уређују поједина питања у вези са коришћењем, одржавањем и управљањем непокретним стварима у
јавној својини општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Одлука).
Члан 2.
О давању непокретних ствари у јавној својини општине Нови Бечеј на коришћење одлучује Скупштина
општине.
Члан 3.
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Установе, јавне агенције и друге организације чији је оснивач општина Нови Бечеј, које немају статус органа
општине Нови Бечеј или јавног предузећа, односно друштва капитала и месне заједнице, имају право
коришћења на непокретним стварима које су им пренете на коришћење.
(1)

Члан 4.
Корисници непокретних ствари у јавној својини општине Нови Бечеј могу бити:
1. органи и организације општине;
2. јавна предузећа, односно друштва капитала чије је оснивач општина Нови Бечеј,
3. други носиоци права јавне својине.

(2)
Давање непокретних ствари на коришћење корисницима из става 1. т. 2. и 3. овог члана, врши се на
основу одлуке Скупштине општине и уговора који се закључује са корисником.
Члан 5.
Носиоци права коришћења на непокретним стварима, као корисници непокретних ствари, одговорни су за
њихово наменско коришћење и за спровођење мера чувања и заштите непокретних ствари, у складу
са прописима којима се регулише ова материја.
Члан 6.
Одржавање и управљање непокретним стварима обухвата њихово обнављање и унапређивање, као и
извршење законских и других обавеза у вези са тим стварима (осигурање, текуће и инвестиционо одржавање,
вођење у пословним књигама и сл.).
Члан 7.
Послове одржавања и управљања (у даљем тексту: управљање) непокретним стварима врши носилац права
коришћења.
Члан 8.
(1)
Непокретним стварима које користе органи општине Нови Бечеј управља Општинска управа општине
Нови Бечеј;
(2)
Управљање непокретним стварима које користи други носилац права јавне својине врши тај носилац
права јавне својине у складу са уговорм о коришћењу који Општина Нови Бечеј закључује са корисницима.
Члан 9.
Непокретним стварима које нису неопходне за вршење послова из делокруга органа општине, а које нису дате
на коришћење или у закуп, управља Општинска управа.
Члан 10.
Управљање непокретним стварима на којима општина има сусвојину у одређеном уделу, врши се у складу са
уговором који Општина Нови Бечеј закључује са сувласником.
Члан 11.
Непокретне ствари којима управља Општинска управа су:
- службена зграда општине у улици Жарка Зрењанина бр. 8 у Новом Бечеју;
- службена зграда општине (зграда кухиње) у улици Жарка Зрењанина бр. 11 у Новом
Бечеју;
- службена зграда општине (скупштинска сала) у улици Петра Драшпина бр. 5 у Новом
Бечеју;
- службена зграда општине у улици Рајка Ракочевића бр. 15 у Новом Бечеју;
- пословна зграда у улици Маршала Тита бр. 11 у Новом Бечеју;
- део стамбено пословне зграде (Месна канцеларија Ново Милошево) Трг Палих хероја бр.
2-6 у Новом Милошеву;
- део стамбено пословне зграде (Месна канцеларија Кумане) у улици Љубице Одаџић бб
у Куману;
-службена зграда (Месна канцеларија Бочар) у улици Маршала Тита бр. 1 у Бочару.
Члан 12.
(1)
Непокретне ствари којима управља Општинска управа су и:
- непокретне ствари стечене наплатом потраживања Општине Нови Бечеј у извршном поступку;
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- становима који нису актом органа општине одређени као станови за службене потребе.
Члан 13.
Скупштина општине ће најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке донети Одлуку о
преносу права на коришћење непокретности које се налазе у својини општине Нови Бечеј, а до сада није донет
акт о преносу права коришћења.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-46-15/2017
Дана: 10.03.2017.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

9. На основу Закона о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“, број 34/2001,
62/2006, 63/2006, 116/2008, 92/2011 и 99/2011) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј
на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ,ПОСТАВЉЕНИХ И ЛИЦА НА РУКОВОДЕЋИМ
МЕСТИМА, НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА ВЕЋА И РАДНИХ ТЕЛА У
ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
У члану 3. Одлуке о примањима изабраних, постављених и лица на руководећим местима, накнадама
одборника, чланова већа и радних тела у општини Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
6/2015) у ставу 2. иза речи „ове одлуке“ ставља се тачка, а остатак реченице брише се.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-121-24/2017
Дана: 10.03.2017.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р

10. На основу члана 3. став 1. тачка 11. и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', број 88/2011 и 104/2016) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници
одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о одржавању чистоће (''Службени лист општине Нови Бечеј'',
број 5/97, 2/98, 5/99, 23/06, 23/06, 26/06, 11/08, 15/2010 – пречишћен текст, 15/2011 и 5/2012), у даљем тексту:
одлука.
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Члан 2.
Члан 32. одлуке мења се и сада гласи:
„Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одсек за инспекцијске службе.“
Члан 3.
Члан 33. одлуке мења се и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице:
1. ако не врши чишћење јавних површине у складу са члановима 5. и 7. ове Одлуке
2. ако не одржава чистоћу око продавнице, киоска и других продајних објеката на јавним површинама које
користе, не постави корпе за отпатке, или не одржава уредно корпе за отпатке (члан 9.)
3. ако не одржава чистоћу тротоара, уличних травњака, уличних затворених и отворених канала, као и
прелаза и пропуста за воду испред пословних и других објеката које користи (члан 10.)
4. ако приликом превоза грађевинског материјала, огерва, пољопривредних производа и других
материјала, расипа по коловозу или другим јавним површинама (члан 11.)
5. ако приликом уређивања травњака, скупљања сувог лишћа, кресања дрвореда, истовара и утовара
грађевинског и другог материјала, при прању возила на местима где је то дозвољено, не отклони
отпатке, а јавну површину не очисти или је очисти паљењем (члан 12.)
6. ако извођач грађевинских и занатских радова поступи супротно члану 13. ове Одлуке
7. ако поступи супротно забранама из члана 14.став 1. тачке 2. 3. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и 17. ове Одлуке
8. ако не држи на приступачном месту или се не стара о њиховом одржавању (члан 18.)
9. ако у судове баца жар, отпадне воде, фекалије и друге прљавштине које не спадају у кућно смеће,
претура, вади и баца смеће изван посуда, помера и хаба судове или паркира возила на начина који
отежава или онемогућава приступ судовима (члан 21.)
10. ако се не придржава Плана изношења кућног смећа
11. ако не организују сакупљање и изношење отпадака кабастог отпада или са термином изношења ових
отпадака не упозна кориснике на адекватан начин (члан 23.)
12. ако се не стара о редовном чишћењу и одржавању нужничких и септичких јама или ако оне нису
изграђене у складу са прописима (члан 24.)
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у правном лицу за
прекршаје из тачака 1. 10. и 11. став 1. овог члана.''
Члан 4.
Члан 34. одлуке мења се и сада гласи:
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник:
1. ако не одржава чистоћу, не постави корпу за отпатке или не одржава уредно корпе за отпатке око
продавница, киоска или других продајних објеката које користи (члан 9.)
2. ако не одржава чистоћу тротоара, улучних травњака, уличних затворених и отворених канала, као и
прелаза и пропуста за воду испред пословних и других објеката које користи (члан 10.)
3. ако приликом превоза грђевинског материјала, огрева, пољопривредних производа и других материјала,
расипа по коловозу или дугим јавним површинама (члан 11.)
4. ако приликом уређивања травњака, кресања дрвореда, истовара или утовара грађевинског или другог
материјала, при прању возила на местима на којима је то дозвољено, не отклони отпатке, а јавну
површину не очисти (члан 12)
5. ако извођач грађевинских и занатских радова поступи супротно члану 13. ове Одлуке
6. ако поступи супротно забранама из члана 14. став 1. тачке 2. 3. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и 17. ове
Одлуке
7. ако не држи на приступачном месту или се не стара о њиховом одржавању (члан 18.)
8. ако у судове баца жар, отпадне воде, фекалије и друге прљавштине које не спадају у кућно смеће,
претура, вади и баца смеће изван посуда, помера и хаба судове или паркира возила на начин који
отежава или онемогућава приступ судовима (члан 21.)
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9. ако се не стара о редовном чишћењу и одржавању нужничких и септичких јама или ако оне нису
изграђене у складу са прописима (члан 24.).''
Члан 35. одлуке мења се и сада гласи:

Члан 5.

„Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице:
1. ако не одржава чистоћу тротоара, уличних травњака, уличних затворених и отворених канала, као и
прелаза и пропуста за воду испред стамбених зграда и плацева чији су власници (члан 10.)
2. ако приликом превоза грађевинског материјала, огрева, пољопривредних производа и другог
материјала, расипа по коловозу и другим јавним површинама (члан 11.)
3. ако приликом уређивања травњака, кресања дрвореда, истовара и утовара грађевинског и дугог
материјала, при прању возила на местма где је то дозвољено, не уклони отпатке и не очисти јавну
површину (члан 12.)
4. ако извођач грађевинских и занатских радова поступи супротно члану 13. ове Одлуке
5. ако поступи супротно забранама из члана 14. ове Одлуке
6. ако у судове баца жар, отпадне воде, фекалије и друге прљавштине које не спадају у кућно смеће (члан
21. став 1.)
7. ако претура или вади кућно смеће из судова или смеће баца изван ових посуда (члан 21. став 2.)
8. ако помера или оштећује судове или онемогућава приступ овим судовима (члан 21. став 3.)
9. ако се не стара о редовном одржавању и чишћењеу нужничких и септичких јама или ако оне нису
изграђене у складу са прописима (члан 24.).''
Члан 6.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-352-25/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

11. На основу члана 32. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007,
83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени
лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8.
седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ У УГОСТИТЕЉСКИМ, ТРГОВИНСКИМ И
ЗАНАТСКИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским
објектима на територији општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 15/2010, 19/2010,
12/2011, 13/2011 – пречишћен текст, 22/2013 и 20/2016), у даљем тексту: одлука.
Члан 10. Одлуке мења се и сада гласи:

Члан 2.
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„Надзор над спровођењем ове одлуке у погледу радног времена врши Одсек за инспекцијске службе комунална
инспекција, а у погледу буке инспекција за заштиту животне средине, у сарадњи са органом унутрашњих
послова, у складу са законом и овом одлуком.
Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине су овлашћени да у вршењу послова
инспекцијског надзора над спровођењем одредаба ове одлуке издају прекршајни налог за прекршаје за које је
предвиђена новчана казна у фиксном износу, у складу са одредбама ове одлуке и Закона о прекршајима, као и
да предузимају друге мере у складу са овлашћењима прописаним законом.“
Члан 3.
Члан 12. одлуке мења се и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

одреди радно време супротно овој Одлуци,
ради дуже од утврђеног радног времена,
изводи музички програм супротно одредби члана 5. ове Одлуке,
не затражи сагласност на утврђено време извођења музичког програма (члан 6.)
не пријави организовање скупа затвореног типа,
не прибави исправу са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и одржавања
музичких уређаја, или се не придржава дозвољеног нивоа буке.

За прекрашаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у предузећу или другом правном лицу
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00
динара.''
У свему осталом одлука остаје неизмењена.

Члан 4.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-352-26/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

12. На основу члана 3. став 1. тачка 1. и члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', број 88/2011 и 104/2016) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници
одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о снабдевању водом за пиће (''Службени лист општине Нови
Бечеј'', број 22/2013), у даљем тексту: одлука.
Члан 2.
Члан 34. одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Испоручилац воде (правно лицe) казниће се за прекршај новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00
динара ако:
1. не врши контролу хигијенско-санитарне исправности воде и техничке исправности инсталација;
2. пренесе на другог право прикључења и искључења са јавног водовода;
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3. о поправкама и променама на прикључном воду не обавести корисника воде, најкасније 24 часа од
почетка радова;
4. не изврши прикључење објекта на јавни водовод у року од 15 дана од дана потписивања уговора о
прикључењу на јавни водовод;
5. изврши прикључење водоводне инсталације корисника воде на јавни водовод супротно члану 6. 7. и 8.
ове одлуке;
6. не води евиденцију о времену доспећа редовне контроле, ванредне контроле, поправкама и баждарењу
водомера;
7. не испита исправност водомера у року од три дана од пријаве корисника;
8. не поступи у складу са одлуком Општинског већа;
9. о одлуци Општинског већа не обавести кориснике воде, путем средстава јавног информисања;
10. поступи супротно члану 27. ове одлуке;
11. поступи супротно члану 16. ове одлуке;
12. након одклањања узрока због којег је дошло до искључења, не изврши поновно прикључење корисника
воде, а најдуже у року од 3 дана од дана одклањања узрока искључења.
Одговорно лице вршиоца услуге казниће се за прекршај става 1. овог члана, новчаном казном у фиксном износу
од 15.000,00 динара.''
Члан 35. одлуке мења се у целости и сада гласи:

Члан 3.

„Корисник воде (физичко лице) казниће се за прекршај новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 динара,
ако:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

врши монтажу, односно демонтажу водомера;
не поступа у складу са Одлуком Општинског већа (члан 15.став 2.ове одлуке);
не поднесе писаним путем захтев за прикључење на јавни водовод;
не пријави све промене од значаја за испоруку воде, утврђене количине испоручене воде и
наплату испоручене воде, најкасније наредног дана од дана настанка промене;
не одржава своје кућне водоводне инсталације у исправном стању;
не придржава се прописаних техничких услова за прикључење на јавни водовод;
не обавести одмах вршиоца услуге када уочи квар на водоводном прикључку преко ког је
прикључен на јавни водовод;
не одржава о свом трошку водомерни шахт;
не дозволи и не омогући приступ овлашћеним радницима вршиоца услуге, у објекат или посебан
део објекта, односно на парцелу на којој се налази објекат, ради очитавања водомера,
одржавања водоводног прикључка и контроле утицаја кућних водоводних инсталација на јавни
водовод;
не одржава о свом трошку контролни водомер за мерење сопствене потрошње воде и у случају
квара одмах о томе не обавести вршиоца услуге;
не одјави коришћење воде трајно или привремено;
користи воду из јавних хидраната;
без одобрења вршиоца услуге се прикључи на јавну водоводну мрежу или на прикључак другог
корисника;
омогући другом кориснику да се прикључи на јавну водоводну мрежу преко свог прикључка.

Предузетник (корисник воде) казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу
од 25.000,00 динара.
Правно лице (корисник воде) казниће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу
од 35.000,00 динара.
Одговорно лице у правном лицу (корисника услуге) казниће се за прекршај из става 1. овог члана Одлуке
новчаном казном у износу од 12.000,00 динара.''
Члан 4.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-352-27/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

13. На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број 46/95, 66/2001,
61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 – др. закон) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови
Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ТАКСИ СТАЈАЛИШТИМА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј (''Службени лист
општине Нови Бечеј'', број 5/2009 и 9/2011), у даљем тексту: одлука.
Члан 2.
Члан 14. одлуке мења се у целости и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 75.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. док врши такси превоз користи стајалишта која нису предвиђена чланом 4. ове Одлуке;
2. поступа супротно одредбама члана 10. ове Одлуке;
3. поступа супротно одредбама члана 11. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном
износу од 15.000,00 динара;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном у фиксном износу од 35.000,00
динара.''
У свему осталом одлука остаје неизмењена.

Члан 3.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-352-29/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

14. На основу члана 2. став 3. тачка 7. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број
88/2011 и 104/2016) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови
Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана
10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
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Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 5/2012), у даљем тексту: одлука.
Члан 16. одлуке мења се у целости и сада гласи:

Члан 2.

„Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако
јавно паркиралиште супротно одредбама члана 12. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се и одговорно лице у правном
прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара казниће се за предузетник за прекршај из
овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за физичко лице за прекршај из става 1. овог

користи
лицу за
става 1.
члана.''

Члан 3.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-352-28/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

15. На основу члана 20. став 1. тачка 12. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, број 129/07, 83/14-др. закон и 101/2016-др. закон), члана 2. став 3. тачка 10. и члана 4. став 1. и 3.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/2011 и 104/2016) и члана 35. став 1. тачка
6. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014),
Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о општинским путевима и улицама на територији општине Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 24/2016), у даљем тексту: одлука.
Члан 2.
У члану 54. одлуке мења се став 2. у целости и сада гласи:
„Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Одсек за инспекцијске службе општине Нови Бечеј преко
комуналног инспектора.“
Члан 3.
У члану 55. одлуке мења се став 1. у целости и сада гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 150.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице – управљач
јавног пута ако:“.
Члан 4.
У члану 55. одлуке мења се став 2. у целости и сада гласи:
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„За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара и
одговорно лице у правном лицу“.
У свему осталом одлука остаје неизмењена.

Члан 5.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-344-5/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

16. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 –
пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године
донела је
РЕШЕЊЕ
O УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ УЛАГАЊА ИЗ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
I
УСВАЈА СЕ Програм капиталних и других улагања из Одлуке о Буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-45/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

ПРОГРАМ
КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ УЛАГАЊА ИЗ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
Програм капиталних и других улагања и финансијски план израђен је на основу Буџета Општине Нови Бечеј за
2017. годину. Обухвата следећа улагања:
1. РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
– Капитални трансфери другим нивоима власти .................1.000.000,00
Реконструкција санитарног чвора и фискултурне сале у О.Ш. Др Ђорђе
Јоановић.
У основној школи Др Ђорђе Јоановић планира се реконструкција санитарног чвора на спрату, који је у врло лошен стању и због санитарно –
хигијенских услова мора се извршити реконструкција, као идео пода
у фискултурној сали.
– Капитална изградња и одржавање зграда и објеката ......10.000.000,00
Изградња фискултурне сале у Бочару – Планирана средства ће се користити за израду пројекта фискултурне сале, као и за иницијално учешће
код обезбеђивања средстава од других нивоа власти.
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2. ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
- Управљање саобраћајном инфраструктуром.....................10.000.000,00
Предвиђена средства ће се користити за учешће општине код обезбеђивања средстава од других нивоа власти по приоритетима који ће се
утврдити на нивоу општине, од стране Општинског већа.
- Одржавање саобраћајне инфраструктуре...........................34.000.000,00
У оквиру ове ставке предвиђена су средства за:
- Текуће поправке и одржавања локалних путева и улица и пружних
прелаза.................................14.000.000,00 по следећем:
ПРОГРАМУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРА
Програм обухвата следеће активности:
- Управљање саобраћајном инфраструктуром
- Одржавање саобраћајне инфраструктуре
- Текуће поправке и одржавања локалних путева и улица и пружних
прелаза
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Одлуком о општинским путевима и улицама на територији Општине Нови Бечеј (Сл.Гласник општине Нови
Бечеј) уређује се управљање, финансирање, заштита, одржавање, изградња и реконструкција општинских
путева и улица на територији општине Нови Бечеј.
Делатност управљања, заштите и одржавања општинских путева и улица, обавља Јавно предузеће за
урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева,
обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј, као управљач
општинских путева и улица
Управљање општинским путевима и улицама у смислу ове Одлуке, обухвата:
коришћење општинских путева и улица;
заштиту општинских путева и улица;
вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица;
организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконстукцији, одржавању и заштити
општинских путева и улица;
5. уступање радова на одржавању општинских путева и улица;
6. организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских
путева и улица;
7. планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица;
8. означавање општинских путева и улица;
9. означавање и вођење евиденције о општинским путевима и улицама и саобраћајно - техничким подацима
за исте.
Управљач јавног пута, дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинских путева и улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на истим.

1.
2.
3.
4.

Управљач јавног пута одговора за штету која настане корисницима општинских путева и улица због
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању општинских путева и улица,
односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.
Под одржавањем општинских путева и улица, у смислу ове одлуке, сматрају се радови којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност општинских путева и
улица.
Управљач јавног пута је дужан да при извођењу радова на одржавању општинских путева и улица обезбеди
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и очување њихове употребне вредности.
II ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
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Делатност одржавања општинских путева и улица обухвата:
1. редовно,
2. периодично и
3. ургетно одржавање.

Радови на редовном одржавању општинског пута и улице нарочито су: преглед, утврђивање и оцена стања
општинског пута, улице и путних објеката;
1. преглед, утврђивање и оцена стања општинског пута, улице и путних објеката;
2. местимично поправљање коловозне контрукције и осталих елемената општинског пута и улице у
границама земљишног појаса;
3. чишћење коловоза и осталих елемената на општинском путу и улици у границама земљишног појаса;
4. уређење банкина;
5. уређење и очување косина насипа, усека и засека;
6. чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање са општинског
пута и улице;
7. поправка путних објеката;
8. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;
9. чишћење саобраћајне сигнализације;
10. постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме општинског пута и улице, као и објеката и
опреме за заштиту општинског пута и улице, саобраћаја и околине;
11. чишћење опреме општинског пута и улице и објеката и опреме за заштиту истих, саобраћаја и околине;
12. кошење траве и уређивање зелених површина на општинском путу и улици и земљишном појасу
општинског пута ван насеља;
13. чишћење снега и леда са коловоза општинског пута и улице и саобраћајних површина аутобуских
стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.
Периодично одржавање општинског пута и улице је предузимање радова на: ојачању коловозне
конструкције, рехабилитацији и појачаном одржавању општинских путева и улица.
Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
1. постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним општинским путевима и
улицама;
2. обрада површине коловозног застора или заптивање;
3. наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
4. корекција облика постојећег застора или коловоза.
Радови на рехабилитацији општинског пута и улице јесу нарочито:
1. селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних нагиба
коловоза на општинском путу и улици, односно на њиховом делу;
2. замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и
вијадуктима;
3. обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;
4. замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
5. постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу и улици, односно њиховом делу
Радови на појачаном одржавању општинског пута и улице (побољшање општинског пута и улице), јесу
нарочито:
1. ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
2. проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа општинског пута и улице на
краћим деловима пута;
3. проширење раскрсница у нивоу;
4. замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске облоге;
5. санирање клизишта и одрона;
6. санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
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7. замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског пута, улице и
путног објекта;
8. постављање нове опреме општинског пута и улице и нових објеката и опреме за заштиту истих,
саобраћаја и околине на општинском путу и улици, односно њиховом делу.
Радови на редовном и периодичном одржавању и рехабилитацији:
Радови ће се обаљати на главним насељским саобраћајницама у свим насељеним местима општине Нови Бечеј у
следећим улицама:
Нови Бечеј



























М.Орешковића
5. Октобра
Слободана Перића
Јосифа Маринковића
Карађорђева
7. Јула
Рајка Ракочевића
Светозара Милетића
Жарка Зрењанина
Милорада Попова и око Дома здравља
Соње Маринковић
М. Тита
Петра Драпшина
И.Л.Р.
Вука Караџића
Скадарска
Јаше Томића (од И.Л.Рибара до долме)
Саве Ковачевића
Тозе Марковића
Вашарска
Партизанска
Ужичка
8. Марта
Чика Љубина

Ново Милошево










Аркадија Попова
Братства и јединства
Ђорђа Јовановића
Партизанска
Бранка Радичевића
Васе Стајић
Косовска
Генерала Драпшина
Лазе Пајић

Уска

Станаћев Драге

Серво Михаља

Бориса Кидрича

Васе Стајића

Змај Јовина
Кумане
 М.Тита (од Љубице Одаџић до Стевице Јовановића)
 Љубице Одаџић
 Железничка
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Георги Димитрова (од Куманачког пута до Љ. Одаџић)
1. маја
Војвођанска (од М. Тита до М. Гупца)
Балканска (од Б. Кидрича до М. Тита)
Матије Гупца и Цветозара Чолића
Стевице Јовановића ( од М. Тита до светозара Чолића)
10. 7. Јула
Бочар
 М. Тита
 Војвођанска
 Југословенска
 Змај Јовина
 Жарка зрењанина
 Виноградарска
Радови на појачаном одржавању
Радови ће се обаљати на следећим саобраћајницама:
Нови Бечеј
Тапаи Шандор од улице Н.Фронта до улице П.Шандора
Бочар
Ђуре Јакшић,Жарка Зрењанина
Кумане
Светозара Чолића
- Одржавање саобраћајне сигнализације....5.000.000 по следећем:
ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАИЗАЦИЈЕ
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Одлуком о општинским путевима и улицама на територији Општине Нови Бечеј (Сл.Гласник општине Нови
Бечеј) уређује се управљање, финансирање, заштита, одржавање изградња и реконтрукција општинских
путева и улица на територији општине Нови Бечеј.
Делатност управљања, заштите и одржавања општинских путева и улица, обавља Јавно предузеће за
урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева,
обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј, као управљач
општинских путева и улица
Управљање општинским путевима и улицама у смислу ове Одлуке, обухвата:
коришћење општинских путева и улица;
заштиту општинских путева и улица;
1. вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији општинских путева и улица;
2. организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконстукцији, одржавању и заштити
општинских путева и улица;
3. уступање радова на одржавању општинских путева и улица;
4. организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом општинских
путева и улица;
5. планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева и улица;
6. означавање општинских путева и улица;
7. означавање и вођење евиденције о општинским путевима и улицама и саобраћајно - техничким подацима
за исте.
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Управљач јавног пута, дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту
општинских путева и улица и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на истим.
Управљач јавног пута одговора за штету која настане корисницима општинских путева и улица због
пропуштања благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању општинских путева и
улица, односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог
извођења.
Под одржавањем општинских путева и улица, у смислу ове одлуке, сматрају се радови којима се обезбеђује
несметано и безбедно одвијање саобраћаја, чува и унапређује употребна вредност општинских путева и
улица.
Управљач јавног пута је дужан да при извођењу радова на одржавању општинских путева и улица обезбеди
несметано и безбедно одвијање саобраћаја и очување њихове употребне вредности.
II ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Делатност одржавања општинских путева и улица обухвата:
1. редовно,
2. периодично и
3. ургетно одржавање.
Радови на редовном одржавању општинског пута и улице нарочито су: преглед, утврђивање и оцена
стања општинског пута, улице и путних објеката;
.преглед, утврђивање и оцена стања општинског пута, улице и путних објеката;
местимично поправљање коловозне контрукције и осталих елемената општинског пута и улице у
границама земљишног појаса;
- чишћење коловоза и осталих елемената на општинском путу и улици у границама земљишног појаса;
- уређење банкина;
- уређење и очување косина насипа, усека и засека;
- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање са
општинског пута и улице;
- поправка путних објеката;
- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације;
- чишћење саобраћајне сигнализације;
- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме општинског пута и улице, као и
објеката и опреме за заштиту општинског пута и улице, саобраћаја и околине;
- чишћење опреме општинског пута и улице и објеката и опреме за заштиту истих, саобраћаја и
околине;
- кошење траве и уређивање зелених површина на општинском путу и улици и земљишном појасу
општинског пута ван насеља;
- чишћење снега и леда са коловоза општинског пута и улице и саобраћајних површина аутобуских
стајалишта, паркиралишта, банкина, ригола.
Периодично одржавање општинског пута и улице је предузимање радова на: ојачању коловозне
конструкције, рехабилитацији и појачаном одржавању општинских путева и улица.
-

-

Радови на ојачању коловозне конструкције јесу нарочито:
постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним општинским путевима
и улицама;
обрада површине коловозног застора или заптивање;
наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости;
корекција облика постојећег застора или коловоза.

Радови на рехабилитацији општинског пута и улице јесу нарочито:
-

селективно обнављање, замена и појачање дотрајалих коловозних застора и промена попречних
нагиба коловоза на општинском путу и улици, односно на њиховом делу;
замена сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта,
оштећених секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима,
подвожњацима и вијадуктима;
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обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова, надвожњака, подвожњака и
вијадуката;
замена деформисаних, дотрајалих и привремених пропуста за воду;
постављање нове саобраћајне сигнализације на општинском путу и улици, односно њиховом
делу

Радови на појачаном одржавању општинског пута и улице (побољшање општинског пута и
улице), јесу нарочито:
ублажавање појединих уздужних нагиба и исправка појединих кривина;
проширење коловозне конструкције, банкина и осталих елемената трупа општинског пута и
улице на краћим деловима пута;
- проширење раскрсница у нивоу;
- замена дренажних система и хидроизолације у тунелима и санација или замена тунелске облоге;
- санирање клизишта и одрона;
- санација и израда потпорних, обложних и порталних зидова;
- замена или израда дренажног система за одводњавање подземних вода са општинског пута,
улице и путног објекта;
- постављање нове опреме општинског пута и улице и нових објеката и опреме за заштиту истих,
саобраћаја и околине на општинском путу и улици, односно њиховом делу.
Радови на редовном одржавању саобраћајне сигнализације:
-

Радови ће се обаљати на главним,сабирним и приступним насељским саобраћајницама у свим насељеним
местима општине Нови Бечеј .
Радови обухватају :
Обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације
Бојење средишњих линија на коловозу , ширине 12 цм по СРПС.U.S4.223 стандарду за хоризонтално
обележавање коловоза
Обележавање пешачких линија и линија за заустављање (СТОП), на коловозу по СРПС.U.S4.227 стандарду
за хоризонтално обележавање коловоза.
Обележавање пешачких линија хладном пластиком -танкослојном структурална пластика СРПС U.S4.227
Демаркирање ознака на коловозу машинским путем
Обележавање једносмерних стрелица на коловозу по СРПС.U.S4.229 стандарду за хоризонтално
обележавање коловоза.
Обележавање и постављање вибрационих трака преко целе ширине саобраћајне траке 2.50м
Обележавање БУС стајалишта на коловозу по СРПС.U.S4.233 стандарду за хоризонтално обележавање
коловоза.
Обележавање натписа на коловозу „ ШКОЛА“ V-26.4 по СРПС стандарду за хоризонтално обележавање
коловоза
У следећим улицама:
Нови Бечеј
Маршала Тита
Петра Драпшина
Иве Лоле Рибара
Народног Фронта
Чика Љубина
7.Јула
Скадарска
Вука Караџића
Рајка Ракочевића
Милорада Попова
Жарка Зрењанина
Јосифа Маринковића
Локални пут Ново Милошево-Бочар
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Зоне школа и предшколских установа у свим насељеним местима
- Изградња пута у инд. зони Блок 193 – Нови Бечеј..15.000.000,00
У Блоку 193 – Нови Бечеј (Индустријска зона код Полета) планира
наставак изградње саобраћајне инфраструктуре, то јест колског пута и прилазних стаза.
3. ЗИМСКА СЛУЖБА
- Одржавање путева у зимским условима............................5.000.000,00
У оквиру ове ставке предвиђена су средства за:
- ЈКП ,,Комуналац“...........................................................4.000.000,00
- КЈП ,,Компред“...............................................................1.000.000,00
према следећем
ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА
Законом о јавним путевима „Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 101/05 од 21.11.2005. 123/2007, 101/2011 и
93/2012. је одређен правни положај јавних путева, извор и начин финансирања, заштите и одржавања јавних
путева.
Приликом одржавања путева у зимском периоду потребно је држати се одредби следећих закона и правилника:
Закон о јавним путевима („Службени гласник Републике Србије, бр. 101/2005. 123/2007, 101/2011 и 93/2012.)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл. Гласник РС 101/05, Сл. Гласник РС 41/2009. 53/2010 и
101/2011Закон о заштити животне средине (Службени гласник Републике Србије, бр. 135/2004);
Правилник о одржавању државних путева (Сл гласник РС бр. 2/1993.) Закон о безбедности саобраћаја и Закон о
путевима захтева да се саобраћај на путевима несметано и безбедно одвија у свим годишњим добима.
За успешно спровођење свих активности и обезбеђење проходности и безбедног одвијања саобраћаја обавезно
је благовремено сачинити план одржавања путева, „План рада зимске службе“ .
КЛАСИФИКАЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА
Мрежа путева и улица су у зависности од обима саобраћаја и значаја пута у систему комуникација деле на
одређене приоритете.
У случају да се при интензивнијим и дужим падавинама и вејавицама не може се одржавати стална проходност
са расположивом механизацијом и средствима, треба
обезбедити приоритете обезбеђења проходности путева у зависности од значаја пута и
интензитета саобраћаја.
Путеви са савременим коловозом, који су у надлежности Јавног предузећа, су разврстани у три приоритета.
I. највиши приоритет, са гледишта зимског одржавања, је резервисана за саобраћајнице које морају бити
проходне и пружати одговарајући ниво услуге без обзира на напоре и средства који су за то потребни. Путеви I
приоритета су општински путеви и главне насељске саобраћајнице у насељима, саобраћајнице на којима се
одвија линијски превоз путника. Коловоз се чисти и посипа са соли тако да се омогући обављање саобраћаја уз
смањену безбедну брзину у отежаним условима(снег на коловозу, поледица, ниске температуре, слаба
видљивост и сл.) на макс. 40км/час.
Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским
условима, по целој ширини коловоза у року од 8 часова од момента настајања потребе за интервенцију
механизације.
II. приоритет Коловоз се чисти од снега а посипање се врши само на опасним кривинама,раскрсницама са
већим интензитетом саобраћаја и успонима и тиме омогућује проходност, али тек након чишћења путева првог
приоритета, дакле са закашњењем. Надзорни орган ће на овим путевима, када то услови диктирају (појава
ледене кише и стварања ледене коре), одобрити употребу соли уз сталну присутну чињеницу да треба крајње
рационално трошити со.
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Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским
условима, по целој ширини коловоза у року од 16 часова од момента настајања потребеза интервенцију
механизације.
III. приоритета су стамбене улице, пешачке зоне и стазе и паркинзи који не припадају једној од прва два
приоритета програмом зимске службе, а чишћењу се приступа по престанку падавина односно након завршног
чишћења путева првог и другог приоритета, с тим што прекид саобраћаја не сме бити дужи од 8 сати.
Ови путеви морају бити оспособљени за проходност, у нормалним зимским
условима, по целој ширини коловоза у року од 24 часа од момента настајања потребеза интервенцију
механизације.
ОПШТИНСКИ ПУТ НОВО МИЛОШЕВО -БОЧАР
Општински путеви су јавни путеви који повезују насеља на територији С.О. Нови Бечеј. Општински путеви
служе за одвијање јавног саобраћаја, па према томе морају да испуњавају основне захтеве које прописује Закон
о основама безбедности саобраћаја на путевима и Правилника о основним условима које јавни путеви морају да
испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја. Проходности ових путева пре свега мора бити обезбеђена у
току 24часа и има ранг првог приоритета.
СПИСАК УЛИЦА СА ПРИОРИТЕТИМА
НОВИ БЕЧЕЈ
I приоритет – саобраћајнице у улицама:


























М.Орешковића
5. Октобра
Слободана Перића
Јосифа Маринковића
Карађорђева
7. Јула
Рајка Ракочевића
Светозара Милетића
Жарка Зрењанина
Милорада Попова и око Дома здравља
Соње Маринковић
М. Тита
Петра Драпшина
И.Л.Р.
Вука Караџића
Скадарска
Јаше Томића (од И.Л.Рибара до долме)
Саве Ковачевића
Тозе Марковића
Вашарска
Партизанска
Ужичка
8. Марта
Чика Љубина
Петефи Шандора

1 860 м
1 650 м
2 700 м
2 750 м
2 650 м
500 м
990 м
650 м
660 м
1 000 м
825 м
830 м
1 200 м
1 930 м
400 м
150 м
180 м
1035 м
450 м
1050 м
430 м
595 м
200 м
890м
634м
26211 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Боре Главашког
 Штросмајерова
 Бранка Радичевића

2 055 м
2075 м
1170 м
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Хајдук Вељкова
7. Јула(од Ј. Маринковића до Ј. Веселиновића)
Светозара Марковића
Паве Сударски
Живе Гурјанова
Његошева (од ЈНА до Н. фронта)
1. Маја
Радничка
Милоје Чиплић
Речо Антала
Саве Ковачевића
Тозе Марковића
Светозара Кромпића
Пролетерска
Петефи Шандора (од Чика Љубине до Милоја Чиплића)
Ј.Н.А.
Бригадира Ристића
Змај Јовина
Народног фронта
Арачка
Обилићева
Ивана Милутиновића
Чика Љубина (од П. Шандора до Железничке)
Александра Берића
Банатска
Миливоја Калезића (до долме)
Дејана Лекића
Стевана Дороњског
Артиљеријских бригада
Марка Перичина Камењара

Број: 8
610 м
525 м
750 м
235 м
170 м
220 м
640 м
1405 м
900 м
915 м
900 м
430 м
730 м
650 м
420 м
1160 м
1315 м
1460 м
1030 м
750 м
620 м
615 м
525 м
250 м
165 м
540 м
85 м
260 м
300 м
290 м
19 970 м

III приоритет :
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од

27 525 м

БОЧАР
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
Локални пут Ново Милошево –Бочар







М. Тита
Војвођанска
Југословенска
Змај Јовина
Жарка зрењанина
Виноградарска

4750,00 м
730 м
150 м
1 150 м
270 м
830 м
495 м
3 625 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:






Петефи Шандора
Светозара Милетића
Партизанска
Кикиндска
Трг ослобођења

830 м
1 300 м
585 м
480 м
325 м
3 520 м
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III приоритет :
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од

7 245 м

НОВО МИЛОШЕВО
I приоритет – саобраћајнице у улицама:
















Аркадија Попова
Братства и јединства
Ђорђа Јовановића
Партизанска
Бранка Радичевића
Васе Стајић
Косовска
Генерала Драпшина
Лазе Пајић
Уска
Станаћев Драге
Серво Михаља
Бориса Кидрича
Васе Стајића
Змај Јовина

2885 м
245 м
1785 м
245 м
2395 м
235 м
200 м
880 м
1235 м
1225 м
1260 м
390 м
400 м
135 м
1300 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Светозара Марковића
 Соње Маринковић
 Петра Плавкића
III приоритет – саобраћајнице у улицама:
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од

1115 м
1335 м
1015 м
3 465 м
20 400 м

КУМАНЕ
I приоритет – саобраћајнице у улицама:











М.Тита (од Љубице Одаџић до Стевице Јовановића)
Љубице Одаџић
Железничка
Георги Димитрова (од Куманачког пута до Љ. Одаџић)
1. маја
Војвођанска (од М. Тита до М. Гупца)
Балканска (од Б. Кидрича до М. Тита)
Матије Гупца и Цветозара Чолића
Стевице Јовановића ( од М. Тита до светозара Чолића)
7. Јула

700 м
740 м
740 м
1250 м
360 м
260 м
260 м
1620 м
240 м
900 м
11 775 м

II приоритет – саобраћајнице у улицама:
 Светозара Марковића
 Бориса Кидрича и Ј.Н.А.
 Партизанска

1625 м
1490 м
1590 м
4 705 м
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III приоритет – саобраћајнице у улицама:
Остале асфалтиране саобраћајнице у насељу у дужини од

9 750 м

4. УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ – Савет за безбедност саобраћаја
- Текуће поправке и одржавања локалних улица и путева..1.000.000,00
Средства се користе за поравке и одржаваље локалних улица и путева у
виду санирања ударних рупа, равнање банкина...по приоритетима, а
реализују се преко управљача путева у Општини Нови Бечеј ЈП ,,Урбанизам и путеви“
5. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
- Парк природе Бисерно острво..............................................820.000,00
Средства се користе за одржавање парка природе ,,Бисерно острво“ о
којем се стара ЈКП ,,Комуналац“ из Бечеја.
- Одржавање ветрозаштитних појасева...............................380.000,00
Средства се користе за редовно одржавање ветрозаштитних појасева и
подразумевају машинску обраду земљишта на којем се налазе засади,
попуњавање недостајућих садница, ручно окопавање и заливање и за
тадове на санацији заштићеног природног добра ,,Стари храст“.
6. УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА
- Текуће поправке и одржавања...........................................9.000.000,00
Средства се користе за текуће поправке и одржавања у свим насељеним
местима за објекте кишне и фекалне канализације. Ообјектима се брину
ЈКП ,,Комуналац“ и КЈП ,,Компред“.
- ЈКП ,,Комуналац“ - Текуће поправке и одржавања...........5.500.000,00
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА – Н. БЕЧЕЈ, КУМАНЕ
-

-

-

-

-

1.
2.
3.
4.

Канализациона мрежа отпадних вода насељеног места Нови Бечеј је укупне дужине 17,1 км. Укупан број
канализационих прикључака износи 1579 комада , од тога је на канализациону мрежу прикључено 1427
домаћинстава и 152 правних лица. За ефикасно функционисање мреже потребно је решавати загушења
канализационе мреже. За решавање тог проблема током 2017 –те године узимајући у обзир претходне
године рада планирамо 55 пута ангажовање аутоцистерне.
Редовно и ванредно
сервисирање
три потисне пумпе ЕЛЕКТРОКОВИНА снаге 5,5 kW на
постројењу„ПУТОКС 2000“. Током године планирано је редовно сервисирање сваке пумпе на
шестомесечном нивоу као и два ванредна сервисирања
Редовно сервисирање два електромагнетна мерача протока MAG 5100W са сигнал конверторима MAG
5000 у ремоте изведби произвођача „Siemens“ на потисним цевоводима пумпи из постројења за
пречишћавање отпадних вода (ППОВ) редовно сервисирани једанпут годишње и једно ванредно
сервисирање,
Чишћење канализационих шахтова примарне канализационе мреже на главним водовима
канализационе мреже у улици Иве Лоле Рибара, ЈНА, Петефи Шандора, Петра Драпшина, Народног
фронта, Вука Караџића, 7. Јула и Речо Антала.
Санација канализационих шахтова чије је оштећење детектовано и утврђено приликом редовне
контроле на целој канализационој мрежи санација обухвата поправак доњег дела шахта: зида шахта,
кинете те елиминација цурења фекалних вода ван шахта,
Санација канализационих шахтова чије је оштећење настало услед оштећења и улегнућа коловоза,
крађе поклопаца и других непредвиђених узрока и околности
Чишћење и инвестиционо одржавање атмосферских канала шушањског слива које обухвата следеће
улице:
Петефи Шандора од Маршала Тита до Милоје Чиплића,
Народног фронта од Маршала Тита до Његошеве,
Иве Лоле Рибара од Петра Драпшина до Речо Антала,
ЈНА од Маршала Тита до Речо Антала
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Чишћење и инвестиционо одржавање атмосферских канала у свим улицама у насељеним местима Нови
Бечеј и Кумане у складу са потребама
- КЈП “ Компред“- Текуће поправке и одржавања...........3.500.000,00
УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА – Н. МИЛОШЕВО. БОЧАР

-

-

-

-

1.
2.
3.
4.
-

Канализациона мрежа отпадних вода насељеног места Новo Miloševo је укупне дужине 49,1
км.(гравитациона 3,5 км.и под притиском 45,6км.) Укупан број канализационих прикључака износи 527
комада , од тога је на гравитациону канализациону мрежу прикључено 142 корисника и 385 корисника
на мрежу под притиском. За ефикасно функционисање мреже потребно је решавати загушења
гравитационе канализационе мреже. За решавање тог проблема током 2017 –те године узимајући у
обзир претходне године рада планирамо 55 пута ангажовање аутоцистерне.
Редовно и ванредно
сервисирање
две потисне пумпе ЕЛЕКТРОКОВИНА снаге 5,5 kW на
постројењу„Мокра поља“ и осам потисних пумпи ГРУНФОС 1,1 kW на подстаницама у улици Бранка
Радичевића. Током године планирано је редовно сервисирање сваке пумпе на шестомесечном нивоу као
и два ванредна сервисирања
Одмуљивање два сабирна и преливна базена и кошење трске на три колекторска базена система „Мокро
поље“
Чишћење канализационих шахтова примарне канализационе мреже на главним водовима
канализационе мреже у улици Маршала Тита, ЈНА, Петра Плавкића, Трга палих хероја,стадион
фудбалског клуба Војводина и Николе Тесле (углавном гравитациона мрежа). Чишћење сабирног
постројења код потисних пумпи иза стадиона.
Санација канализационих шахтова чије је оштећење детектовано и утврђено приликом редовне
контроле на целој канализационој мрежи санација обухвата поправак доњег дела шахта: зида шахта,
кинете те елиминација цурења фекалних вода ван шахта,
Санација канализационих шахтова чије је оштећење настало услед оштећења и улегнућа коловоза,
крађе поклопаца и других непредвиђених узрока и околности
Чишћење и инвестиционо одржавање атмосферских канала слива које обухвата следеће улице:
ЈНА од Маршала Тита до Иве Лоле Рибара,
Иве Лоле Рибара од ЈНА до Пионирска тј.до ободног канала око села,
Ђура Јакшић од ЈНА до Пионирске,
Соње Маринковић од Маршала Тита до Бранка Радичевића и јамура,
Чишћење и инвестиционо одржавање атмосферских канала у свим улицама у насељеним местима Ново
Милошево и Бочар у складу са потребама.
- Капитално одржавање зграда и објеката..........................1.000.000,00
Средства ће се користити за одржавање зграда и објеката који се налазе у систему атмосферске и фекалне канализације (црпне станице, шахтови примарне мреже, главни колектори по указаним приоритетима)
- Комуналац...........................................................................600.000,00
- Компред...............................................................................400.000,00

7. ОДВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПОРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
- Израда и одржавање каналске мреже...................................8.000.000,0
Средства ће се користи за одржавање постојеће и изградњу нове каналске мреже на терирорији све четири
катастарске општине. Поред каналске мреже, средства ће се користити и за пратеће објекте на каналској
мрежи ( пропусти, уставе...), а радови се изводе у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду,
водопривреду и шумарство.
8. ИЗРАДА АТАРСКИХ ПУТЕВА И ПРОПУСТА
- Текуће поправке и одржавања..............................................5.500.000,00
Средства ће се користити за атарске путеве у оквиру потеса:
- Медењаче.........................................................................3.000.000,00
- Стари храст – Кумане.....................................................2.500.000,00
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9. ФУНКЦИОНИСАЊЕ ВАТРОГАСНЕ СЛУЖБЕ
- Текуће одржавање опреме и објеката..............................1.000.000,00
Средства се користе за:
- Поправку кровних конструкција на гаражи ДВД у куману и крова на
објекту ДВД у Новом Милошеву...............................................300.000,00
- Поправку возила за гашење пожара у ДВД Ново Милошево и Кумане
и поправку трактора и цисттерне ДВД Кумане и ДВД Бочар.350.000,00
- Адаптацију простора ДВД Бочар (столарија, кречење..).........90.000,00
- Реконструкција електромреже у објекту ДВД Н. Милошево....100.000
- Поправака клима уређаја и агрегата за ДВД Н. Бечеј...................40.000
- Набавка опреме за рад Друштва (матларице, црева, млазнице, ручно
преносиве лампе, напртњаче...).....................................................120.000
- Материјал..................................................................................200.000,00
- Капитално одржавање објеката-Ватрог дом Н. Бечеј....2.000.000,00
10. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
- Одржавање по насељеним местима....................................3.000.000,00
- ЈП Комуналац................................................................2.000.000,00
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Програм одржавања јавних зелених површина за насељено место Нови Бечеј и Кумане
1. Површине које се косе ручном самоходном косилицом
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Место кошења
Видиковац
Плажа
Горњи део Тиског кеја
Доњи део Тиског кеја
Стамбена код Тиског кеја
Стамбена код Општинске управе
Око Дома здравља
Манастир и око манастира
Општина
Улице
Аутобуска станица
Стара аутобуска
Парк
Кружни ток
Улица Маршала Тита
Круна насипа
Кумане - центар

Површина – m2
1889,09
4574,91
4134,36
4274,61
1596,96
1896,23
1322,23
2348,51
246,03
1278,175
253,11
322,54
1119,78
3960,25
298,36
1071,71
6679,35

Број кошења
4
6
25
25
9
8
8
8
6
6
12
10
10
5
7
3
6

2. Површине које се косе ручном самоходном косилицом
1
2.
3.

Видиковац: Површине око тениског терена, кошаркашког терена, терена за мали фудбал на
песку и одбојку, 5 м ширине дуж стопе насипа.
Улице: Маршала Тита до Вука Караџића, Жарка Зренанин до Светозара Милетића и Иво Лоле
Рибара до Петра Драпшина , 2556,35 м2 одузима се 50% због дрвећа.
Улица Перта Драпшина од Вука Караџића до Иве лоле Рибара обе стране се
косе.

4.

Улица М. Тита од Вука Караџића до Поште

5.

Од Манастира до Уставе круна насипа у дужини од 535,89 м 1м лево и 1м десно од стазе.
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2. Површине које се косе, моторним чистачем (тримером са силком)
Р.б.

Површина
м2

Место кошења

1

Вука Караџица – од М Тита до Скадарске

2

Светозара Милетића од В. Караџића до М. попова

3

Број
кошења
10

2232,89
754,1

8

Соње Маринковић од В. Караџића до Ж. Зрењанина

789,52

8

4

Маршала Тита Од В. Караџића до Народног Фронта

273,22

6

5

Жарка Зрењанина од С. Милетића до Скадарске

572,07

8

6

Косина – Насип лева страна ка Манастиру до Манастира
Косина - Насип бетонски десна страна ка манастиру до
манастира (фугне)

1331,54

6

7
8

4

256,33

Кумане

6

796,65

3. Површине које се косе, тракторском самоходном косилицом - Викинг
Површина
Ред.бр.
Место кошења
Број кошења
м2
1
Од скеле до прве попречне стазе
4029,2
5
2
Од прве попр. Стазе до друге поп. Стазе
3558,4
5
3
Од друге попр. Стазе до чуварнице за чамце
3323,6
5
4
Од Чуварнице до анфитеатра
470,36
5
5
Од анфитеатра до краја плаже
3620,25
8
6
Трим Стаза
4286,36
8

4. Одржавање тримером ивице травњака
Ред.бр.

Место рада

1

Ивица на кеју од Туристичке до Амфитеатра

2

од Амфитеатра до Манастира

Дужина у м

Број сечења

2276,5

3

642,5

1

5. Зaливање кеја - аутоматско заливање
Ред.бр.

Место заливања

1

Заливни систем код Дома здравља

2

Заливни систем код Дома културе

запремина
воде м³
929

Број
Од Априла до
новембра

1825

6. Одржавање цветних површина
Ред.бр.

Место цветњака

Површина
м2

Број операција

1

Цветњак код робне куће 1

101,85

2

2

Цветњак код робне куће 2

125,00

2

3

Цветњак код робне куће 3

70,58

2

4

Цветњак код споменика

44,00

2

5

Цвертњак код Аутобуске станице

31,89

2
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6

Цветњак код дома здравља

19,31

2

7

Цветњак код дома здравља ближе апотеци

28,26

2

8

Цветњак код Хотела Тиски Цвет

25,36

2

9

Цветњак на косини кружног тока

67,00

2

10

Цветњак на кружном току

53,00

2

11

Цветњак преко пута општине

10,01

2

12

Цветњак код црвене зграде
Цветњак у улици С. Милетица код стре
бензиске

49,76

2

13
14

Округле жардињере на кју комада

15

Правоугаоне жадињере комада

16

Цветни аранжман у облику пирамиде комада

55,00

2

17

2

117

2

28

2

7. Одржавање жардињереа
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12

Операције рада
Саксије за Постављање на општину -жардињере
Саксије за Постављање на Туристичкој
организацији - жардињере
Саксије за Постављање на Туристичкој
организацији округле
Саксије за Постављање на канделабрима округле
- Тиски Кеј
Саксије за Постављање на канделабрима округле
- у улици Иве Лоле Рибара код школе
Саксије за Постављање на Стадиону -жардињере
Цвеће посађено у жардињерама око Дома културе
Цвеће посађено у жардињерама око Дома Здравља
Цвеће посађено у жардињерама на герберов блок
Цвеће посађено у жардињерама на кружни ток
Цвеће посађено у жардињерама код војвођанске
банке и трафика на уласку у парк

комада
45

Број Операција
1
1

40

1

25

1

150

1

24
17
86
230
22
66

1
1
1
1
1
1

36

8. Орезивање живе ограде

Ред.бр.
1
2
3
4
5

Место рада на живој огради
Ул. Соње Маринковић - орезивање
Ул. Револуције - орезивање
Код Анфитеатра - орезивање
Парк шимшир - орезивање
Парк Сириска ружа - орезивање

површина
под живом
оградом
м2
68,84
10,82
92,86
151,61
79,28

Број
2
2
1
2
2

9. Фарбање канделабра, клупа, жардињера и кугли.
Ред.бр.
1
2

Операције рада
Фарбање са шмирглањем жардињера
Фарбање Канделабри на Тиском Кеју

број
објеката

Број Операција

117
40

2
1
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Фарбање кугли у граду
Фарбање анфитеатра и споменика
Фарбање клупа на кеју и по граду

Број: 8
243
1
74

57

2
2
1

-

Ред.бр.

Место кошења

1

Плато код Месне Заједнице

2

Парк у центру

3

Површина м2

Број кошења

800,00

6

10829,00

6

Плато код ресторана Ловац

764,00

6

4

Плато код робне куће

427,00

6

5

Плато испред школе

596,00

6

6

Око дома здравља

140,00

8

7

Аутобуска стајалишта

256,00

12

8

Кружни ток

196,00

5

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Програм одржавања јавних зелених површина за насељено место Новo Милошево и Боча
1. Површине које се косе, моторним чистачем (тримером са силком)
Ред.бр.

Место кошења

Површина
м2

Број кошења

1

Парк у центру(око дрвећа)

432,12

6

2

Бочар- парк у центару(око дрвећа)

754,18

6

3

Рукометни и кош.стадион

289,46

6

4

Мокра поља

4273,22

2

Компред..
...............
...............
...............
...............
..........1.0
00.000,00
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Бочар- парк у центару

Број: 8
6

6019,00

2. Површине које се косе, тракторском косилицом
Ред.бр.

Место кошења

Површина
м2

Од улаза у село до излаза (Банкине поред пута)
Ново Милошево
Од кружног тока Ново Милошево до улаза у село
Бочар (Банкине поред пута)

1
2

Број кошења

8058,60

4

8756,42

4

3. Одржавање „Мулчером“ ивице (пожарни пут) посађених шума
Ред.бр.

Место рада

Дужина у м

Број сечења

1

Храст Лужњак Ново Милошево

2074,8

2

2

Багрем Бочар

1274,2

2

4. Зaливње
Ред.бр.

Место заливања

запремина
воде м³

1

Храст Лужњак Ново милошево

3000

2

Багрем Бочар

3000

Број
По потреби 3 пута
годишње

5. Орезивање живе ограде

Ред.бр.

Место рада на живој огради

површина
под живом
оградом
м2

Број

1

Орезиванје парка Ново Милошево

46,12

2

2

Орезиванје парка Бочар

74,54

2

6. Фарбање канделабра, клупа, жардињера и кугли.
Ред.бр.
1
2
3

Операције рада
Фарбање са шмирглањем клупа
Фарбање Канделабри у парку
Фарбање кугли у центру

број
објеката

Број Операција

12

2

14
64

1
2

11. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
- Одржавање по насељеним местима.................................2.000.000,00
- Комуналац......................................................................1.000.000,00
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
План одржавања чистоће на јавним површинама за наељена места Нови Бечеј и Кумане
1. Чишћење улица без одвожења смећа за насељено место Нови Бечеј
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Ред.бр.

Место чишћења

1

ул. Жарка Зрењањина

2

Број: 8

Површина
м2

59

Број чишћења

1302,62

106

ул. Петра Драпшина

146,00

106

3

ул. Иво лоле Рибара

292,00

106

4

ул. Маршала Тита

614,96

106

5

Гимназиска

705,46

106

6

Трг ослобођења плато

781,05

106

7

Парк

3038,28

265

8

ул. Петра Драпшина

539,69

106

9

ул. Иво лоле Рибара

376,9

106

10

ул. Соње Мринковић

1366,13

26

11

ул. Вука Караџића

632,07

106

12

ул. Жарка Зрењањина

1195,46

106

13

ул. Маршала Тита

1426,57

106

14

Кеј Горњи Део стазе и боксови

3366,45

10

15

кеј Доњи Део стазе

2205,69

10

Редни бр. 1 - 6 Тротоари у улицама се чисте два пута недељно. Има 53 недеље тј. 159 пута годишње
Редни бр.
7 Парк се чисти 5x недељно тј. 53 недеље пута 5 дана тј. 265 чишћења.
Плато испред
парка се чисти сваки дан
Редни бр. 8 - 13 Коловоз у овим улицама чисти се два пута недељно
Чишћењем обухваћен је ужи део цента са Тиским кејом
Жарка Зрењанина чисимо до Светозара Милетића,
Маршала Тита до Вука Караџића,
Иве лола Рибара до Петра Драпшина
Соње Маринковић од Жарка Зрењанина до Вука Караџића,
Петра Драпшина од Раднишког дома до Иво Лоле Рибара
2. Сакупљање опалог лишћа са зелених површина, Нови Бечеј
Ред.бр.

Место сакупљања лишћа

Површина
м2

Број чишћења И
сакупљања

1

Сакупљање лишћа са зелених повшина
10610,1
3. Чишћење улица без одвожења смећа за насељено место Кумане
Ред.бр.

Место сакупљања лишћа

1

Чишћење површина до поште, поред цркве, плато
испред омладинског дома И робне куће. Сакупљање
смећа.

Површина
м2

36

Број чишћења И
сакупљања

2673,15

106

4. Сакупљање опалог лишћа са зелених површина, за насаељено место Кумане
Ред.бр.

Место сакупљања лишћа

Површина
м2

Број чишћења И
сакупљања
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Сакупљање лишћа са зелених повшина

3669

36

- Компред........................................................................1.000.000,00
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ
План одржавања чистоће на јавним површинама за наељена места Ново Милошево и Бочар.
1. Чишћење улица без одвожења смећа за насељено место Ново Милошево

Ред.бр.

Место чишћења

1

ул. Маршала Тита

2

Површина
м2

Број чишћења

1518,84

106

ул. Васе Стајић

800,00

106

3

ул. Омладинска

116,00

106

4

ул. ЈНА

682,00

106

5

Парк у центру села

2880,00

106

6

Пијаце плато

1350,00

106

7

Парк око дома пензионера

412,00

265

8

ул. Николе Тесле

572,00

106

9

Котарка плато

300,00

106

10

Аутобуска стајалишта

366,00

26

11

Дворац плато

632,00

106

12

Бунари Плато

195,00

106

13
Редни бр. 1 - 4 Тротоари у улицама се чисте пет пута недељно. Има 53 недеље тј. 265 пута годишње
Редни бр.
7 Парк се чисти 5x недељно тј. 53 недеље пута 5 дана тј. 265 чишћења.
Плато испред Пијаце се чисти сваки дан
Редни бр. 8 - 12 чисти се два пута недељно
2. Сакупљање опалог лишћа са зелених површина, Ново Милошево
Ред.бр.
1

Место сакупљања лишћа
Сакупљање лишћа са зелених повшина

Површина
м2

Број чишћења И
сакупљања

3292,00

80

3. Чишћење улица без одвожења смећа за насељено место Бочар
Ред.бр.

Место сакупљања лишћа

1

Чишћење површина у центру села око поште,пијаца
дома здравља. Сакупљање смећа на овим
површинама.

Површина
м2

Број чишћења И
сакупљања

1871,42

265

4. Сакупљање опалог лишћа са зелених површина, за насељено место Бочар
Ред.бр.
1

Место сакупљања лишћа
Сакупљање лишћа са зелених повшина

Површина
м2
2712

Број чишћења И
сакупљања
80

60
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12. ЗООХИГИЈЕНА
- Специјализоване услуге ...................................................11.000.000,00
- Уклањање животињских лешева................................3.000.000,00
Животињски лешеви се уклањају у сва четири насељена места по пријави
власника.
- Хватање паса луталица............................................... 2.000.000,00
Хватање се обавља у сва четири насељена места по пријавама и спроводи се периодично.
- Сузбијање комараца......................................................6.000.000,00
Сузбијање комараца спроводи ЈП ,,Урбанизам и путеви“.
СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА У 2017.ГОДИНИ
Обољења која преносе комарци представљају озбиљну опасност за јавно здравље, о чему сведочи и
епидемија енцефалитиса Западног Нила која се пре две године појавила у нашој земљи са већим бројем
смртних последица, а већ дужи низ година редовно се јавља у земљама у окружењу. Једини начин спречавања
оваквих појава је одржавање бројности комараца испод критичне бројности што подразумева примену
савремених метода сузбијања.
Да би се планирани радови реализовали на задовољавајућем нивоу током сезоне и имали високу
ефикасност, од велике је важности да они почну на време, већ у марту месецу. Због тога је неопходно да се
средства у буџету за ове намене планирају правовремену.
У складу са Средњорочним пројектом интегралног сузбијања комараца и програмом Удружења за заштиту
животне средине „Панонија асоцијација“, на простору Општине Нови Бечеј у 2017.години предлаже се
системски организован рад на заштити здравља грађана кроз реализацију следећих послова:
Ларвицидни третмани кућних комараца:
Третмани кућних комараца у извориштима типа куће и окућнице (бурад са водом, септичке јаме,
кишничаре, подруми са водом и др.), таблетама Бти и Бс које се дистрибуирају угроженим објектима
(грађанима) на простору општине у периоду од почетка године до априла. Грађани врше апликацију овог
биолошког препарата у сопственим извориштима, у периоду од априла до септембра, по приложеном упутству и
сугестијама које стручњаци Асоцијације дају преко медија. На овај начин планиран је утрошак од 400 паковања
таблета са 30 комада таблета у паковању, што је довољно за просечно домаћинство током целе сезоне, а у
циљу превентивног делованаја и редукције бројности кућних комараца на толерантан ниво. На овај начин се
значајно смањује потреба за третманом одраслих комараца овог типа, и то применом наведених еколошких
срадстава, на рационалан начин.
Третмани кућних комараца у извориштима типа баре и канали на јавним површинама, канализационе мреже
(шахтови) и др. у циљу редукције ларви комараца на овим објектима, изводе се са земље, ручним прскалицама
и моторним агрегатима, уз примену регистзрованих хемијских препарата, на укупној површини од 100 ха ових
изворишта. Просечан број третмана у току године је 4. Третмани се спроводе на основу стручног мониторинга
који утврђује присуство ларви комараца у наведеним извориштима, у периоду од априла до октобра.
За изворишта типа излива речних токова и бара која представаљају чисте воде, у циљу заштите живог
света и спречавања загађења, врши се и апликација биолошког ларвицида на укупној површини од 20 ха
третирањем са земље ручним прскалицама, а за неприступачне терене третмани амфибијским возилима на
површини од 30 ха. Такође се планира и ларвицидни третман великих плавних површина уз Тису (ритови) који
ће бити изведени из ваздуха хеликоптерима на укупној површини од 140 ха.
Третмани одраслих комараца:
Третмани одраслих кућних комараца УЛВ апликацијом са земље (УЛВ генератори) на простору урбаних
површина општине, планирају се на укупној површини од 3.800 ха. Третмани се изводе на основу стручног
мониторинга који региструје појаву одраслих кућних комараца у одговарајућој бројности, апликацијом
регистрованих препарата. Ови третмани се изводе у периоду од априла до октобра, по потреби.
Третман одраслих комараца УЛВ апликацијом из ваздуха, планирани су на укупној површини од 1.200
ха. Третмани се изводе на основу регистроване појаве критичне бројности одговарајућих врста одраслих
комараца на датом простору, апликацијом регистрованих препарата. Ови третмани се такође изводе у периоду
од априла до септембра, по потреби.
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Применом наведених мера у датом обиму, у условима просечне сезоне постиже се редукција популације
комараца на толерантан ниво, уважавајући концепт заштите животне средине.
Поједине ставке у предложеном Програму подложне су изменама у складу са објективним потребама
током сезоне, а у складу са хидроклиматским приликама од којих у великој мери зависе и методе које је
неопходно применити.
Укупна цена предложених мера сузбијања комараца у складу са тренутно важећим ценама износи
5.057.850,00 динара без ПДВ-а, односно 6.069.420,00 динара са ПДВ-ом
Табеларни приказ структуре и врсте радова, јединичних цена, количине и вредности планираних
радова за 2017.годину.
VRSTA
TRETMANA

JEDINICA POVRŠINA

JEDINIČNA

UKUPNA

MERE

KOLIČINA

CENA (DIN)

VREDNOST

pak

400

420,00

168.000,00

ha

100

3.675,00

367.500,00

ha

20

3.990,00

79.800,00

ha

30

4.725,00

141.750,00

ha

140

5.460,00

764.400,00

ha

3.800

672,00

ha

1.200

819,00

Tretman kućnih komaraca-larve
Tablete na bazi Bti Bs
Hemijski tretman larvi sa zemlje
ručno
Biološki tretman larvi komaraca sa
zamlje ručno
Biološki tretman larvi komaraca sa
na nepristupačnim terenima
Biološki tretman larvi komaraca iz *
vazduha preparatima Bti granule
Tretman odraslih komaraca sa zemlje*

2.553.600,00

Tretman odraslih komaraca iz vazduha

UKUPNO BEZ PDV-a
UKUPNO SA PDV-om

982.800,00
5.057.850,00
6.069.420,00

У предлогу програма за 2017.годину у односу на 2016.годину цене третмана су у просеку повећане за
око 5 % што је ускладу са очекиваним растом цена на мало у 2016.години тако и због тога што су цене поједних
третмана биле ниже од просечних цена по којима су се вршили третмани у другим локалним самоуправама и
због повећане цене препарата неопходних за третмане против комараца који се највећим делом увози из
иностранства. Такође су оквирне површине повећане што ће дати могућност за додатне третмане одраслих
комараца са земље у општини како би се што ефикасније смањила повећана бројност одраслих комараца која
се појављује из године у годину.
- Вансудска поравнања – уједи паса луталица................5.000.000,00
13. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
- Текуће поправке и одржавања..................................................4.000.000,00
- ЈКП Комуналац........................................................................3.000.000,00
ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
1. Гробље – Нови Бечеј
Р.бр.

Место кошења

Јед.
мере

Број

Број
операција

1.

Чишћење стаза унутар гробља

m2

4320

45
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2.

Чишћење стаза, сакупљање смећа у ул. Башаидски пут

m2

1215

45

3.

Чишћење стаза, сакупљање смећа у ул. Милошев пут

m2

227

45

4.

Пражњење кетреца за смеће

ком

25

106

5.

Кошење тримером унутар гробља, између споменика

m2

6.

Кошење самоходном косачицом са улице Башаидски пут

m2

4194

8

7.

Кошење самоходном косачицом са улице Милошев пут

m2

8423

8

8.

Кошење унутар гробља самоходном косачицом

m2

10250

10

9.

Скидање обраслог бршљења са споменика

10.

Нега туја и храстова око гробља

11.

Фарбање кугли

ком

74

12.

Фарбање и одржавање клупа

ком

13

13.

Крчење зараслих делова гробља

14.

Кошење тракторском косачицом

5

1
1

m2

21923

3

Јед.
мере

Број

Број
операција

2. Гробље – Кумане
Ред.бр.

Место кошења

1.

Чишћење стаза унутар гробља

m2

1185

45

2.

Чишћење стаза, сакупљање смећа изван гробља

m2

2671

45

3.

Кошење тримером унутар гробља, између споменика

m2

4.

Кошење самоходном косачицом

5.

Скидање обраслог бршљена са споменика

6.

Фарбање и одржавање клупа

7.

Крчење зараслих делова гробља

-

m2

5
1260

8
1

ком

4

1
1

КЈП Компред ..............................................................................................1.000.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА
1. Гробља – Ново Милошево

Ред.бр.
1.

Место кошења
Чишћење стаза унутар гробља

Јед.
мере
m2

Број

Број
операција

1320

45

63
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2.

Чишћење стаза, сакупљање смећа у улици Косовска

m2

215

45

3.

Чишћење стаза, сакупљање смећа у улици у улици
Бранка Радичевића

m2

227

45

4.

Пражњење кетреца за смеће

ком

5

106

5.

Кошење тримером унутар гробља, између споменика

m2

11751

5

6.

Кошење самоходном косачицом са улице Лаза Пајић
код капеле

m2

594

8

7.

Кошење самоходном косачицом са улице Николе Тесле

m2

423

8

8.

Кошење унутар гробља самоходном косачицом

m2

1250

10

9.

Скидање обраслог бршљена са споменика

10.

Нега туја око гробља

ком

31

3

11.

Фарбање капија и ограде

ком

9

12.

Фарбање и одржавање клупа

ком

3

1

13.

Крчење зараслих делова гробља

m2

268

1

64

Ново Милошево одржава четири гробља (Беодранско – два православн и католичко. Карловачко –једно
православно)
Бочар одржава три гробља (православно, немачко и католичко гробље).
1. Гробље – Бочар
Ред.бр.

Место кошења

Јед.
мере

Број

Број
операција

1.

Чишћење стаза, сакупљање смећа изван гробља

m2

2671

45

2.

Кошење тримером унутар гробља, између споменика

m2

4118

5

3.

Кошење самоходном косачицом

m2

1260

8

4.

Скидање обраслог бршљена са споменика

ком

21

1

5.

Фарбање капија и ограде

ком

4

1

6.

Крчење зараслих делова гробља

m2

3200

1

- Капитално одржавање објеката......................................5.800.000,00
- Завршетак капеле у Бочару......................................... 1.800.000,00
- Капела у Новом Милошеву.........................................4.000.000,00
14. ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
- Специјализоване услуге....................................................10.000.000,00
Средства ће се користити за учешће у пројектима по одлуци Општинског већа.

10. март 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 8

65

15. УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ.........24.500.000,00
- Текуће поправке и одржавања.........................................4.500.000,00
- ЈП Комуналац............................................................2.500.000,00
УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
- Текуће поправке и одржавања
План управљања и снабдевања водом за пиће за насељена места Нови Бечеј и Кумане:
Интервенција на примарној водоводној мрежи на цевоводима који су израђени од азбест цемента.
У Новом Бечеју у улицама:
Ј. Маринковић од М. Обилића до Рајка Ракочевића АЦ 100,
Штросмајерова од М. Обилића до Рајка Ракочевића АЦ 100,
М.Обилића од Ј. Маринковића до Штросмајерове АЦ 80,
Рајка Ракочевића од М.Орешковића до Штросмајерове АЦ 80 , АЦ 100, АЦ 300,
Слободана Перића од Р.Ракочевића до 7. Јула АЦ 80,
Штросмајерова од Р.Ракочевића до 7. Јула АЦ 150 до АЦ 300,
7. Јула од М. Орешковића до Карађорђеве АЦ 100 до АЦ 150,
Карађорђева од 7. Јула до Милошев пут АЦ 100 до АЦ 150,
Б.Радичевића од Штросмајерове до Карађорђеве АЦ 200,
Милошев пут од Карађорђеве до 5. Октобар АЦ 100,
Милошев пут од Карађорђеве до Петефи Шандора АЦ 100,
С.Милетића од Ж.Зрењанина до Народног Фронта АЦ 100,
Н.Фронта од Штросмајерове до Чика Љубине АЦ 300, АЦ 250, АЦ 200, АЦ 150,
Петефи Шандора од М. Тита до Тапаи Шандора АЦ 80,
Тапаи Шандора од П.Шандора до Владе Колара АЦ 80,
Владе Колара од Тапаи Шандора до Радничке улице АЦ 80,
Паве Сударски АЦ 80,
Латинке Тајков АЦ 100,
Чика Љубина од АЦ 80 до АЦ 100,
Саве Ковачевића АЦ 80,
Тозе Марковића АЦ 80,
Светозара Кромпића АЦ 80
У Насељеном месту Кумане целокупна водоводна мрежа је од азбест цементних цеви осим у улицама:
-

Жикице Јовановића од Ј.Трајковића до Војвођанске је ПЕ 50,
Ливаде од Т.Марковића до Љ.Одаџић је ПЕ 50,
Змај Јовина ПЕ 50,
Железничка ПВЦ 250,
Војвођанска од М. Тита до Партизанске ПВЦ 110.

Узимајући у обзир анализу и искуства из претходних година те с обзиром на материјал од којег је изграђена
водоводна мрежа и у Новом Бечеју и у Куману планирано је 85 интервенција на примарној водоводној мрежи.

-

Интервенције на секундарној водоводној мрежи – санација квара и цурења воде у шахтовима
планирано 120 интервенција,
Обнављање уличних хидраната, санација и враћање у функционално стање планирано –15 комада

-

Обнављање чворишта, враћање у функционално стање:

-

–

У насељеном месту Нови Бечеј планирано је обнављање 5 чворишта.
У насељеном месту Кумане има укупно 48 чворишта које треба очистити, прегледати, санирати,
обновити.
-

КЈП Компред.............................................................2.000.000,00
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УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ
- Текуће поправке и одржавања
План управљања и снабдевања водом за пиће за насељена места Ново Милошево и Бочар:
Интервенција на примарној водоводној мрежи на цевоводима који су израђени од азбест цементних цеви.
У Новом Милошеву у улицама:
Партизанска од Попов Аркадија до Пионирске АЦ 80,
Ђуре Јакшић од Попов Аркадија до Пионирске АЦ 80,
М.Пајић од Попов Аркадија до Пионирске АЦ 80,
С.Милетића целом дужином АЦ 80,
3 Октобар целом дужином АЦ 80,
Лазе Пајић целом дужином АЦ 100,
Николе Тесле целом дужином АЦ 100,
Станаћев Драге од Иве лоле Рибара до Нилоле Тесле АЦ  80,
Матије Гупца од Васе Стајић до 3 Октобра АЦ 80,
Жарка Зрењанин од Васе Стајић до Светозара Милетића АЦ 80,
Уска целом дужином АЦ 80,
Кикиндски пут целом дужином АЦ 100,
У Насељеном месту Бочар целокупна водоводна мрежа је од азбест цементних цеви осим у улицама:
-

Маршала Тита од Банатске до Жарка Зрењанина је ПВЦ 110 ,
Жарка Зрењанина од Змај Јовине ,Војвођанске до Маршала Тита ПВЦ 110

Узимајући у обзир анализу и искуства из претходних година те с обзиром на материјал од којег је изграђена
водоводна мрежа и у Новом Милошеву(1968 год.)и у Бочару планирано је 85 интервенција на примарној
водоводној мрежи.
-

Интервенције на секундарној водоводној мрежи – санација квара и цурења воде у шахтовима
планирано 130 интервенција,
Обнављање уличних хидраната, санација и враћање у функционално стање планирано –15 комада

–

Обнављање чворишта, враћање у функционално стање:
У насељеном месту Ново Милошево планирано је обнављање до 15 чворишта.
У насељеном месту Бочару има укупно 10 чворишта које треба очистити, прегледати, санирати,
обновити.
У оба насељена места изграђене су Еко чесме које се редовно сервисирају и одржавају,
уз редовне микро биолошке анализе исправности воде једном месечно.
- Капитално одржавање и изградња објеката – Технолошка опрема за
аутоматско дозирање и производњу дезинфеканата на водоизворишту у Новом Бечеју и Куману – средства добијена по конкурсу у висини од .................................................................................20.000.000,00
17. ИЗГРАДЊА ЕКОЧЕСМЕ У КУМАНУ........................................4.500.000,00
18. УЛИЧНА РАСВЕТА
- Текуће поправке и одржавања.........................................4.000.000,00

Програм одржавања јавне расвете на територији опстине Нови Бечеј
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
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На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 5, 6. и 79.
став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), чланa 4. 22. и 23. Закона о привредним друштвима („Сл.
гласник РС“ бр. 36/11, 99/11) као и члана 35. тачка 8. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине
Нови Бечеј'', бр. 3/14 и 11/14),Одлуком о усклађивању делатности Ј.П.“Урбанизам и путеви“, Одлуком о
додељивању искључивих права за обављање делатности на територији општине Нови Бечеј,Јавно предузеће
„Урбанизам и путеви „ обавља делатност одржавања јавне расвете на територији општине Нови Бечеј.
Програм одржавања обухвата:
Одржавања јавне (уличне) расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних служби,
редовно одржавање постојеће мреже јавне расвете и електроинсталација објеката локалне самоуправе и јавних
служби у периоду до 12 месеци, са укљученим свим трошковима.
Преглед, набавку и замену сијалица, (неусмерене сијалице намењене за спољно и унутрашње
осветљење)пригушница, упаљача и другог материјала за одржавање јавне расвете и електро инсталација у
објектима локалне самоуправе и јавних служби као и послова који спадају у послове текућег одржавања јавне
расвете, декоративне расвете и новогодишњег кићења града.
Периодични преглед, или на позив Наручиоца, објеката локалне самоуправе и јавних служби на територији
општине Нови Бечеј и сервисирање (поправку) неисправне електричне опреме у истим.
Припрема, довожење на терен, прикључење и после завршетка манифестације демонтажа и одвожење у
магацин мобилних електричних инсталација, приликом одржавања манифестација на територији општине Нови
Бечеј, потребно је обезбедити прикључке за напајање електричном енергијом учесника, излагача, тезги,бина
као и обезбедити расвету на местима која на покрива јавна расвета. Општина Нови Бечеј поседује одговарајућу
мобилну опрему(разводне ормане, каблове, расветна тела) која се чува у магацину и коју је пре манифестације
потребно пренети на терен, монтирати, повезати на одговарајуће мерно-разводне ормане и обезбедити
прикључке по захтеву организатора манифестације. При том је комплетну инсталацију потрбно покрити
атестом, односно потврдом о безвбедности. По завршетку манифестације опрема се демонтира и враћа у
магацин и обезбеђивање дежурства током одржавања манифестација.
Периодични преглед и у складу са Законом мерење отпора уземљења и издавање атеста о исправности
громобранских инсталација у објектима локалне самоуправе и јавних служби на територији општине Нови
Бечеј, радове у трафо станици (уз одобрење ЕД-е), радови на мрежи, као и другим пропратним услугама и
радовима које су услов за редовно функционисање система јавне расвете,ангажовање радне снаге, потребне
опреме и механизације за извршење послова за редовно функционисање система јавне расвете.
Преузимање и одлагање свог опасног електро отпада у складу са прописима који регулишу област заштите
животне средине.
На територији општине Нови Бечеј инсталисано је укупно 2202 сијалична места у сва четири насељена места
.За ефикасно и функционално одржавање сви сијаличних места и објеката локалне самоуправе и јавних служби
ка о и манифестација на територији општине потребни су следећи материјал и радови:
1

Испорука и замена Једнополни прекидач Алинг или одговарајући

25

kom

2

Испорука и замена ОГ Једнополни прекидач Алинг или одговарајући

26

kom

3

Испорука и замена Наизменични прекидач Алинг или одговарајући

12

kom

4

Испорука и замена Серијски прекидач Алинг или одговарајући

5

kom

5

Испорука и замена ОГ прикључница Алинг или одговарајући

22

kom

6

Испорука и замена ОГ Разводна кутија 80x80 Алинг или одговарајућа

20

kom

7

Испорука и замена ОГ Разводна кутија 100x100 Алинг или одговарајућа

10

kom
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8

Испорука и замена ЛЕД Рефлектора СМД 6500к 100W(Рефлектор треба
да поседује ЦЕ сертификат)

10

kom

9

Испорука и замена ЛЕД Рефлектора СМД 6500к 50W(Рефлектор треба
да поседује ЦЕ сертификат)

11

kom

10

Кугла ОПАЛ-КРИСТАЛ

35

kom

11

Разводни Орман 400x300x200

4

kom

12

Фид Склопка ЕТИ 63А

3

kom

13

Фид Склопка ЕТИ 40А

5

kom

14

Аутоматски осигурач 6А-25А Ети или одговарајући

60

kom

15

Испорука и замена флуо цев неусмерена,намењена за унутрашње
осветљење 18W/220В, Г13, >=1.350лм, 4.100К,15.000 сати ), ЕЕ: А

50

kom

16

Испорука и замена флуо цев неусмерена,намењена за унутрашње
осветљење 36W/220В, Г13, >=3.350лм, 4.100К,15.000 сати ), ЕЕ: А

50

kom

17

Испорука и замена флуо цев неусмерена,намењена за унутрашње
осветљење 58W/220В, Г13, >=5.240лм, 4.100К,15.000 сати ), ЕЕ: А

50

kom

18

Испорука и замена стартер од 4-65

230

kom

19

Испорука И замена пргушница 36W

150

kom

20

Аутоматски осигурач 32А 3П Ети или одговарајући

6

kom

20

kom

10

kom

10

kom

10

kom

200

kom

21

22

23

24

25

Испорука и замена Сијалица метал –халогена 100W Е40 ГЕ или
одговарајућа, намењена за спољно осветљење , 100W/230В, Е40,
>=10.500лм, 2.800К, 27.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+
Испорука и замена Сијалица метал – халогена 150W Е40 ГЕ или
одговарајућа, намењена за спољно осветљење ,150W/230В, Е40,
>=16.500лм, 2.800К, 27.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+
Испорука и замена Сијалица метал –халогена 400W Е40 ГЕ или
одговарајућа, намењена за спољно осветљење , 400W/230В, Е40,
>=32.000лм, 4.500К, 20.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+
Испорука и замена Сијалица метал –халогена 250W Е40 ГЕ или
одговарајућа, намењена за спољно осветљење , 250W/230В, Е40,
>=20.500лм, 4.500К, 20.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+
Испорука и замена сијалица Натријум високог притиска, намењена за
спољно осветљење, ПХИЛИПС или одговарајућа, 100W/230В, Е40,
>=10.000лм, 2.000К, 32.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+

26

Испорука и замена сијалица Натријум високог притиска, намењена за
спољно осветљење, ПХИЛИПС или одговарајућа, 70W/230В, Е27,
>=6.400лм, 2.000К, 26.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+

800

kom

27

Испорука и замена сијалица Натријум високог притиска, намењена за
спољно осветљење, ПХИЛИПС или одговарајућа, 150W/230В, Е40,
>=17.000лм, 2.000К, 32.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+

50

kom

28

Испорука и замена пригусница Натријум 100W СЦХWАБЕ или
одговарајућа

100

kom

10. март 2017.
29
30
31
32

Службени лист општине Нови Бечеј

Испорука и замена пригусница Натријум 70W СЦХWАБЕ или
одговарајућа
Испорука и замена пригусница Натријум 150W СЦХWАБЕ или
одговарајућа
Испорука и замена пригусница 250W СЦХWАБЕ или одговарајућа

Број: 8

69

200

kom

50

kom

20

kom

20

kom

33

Испорука и замена пригусница 400W СЦХWАБЕ или одговарајућа
Испорука и замена упаљача 150/400W

180

kom

34

Испорука и замена порцеланског грла Е27

240

kom

35

Испорука и замена порцеланског грла Е40

120

kom

36

Испорука и замена изолир трака 25м

200

kom

37

Испорука и замена заштитног стакла 200W са гумицом

20

kom

38

Испорука и замена Прикључница УКО-УТО 5x16А

8

kom

39

Испорука и замена Прикључница УКО-УТО 3x16А уградна

6

kom

40

Испорука и замена обрадјена цев ф60 за светиљку(лира) дузине 2м

45

kom

41

Испорука и замена керамичке клемне 2x2,5

224

kom

42

Испорука и замена АЛ-Цу клеме 6-35

350

kom

43

Испорука и замена кабела Пф 1,5 мм2

290

m

44

Испорука и замена кабела П6мм2

300

m

45

Испорука и замена проводника ПП-Y 2X1,5

300

m

46

Испорука и замена проводника ПП00 3X1,5

200

kom

47

Испорука и замена проводника ППY5x2,5

250

kom

48

80

kom

49

Испорука и замена патрона ножастог осигурача 80А
НВОО
Испорука и замена патрона ножастог осигурача 50А НВОО

80

kom

50

Испорука и замена патрона ножастог осигурача 63А НВОО

92

kom

51

Испорука и замена патрона ножастог осигурача 100А НВО1

50

kom

52

Испорука и замена патрона ножастог осигурача 80А
НВО1

30

kom

53

Испорука и замена патрона ножастог осигурача 36А НВОО

50

kom

54

Испорука и замена осигурача ФРА

144

kom

55

Испорука и замена релеја за аутоматско укуључивање јавне расвете са
сензором за јачину светлости

30

kom

56

Испорука и замена ППР плоче

67

kom

57

Испорука и замена Натријум светиљке 150W

10

kom

58

Исоирука и замена СТЕЗ. ЗА НОСЕЊЕ СКС- 4x25мм

42

kom
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59

Испорука и замена Контактор 95А

9

kom

60

Испорука и замена Контактор 80А

16

kom

61

Испорука и замена Контактор 63А

8

kom

62

Испорука и замена шрафа са округлом главом
разних димензија

250

kom

63

Испорука и замена перфориране траке

154

kom

12

kom

20

kom

64

65

Демонтажа И монтажа постојећих двосегментних канделабера до
5м(изливање бетонске стопе 50x50x80, ребрастим цревом фи70-2м које
се поставља у бетонску стопу, потребни материјал цемент, шљунак И
акнкер.Превоз шута на градску депонију (од места рада удаљена од 35км).
Испорука и замена живина сијалица 125w

66

Испорука и замена метални обрадјени заститни поклопца за
двосегментни канделабер дузине 300мм

150

kom

67

Испорука и замена Кабл X-00-А 2x16мм2

800

m

68

Испорука и замена Кабл X-00-А 4x16мм2

400

kom

69

Испорука и замена затезне стезаљке

180

kom

70

Испорука и замена ИЗОЛОВАНА ВОДОЗАПТИВНА ПРИКЉУЧНА
СТЕЗАЉКА

40

kom

71

Обилажење терена - тражења квара на мрежи

350

h

72

Испорука и замена К-Луx светиљка Пхилипс или одговарајућа као што је
и на месту замене дотрајале светиљке

7

kom

73

Рад електричара на расвети, одржавању и припреми мобилних
инсталација, као и дежурство током манифестација

800

h

74

Неизоловане кабел папуцице-АЛ- од 10мм до 25мм

90

kom

75

Ангажовање возила са хидрауличном платформом "корпом" у оквиру
места рада

650

km

76

Превоз људи и опреме у оквиру места рада и одвоз грања на депонију

445

km

77

Сакупљање и утовар посеченог растиња и крошње дрвећа

180

h

78

Услуга орезивања крошње дрвећжа у непосредној близини ЕЕО где се
налази и ЈР
Услуга орезивања растиња испод и поред ЈР

170

h

155

h

Испорука и замена метална цев са анкер вијком 12М дузине 1200мм за
светиљку натрујум 100W И 150W
Радни час хидрауличне платформе "корпе"

55

kom

280

h

11

kom

79
80
81
82

Поправка подземног НН кабела ЈР са свим потребним материјалом и
радовима (кабловском спојницом НН, копањем и бетонирањем у колико
је квар кабела испод тврде површине)

10. март 2017.
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84
85
86

87
88

89

Службени лист општине Нови Бечеј

Испорука и замена ЛЕД сијалица типа ЦОРН , неусмерена,намењена за
спољно осветљење, 30W/230В, Е27, >=3000лм, 4.000К, 25.000 сати ,
ЕЕ: А+
Испорука и замена ЛЕД сијалица, неусмерена,намењена за унутрашње
осветљење, 12W/230В, Е27, >=960лм, 4.000К, 25.000 сати , ЕЕ: А+
Испорука и замена ЛЕД цев неусмерена, за унутрашње осветљење
9W/220В Т8 600мм, >=600лм, 4.000К, 50.000 сати (50% отказа), ЕЕ: А+
Испорука и замена ЛЕД цев неусмерена, за унутрашње осветљење
18W/220В Т8 1200мм, >=1.800лм, 4.000К, 50.000 сати (50% отказа), ЕЕ:
А+
Испорука и замена ЛЕД цев неусмерена, за унутрашње осветљење
26W/220В Т8 1500мм, >=1600лм, 4.000К, 50.000 сати (50% отказа), ЕЕ:
А+
Испорука и замена сијалица компактна штедна 32W Е27 , >=2.160лм,
6.500К, 8.000 сати, ЕЕ: А
Трошкови искључења/укључења електричне ерегије приликом радова у
непосредној близини ЕЕО, дозволу за улаз у трафо станице због било
којих радова отклањање квара у трафо боксу ЈР, искључења/укључења
ЈР, замена осигурача трежити од ЕПС Дистрибуције

Број: 8
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20

kom

20

kom

50

kom

50

kom

50

kom

20

kom

Капитално улагање и изградња објеката–Трафостанице на кружном току у Новом Бечеју и у Јужној
индустријкој зони у Новом Милошеву............................................................................. .6.610.000,00
19. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
- Просторно и урбанистичко планирање.........................5.000.000,00
- Специјализоване услуге.......................................................2.000.000,00
СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА
Спровођење урбанистичких и просторних планова обавља ЈП ;;Урбанизам и путеви“.
Планска и пројектно техничка документација


ИЗМЕНЕ ИДОПУНЕ ППО Нови Бечеј



ПДР Туристичке дестинације у Новом Милошеву



ПДР блок 115
- Пројектно планирање..................................................3.000.000,00



Израда Идејног решења, Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење
саобраћајних површина у улицама ради ЈП ,,Урбанизам и путеви“.

Насеље Нови Бечеј :
НАЗИВ УЛИЦЕ
Ул. Грмечка
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Ул. Кутузова
Ул. 2.Краишка
Ул. Арачка (од Обилићеве до Насипа)
Ул. II Слатинска
Ул. Слатинска (до С.Марковића и
Ђ.Јакшића)
Ул. Арачка (од Милошев Пута до
С.Милетића)
Ул. Арачка (од Народног фронта)
Ул. Миливоја Калезића (продужетак до
Сточног трга)

Насеље Ново Милошево
НАЗИВ УЛИЦЕ
Ул. новобечејски пут
Ул. Пионирска (од ул С.Милетића до ул.
Ђ.Јакшића) )

Насеље Кумане
НАЗИВ УЛИЦЕ
Ул. Светозара Марковића (3м)
(продужетак)
Ул. Бориса Кидрича (3м) (продужетак)
Ул. Балканска (3м) (продужетак)
Ул. Николе Тесле (3м) (продужетак)
Ул. Вука Караџића
Ул. Партизанска (3м) (продужетак)
Ул. Лазе Блажића
Ул. Змај Јовина

Насеље Бочар
НАЗИВ УЛИЦЕ
Ул. Војводе Степе (продужетак)



Израда Идејног решења,Идејног пројекта и Пројекта за грађевинску дозволу реконструкција и пројекта
за извођење водовода у Новом Бечеју у деловима улица
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Јосифа Маринковица,Бранка Радичевића,Рајка Ракочевића,Латинке Тајков,Паве Сударски,Светозара Милетића
,Народног Фронта,Владе Колара,Радничка,Милошев пут,Саве Ковачевића,Тозе Марковића,Светозара
КеомпићаИзрада


Израда пројектно техничке документације за потребе конкурисање на јавним позивима Републичких
Министарстава и Покрајинских секретаријата



Вршење стручног надзора над изградњом објеката нискоградње и високоградње чији је инвеститор
Општина Нови Бечеј,Месне заједнице и установе



Технички прегледи објеката нискоградње и високоградње чији је инвеститор Општина Нови
Бечеј,Месне заједнице и установе



израдa планских докумената, докумената за спровођење просторних планова и урбанистичко техничких докумената у складу са Законом о планирању и изградњи, сву пратећу инжењерско техничку
документацију која је неопходна за успешно спровођење обједињене процедуре у поступцима за
издавање аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката као и аналитичко - студијске
послове из области просторног и урбанистичког планирања;



стручни послови на припреми и реализацији пројеката и одлука у вези локалног економског развоја

20. СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ И ПРОСТОРНИХ ПЛАНОВА..................................13.000.000,00
- Специјализоване услуге – озакоњење објеката...................5.000.000,00
Спроводи се код поступка озакоњеља објеката на целој територији
општине Нови Бечеј. Стручне послове за издавање услова за озакоњење ради ЈП ,,Урбанизам и путеви“.
- Специјализоване услуге........................................................8.000.000,00
Средства ће се користити по насталим приоритетима који се буду указали код спровођења урбанистичких просторних планова, а приоритети ће се утврдити по одлуци Општинског већа.
21. УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ
- Капитално одржавање зграда и објеката.......................9.000.000,00
Средства ће се користити по насталим приоритетима који се буду указали код учешћа на конкурсима код другин нивоа власти, а приоритети ће се утврдити по одлуци Општинског већа.
22. РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У НОВОМ БЕЧЕЈУ
- Реконструкција водоводне мреже у висини од............6.000.000,00
- Део улице Радничка (од ул.Иве Лоле Рибара до ул. Владе Колара)
- Део улице Слободана Перића (од ул. Рајка Ракочевића до ул. 7. јула)
- Део улице ЈНА (од ул. Јаше Томића до ул. Бригадира Ристића)
23. РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У Н. МИЛОШЕВУ
- Реконструкција водоводне мреже у висини од............5.050.000,00
- Улице Змај Јовина, Светозара Милетића, Маре Пајић и Ђуре Јакшића.
24. РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У КУМАНУ
- Реконструкција водоводне мреже у висини од............4.000.000,00
-Део улице Љубице Одаџиц (од улице Марсла Тита до улице Иве Лоле Рибара)
25. ОПРЕМАЊЕ КУГЛАНЕ
- За опремање куглане у Дому културе предвиђена су средства у
висини од ............................................................................7.500.000,00
26. ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА
И
ОПРЕМАЊЕ
ПРОСТОРА
У ДОМУ КУЛТУРЕ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕЧЕЈ............................................................................................23.000.000,00

10. март 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 8

74

27. РАДОВИ И ОПРЕМАЊЕ ТУРКО –БЕЧЕЈСКЕ ШТЕДИОНИЦЕ ЗА ПОТРЕБЕ КУЛТУРНОГ ИНКУБАТОРА
.......................................................................................................6.945.838,00
28.
ИЗВОЂЕЊЕ
РАДОВА
НА
ФАСАДИ
ЖИТНОГ
МАГАЦИНА
................................................................................................10.900.000,00
29. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПРАТУ
ЖИТНОГ МАГАЦИНА
.................................................................................................5.500.000,00

У
У

НОВОМ

МИЛОШЕВУ

НОВОМ

МИЛОШЕВУ

17. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 –
пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године
донела је
РЕШЕЊЕ
o усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење
животне средине општине Нови Бечеј за 2016. годину
I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине
општине Нови Бечеј за 2016. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-501-32/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

Извештај о реализацији Програма коришћења стедстава за заштиту и унапређење животне
средине општине Нови Бечеј за 2016. годину
Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине за 2016. годину донела је скупштина
општине Нови Бечеј дана 31.03.2016. године и заведен је под бројем II-02-501-14/2016
Чланом 6. Програма предвићено је да се Извештај о његовој реализацији подноси пре усвајања Програма за
следећу годину.
Програмом су предвиђена средства за унапређење и заштиту животне средине у висини од 3.240.000,00
динара.
Јединица локалне самоуправе Нови Бечеј је за реализацију Програма користила средства локалног буџета и
средства прикупљена по Одлуци о утврђивању накнаде за заштиту животне средине („Сл. лист општине Нови
Бечеј“, бр.21 /2014).
Укупна утрошена средства за услуге очувања животне средине у 2016. години су 1.505.789,39 дин.
Ред. Бр.
Усгуге заштите и очувања животне средине
Сума
1.
Завод за јавно здравље Зрењанин (мониторинг)
417.063,00
2.
ХТЗ-Нена, Нови Бечеј (мајице и рукавице)
147.480,00
3.
ГП Нови Бечеј
6.496,30
4.
ЈП Комуналац Бечеј
839.390,00
5.
Ловачко удружење С. Берић, Кумане
25.000,00
6.
ЈП Комуналац Бечеј
45.455,00
7.
Укупно:

ГП Нови Бечеј

Број: IV-05-501-2/2017
Датум: 09.01.2017.године

24.905,09
1.505.789,39
Шеф одсека
Драган Раушки с.р.
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18. На основу члана 69. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009) и
члана 35. Статута општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 3/2014–пречишћен текст и
11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
У 2017. И 2018. ГОДИНИ
Мониторинг (праћење) квалитета животне средине је једна од активности која је неопходна као основа
за прикупљање информација о стању животне средине. Мониторинг се спроводи у циљу добијања поузданих и
квалитетних информација о стању животне средине и представља основу за доношење адекватних и
правовремених одлука, формирање информационог система и дефинисање приоритета у управљању
квалитетом животне средине.
Одредбама члана 69. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009,
36/2009 – др. закон, 72/2009 – др.закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016)) предвиђено је да јединице локалне
самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене законом, обезбеђују континуирану контролу и праћење стања
животне средине (мониторинг) као и да донесу програм мониторинга животне средине на својој територији.
Мониторинг се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора стања и
загађености животне средине које обухвата праћење природних фактора,односно промена стања и
карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде, земљишта, шума, биодиверзитета, флоре и фауне,
елемената климе, озонског омотача, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, буке, отпада, рану процену удеса са
праћењем и проценом развоја загађења животне средине.
Мониторинг може да обавља овлашћена организација ако испуњава услове у погледу кадрова, опреме
простора, акредитације за мерење датог параметра и JUS-ISO стандарда у области узорковања, мерења,
анализа и поузданости података, у складу са законом.
Јединица локалне самоуправе дужна је да податке из мониторинга
животне средине на прописан начин у складу са законом.

доставља Агенцији за заштиту

На територији општине Нови Бечеј, овим програмом потребно је обухватити:
1.
2.
3.
4.
5.

Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг

квалитета ваздуха
квалитета акватичних екосистема
квалитета земљишта
микроклиматских фактора
буке

1.
МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Контрола квалитета ваздуха врши се ради утврђивања нивоа загађености ваздуха и оцене утицаја
загађеног ваздуха на здравље људи, природе и радом створене вредности животне средине и климу, како би се
предузеле потребне мере у циљу заштите животне средине и здравља људи.
Аерозагађење подразумева присуство гасова и других садржаја у ваздуху који му нису својствени по
природном саставу.
Програмско систематско мерење загађености амбијенталног ваздуха на територији општине Нови Бечеј,
спроводи се у циљу праћења степена загађености у односу на граничне вредности имисије (ГВИ) 1 ,
предузимање превентивних мера за заштиту ваздуха од загађивања, информисања јавности и давања
препорука за понашање у епизодама повећаног загађења ваздуха, идентификације
извора загађења,
евалуације дуготрајних трендова и сагледавања утицаја предузетих мера на степен загађености ваздуха.
Загађујуће материје у ваздуху су:
1

Гранична вредност имисије је највиши дозвољени ниво концентрације загађујућих материја у
ваздуху.
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-Укупне прашкасте материје
-Прашкасте неорганске материје
-Неорганске гасовите материје
-Органске материје
-Канцерогене материје
Оне могу потицати из природних извора као и из вештачких, који уједно представљају највећи извор загађења
ваздуха и резултат су људске активности.
Вештачки извори могу се сврстати у:
Стационарне изворе: извори загађења у руралним подручјима везаним за пољопривредне
активности, извори загађења везани за индустрију и индустријска подручја и извори загађења насталих
загревањем, спаљивањем отпада, индивидуалним ложиштима и др.
 Покретне изворе обухватају било који облик возила са унутрашњим сагоревањем.
 Извори загађења у затвореним просторијама обухватају биолошка загађења(полен, гриње,
инсекте, алергене пореклом од домаћих животиња), пушење цигарета, емисија од сагоревања и
загревања, емисија од различитих материјала и материја као што су испарљива органска једињења,
олово, радон, азбест и сл.
Мерења нивоа загађујућих материја врше се у складу са Уредбом о граничним вредностима емисија
загађујућих материја у ваздуху („Сл.гласник РС“, бр.71/2010).


Ниво концентрације загађујућих материја у ваздуху утвђује се мерењем. Ниво концентрације изражава се
мерном јединицом (нанограм, микрограм и милиграм) на јединицу запремине ваздуха (кубни метар) или на
јединицу површине (квадратни метар).
Систематско мерење имисије се спроводи на сваком мерном месту у мрежи мерних места и траје најмање
годину дана. Мрежу мерних места чине сва мерна места на којима се врши систематско мерење. Број и
распоред мерних места у мрежи мерних места зависи од просторне густине и временске дистрибуције
загађујућих материја. Распоред мерних места одређује се зависно од подручја на коме се испитује квалитет
ваздуха, од распореда и врсте извора загађивања, густине насељености, географије терена и метеоролошких
услова.

Карактеристике најзначајнијих параметара

Сумпордиоксид – Сматра се да 1/3 укупног сумпора у атмосфери потиче од сагоревања фосилних
горива (угља и нафте). Велика количина сумпорних једињења ослобађа се сагоревањем при производњи
енергије, топљењем руда метала које садрже сумпор, као и из индустрије целулозе и хартије, где се ослобађају
велике количине водоник-сулфида. Сумпорни оксиди, нарочито када се емитују у ваздух заједно са чађи, у
присуству водене паре доводе до формирања токсичне магле (смога) која проузрокује оштећење плућног
паренхима.
Азотдиоксид – Највећа количина азотних оксида настаје при раду електрана и моторних возила које
за свој рад користе течно гориво. Ипак, сматра се да је главни извор азотних оксида саобраћај.
Једињења азота се данас убрајају у групу водећих карциногена плућа, желуца и мокраћне бешике.
Чађ – Најчешће настаје сагоревањем органских материја у ложиштима из домаћинства. Посебно треба
нагласити садржај ароматичних угљоводоника у чађи (бензо-а-пирен, бензо-а-антрацен, пирен, флоурантен),
који настају при сагоревању масне фазе фосилних горива. Бензо-а-пирен је канцерогено једињење.
Таложне материје – чине загађујуће материје органског и неорганског порекла, чије су честице
величине преко 10 µm, те се својом тежином спонтано таложе или спирају падавинама.
Приземни озон – Повишене концентрације приземног озона се најчешће јављају у градовима са
великим интензитетом саобраћаја. Очекивани здравствени ефекти према подацима СЗО при концентрацији од:
 200 µg/m³ јавља се главобоља, иритација ока, опадање плућне функције и физичке кондиције;
 250 µg/m³ проузрокује асматичне нападе.
Суспендованим честицама назива се велики број различитих материја које се састоје од ситних
чврстих честица или мањих течних капљица присутних у атмосфери. То је комплексна мешавина органских и
неорганских материја различитог хемијског састава. Њих чине: честице пореклом из дизел мотора, летећи
пепео, минерална прашина (пореклом из угља,азбеста,кречњака,цемента). Честице флуорида, метална
прашина и металне паре, пигменти боја, остаци пестицида у виду измаглице, дим, чађ и др. Подела
суспендованих честица на грубе, фине и ултрафине важна је са аспекта њихове могућности продирања у
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периферне делове плућа, дужине задржавања у ваздуху, као и домета (домет најситнијих честица је преко 1000
км).
Поред утицаја честица на респираторни тракт, има података да могу да утичу и на кардиоваскуларни систем,
али и да могу имати мутагена и канцерогена својства. Истраживања показују повезаност пораста концентрације
честица са повећаном учесталошћу карцинома плућа. Постоји општа сагласност да не постоји праг доза за
суспендоване честице испод које се штетни ефекти по здравље не јављају, због чега је СЗО у својој најновијој
ревизији смерница за квалитет ваздуха изоставила препоруку за честице, сматрајући да и врло ниске
концентрације могу негативно да утичу на здравље.

Мерна места
Контролу квалитета ваздуха, на територији општине Нови Бечеј у оквиру програма Мониторинга
потрбно је вршити на мерним местима приказаним у Табели 1.

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

Насеље

Бр.мерн.
места

Локалитет

Загађујуће материје

Житопрерада
Тржни цен.

Укупне прашкасте мат.
Органске мат.-сусп. чес.
Канцерогене мат.
Неорганске гасовите мат.
Укупне прашкасте мат.
Органске мат.-сусп. чес.
Канцерогене мат.
Неорганске гасовите мат.
Укупне прашкасте мат.
Органске мат.
Канцерогене мат.
Неорганске гасовите мат.
Укупне прашкасте мат.
Органске мат.
Канцерогене мат.
Неорганске гасовите мат.

1.

Нови Бечеј

3

2.

Ново Милошево

2

3.

Кумане

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

4.

Бочар

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

Компред
Силос

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

Инхалаторни алергени
Код више од 20% људске популације, поленова зрна изазивају алергијске реакције (бронхитис,
коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица), док у случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим
конценрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. Негативан
утицај, који на здравље људи изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у „природне“
загађиваче ваздуха.
Временски период током којег се врши континуирано узимање узорака дефинисан је од стране

Међународног удружења за аеробиологију. У климатским условима наше земље овај период почиње од 01.

фебруара (почетак цветања леске и јове) и траје до почетка новембра (завршетак цветања пелина и
амброзије).
Мерење концентрације полена обухваћено је мониторингом аерополена у склопу „Мониторинга квалитета
животне средине у Војводини“. Мониторинг спроводи Департман за биологију, Природно-математичког
факултета, Универзитета у Новом Саду.
Реципрочна размена података са суседним мерним станицама (Београд, Осијек, Сегедин и Темишвар)
врши се редовно, а информације о стању алергеног полена за Војводину објављују се на интернет страници:
www.nspolen.com.
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Ваздух затворених просторија

Радон је хемијски инертан гас, чије је време полураспада 3.824 дана, време полуелиминације из плућа 30
минута а из осталих ткива 15 минута.
Као хемијски инертан гас, радон лако напушта место формирања (тло, грађевински материјал, воду) и прелази
у атмосферу.
Међународне научне организације су означиле радон као канцероген и озбиљан здравствени проблем а
изложеност радону, при инхалацији у затвореним просторијама узрок је око 10% свих смртних случајева
условљених канцером плућа.
Мерење концентрације радона обухваћено је мерињима у склопу „Мониторинга квалитета животне
средине у Војводини“. Мерење врши Департман за физику, Природно-математиког факултета, Универзитета у
Новом Саду, на 1000 мерних места у Војводини. На територији општине Нови Бечеј, мерење радона предвиђено
је на 20 локација.

2.

МОНИТОРИНГ АКВАТИЧНИХ СИСТЕМА

Војводина се може сврстати у подручја богата подземним и површинским водама, које се користе за
различите намене: наводњавање, индустрију, туристичке и спортско-рекреативне активности, транспорт и воду
за пиће. Повећано коришћење водних ресурса за различите сврхе у значајној мери је погоршало равнотежу у
екосистему вода.
Циљ микробиолошког, хемијског, радиолошког и хидробиолошког мониторинга квалитета површинских
акватичних екосистема је утврђивање стања, идентификација загађења и угрожених зона.
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој финансирао је мерења која су
обухватила одређивање основних хемијских, физичких, биолошких и радиолошких параметара квалитета
акватичних екосистема у оквиру редовног мониторинга квалитета животне средине на утврђеним локацијама
водотокова, ДТД каналској мрежи и заштићеним природним добрима на целој територији Војводине, према
програму систематског мониторинга који одобрава Влада Републике Србије.
Мониторинг акватичних система на територији општине Нови Бечеј, обухватао би оне локације које су
угрожене отпадним водама. На локацијама водених површина које се користе као јавна купалишта и
рибњаци,предвиђена су сезонска мерења(Табела 2.).

Табела 2. Мерна места – Мониторинг акватичних система
Ред.бр. Профил: Канал ДТД
1.

Део система: Устава код Н. Бечеја

2.

Део система: који пролази поред Н. Милошева

3.

Део система

4.

Део система

Ред.бр.

Профил: Тиса

1.

Купалиште код Манастира

2.

Купалиште код острва

Мониторинг воде за пиће

Праћење квалитета воде за пиће за јавно снабдевање становништва, подразумева контролу физичкохемијских, микробиолошких и радиолошких параметара.
Употребљивост воде за одређене намене одређује се класификацијом вода и категоризацијом водотока.
Класификацијом вода се врши општа подела вода у класе и одређују основни показатељи и границе њихових
дозвољених вредности за поједине намене.
Ради заштите, коришћења и употребе површинских и подземних вода, прати се стање нивоа и квалитета
вода. Стање нивоа и квалитета вода прати Републички хидрометеоролошки завод.Ови подаци су јавни и могу се
користити без накнаде.
Вода која служи или је намењена за пиће или за производњу и прераду животних намирница, санитарнохигијенске и рекреативне потребе не сме садржавати материје шкодљиве за здравље изнад прописаних
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граница, а у погледу физичких, хемијских, биолошких, вирусолошких и радиолошких својстава мора одговарати
прописаним условима.
Становништво општине Нови Бечеј снабдева се водом за пиће путем централних водовода. Алтернативни,
појединачно заступљен, начин водоснабдевања је путем локалних водовода (микроводовода).
Управљање водним објектима у насељеним местима општине Нови Бечеј поверено је ЈКП и
заједницама које су и одговорне за исправност воде за пиће.

Месним

У складу са Законом о водама и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће физичко-хемијска и
бактериолошка анализа воде за пиће, врши се једном у току месеца са три различита пункта, у свим насељеним
местима општине Нови Бечеј. Анализу узорака воде за пиће, на територији општине Нови Бечеј, врши
овлашћена лабораторија Завода за заштиту здравља из Зрењанина.
Резилтати мониторинга акватичних система могу се преузимати и од ЈП „Воде Војводине“ које на
новобечејској брани имају Аутоматски мерач квалитета воде.

3.

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА

Праћење квалитета земљишта подразумева контролу физичких, хемијских, микробиолошких
радиолошких параметара. Контрола земљишта обухвата пољопривредно и непољопривредно земљиште.

и

Пољопривредно земљиште

Интезивна пољопривредна производња, висока примена минералних ђубрива и неконтролисана употреба
пестицида као последицу имају одређен степен загађења земљишта.
Систематско праћење квалитета земљишта врши се у сарадњи са Пољопривредним институтом из
Зрењанина, према утврђеном програму на одређеним локалитетима.

Непољопривредно земљиште

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

 Индустријска зона у насељеном месту Нови Бечеј;
 Земљишта на којима се одлаже опасни отпад (депоније исплаке).
Квалитет непољопривредног земљишта утврђује се испитивањем параметара:
-

Тешки метали: Pb,Co,Cu,Cr,Ni,Cd,Mn,Fe i Zn.
Полициклични ароматични угљоводоници.

Узорковање и анализе узорака радити по потреби и налогу инспектора за заштиту
животне средине општине Нови Бечеј.

4. МОНИТОРИНГ БУКЕ
Бука представља звучну осцилацију, односно звук коме поред физичких карактеристика треба додати и
психофизиолочка штетна дејства и утицаје.
Бука у животној средини је непожељан или штетан звук изазван људском активношћу, укључујући буку
коју стварају превозна средства као и индустријске активности.
Бука штетна по здравље је звук изнад утврђене граничне вредности, с обзиром на време и место
настанка у средини у којој људи бораве.
Заштита од буке обухвата мере које се предузимају у циљу:
спречавања или смањивања штетних утицаја буке на здравље људи и животну средину
утврђивање нивоа изложености буци у животној средини
прикупљање података о нивоу буке у животној средини и обезбеђивања њихове доступности јавности
постизање и очување задовољавајућег нивоа буке у животној средини.
Oпштина предузима мере заштите од буке и у том циљу одређује зоне насеља, зоне одмора и
рекреације, индустријску зону и обезебеђује систематско мерење буке.
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Мерење буке могу да врше стручне организације које имају одговарајући стручни кадар и опрему за
мерење буке.
Мониторинг радити по потреби и налогу инспектора за заштиту животне средине општине
Нови Бечеј.

5. БИОМОНИТОРИНГ

Упоредо са мониторингом основних параметара (ваздух, вода, земљиште, итд.), програм мониторинга
обухвата и систем праћења билошких промена у времену и простору-биомониторинг, који на најбољи начин
одсликава комплекс природних и антропогених појава,утицаја и процеса.
Дефинисање, припрема и спровођење мониторинга природних вредности и биодиверзитета на подручју
Војводине усаглашено је са међународним стандардима из ове области, јер се само тако може вршити размена
и упоређивање података, како на локалном и националном, тако и на глобалном нивоу.Овај програм обухвата
ретке и угрожене биљне и животињске врсте и њихове заједнице, готово свих региона Војводине, са посебном
пажњом на заштићена природна добра.
Биомониторинг обухвата поједине врсте биљака и животиња, њихове популације а код изузетно ретких
врста чак и поједине индивидуе.
Посебан значај у биомониторингу заузима континуирано праћење последица негативних антропогених
утицаја на природну средину кроз директно нарушавање појединих функционалних елемената акосистема, али
и кроз непосредни утицај на поједине ретке одн. осетљиве врсте и њихова станишта.
Спровођење континуираног биомониторинга је од изузетног значаја јер без њега нема адекватне
заштите и коришћења природне баштине Војводине.

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

7.ИЗВЕШТАВЊЕ О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Јединица локалне самоуправе дужна је да податке из мониторинга доставља Агенцији за заштиту
животне средине, сходно одредбама члана 73. Закона о заштити животне средине. Достављање података
Агенцији,има за циљ да се:









добијени подаци о квалитету животне средине могу међусобно поредити како би се дао опис квалитета
животне средине по чиниоцима животне средине, као и развој током времена,
изврши процена утицаја квалитета животне средине на здравље становништва, материјална добра и
екосистеме,
процене здравстевни ефекти,
да се квантификује оштећење материјалних средстава и вегетације,
проучи однос емисија/изложеност и однос изложености/ефекти изложености,
подржи развој исплативих стратегија заштите,
подржи законодавство везано за директиве о квалитету животне средине,
утиче, информише и утврђује ефикасност политике у овој области.

Поред свега наведеног сви привредни субјекти као и физичка лица са територије општине Нови Бечеј која
имају већи или мањи утицај, својим чињењем или не чињењем, на квалитет животне средине дужна су да
резилтате својих мерења и анализа доставе комисији за заштиту животне средине општине Нови Бечеј на увид.
Овај програм објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Броj: II-02-501-34/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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19. На основу члана 100.Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/2004 и 36/2009),
Одлуке о образовању буџетског фонда за заштиту животне средине број I-01-501-51/2009 и члана 35. Статута
општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 3/2014 –пречишћен текст и 11/2014), Скупштина
општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕђЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2017. ГОДИНУ
Члан 1.
Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из буџетског фонда за
активности које се током 2017. године планирају у области заштите и унапређења животне средине.
Члан 2.
За реализацију програма планирају се средства у буџетском фонду за заштиту животне средине општине Нови
Бечеј у укупном износу од 4.600.000,00 динара
Средства из члана 2. Овог програма користиће се за:
1.Програме и Пројекте праћења стања животне средине (мониторинг) у износу од 600.000,00
динара
У 2016. години планира се мониторинг:






квалитета ваздуха
нивоа комуналне буке
квалитета површинских вода
квалитета земљишта
праћење и прогноза инхалаторних алергена

За реализацију ових Програма закључиће се уговори са овлашћеним и стручним организацијама.
2.Подстицајни, превентивни и санациони Програми и Пројекти као и суфинансирање истих у
износу од 1.400.000,00 динара
Пројекти и Програми односе се на:







Пројекти рекултивације, санације и уређења јавних површина
Управљање отпадом
Управљање енергијом (подизање енергетске ефикасности)
Развој научног истраживања
Пројекти од интереса за локалну самоуправу (техничко опремање службе за заштиту животне средине)
Остали превентивнии и подстицајни програми и пројекти за чијом се реализацијом укаже потреба

3.Програми и пројекти заштите и развоја заштићених природних добара на територији општине у
износу од 2.000.000,00 динара
4.Програми и пројекти невладиног сектора из области животне средине у износу од 150.000,00
динара
Ови програми ће се реализовати на основу конкурса или посебног акта Председника општине.
5.Образовне активности, едукација, штампање пропагандног материјала, промоција и јачање
свести о очувању животне средине у износу од 300.000,00 динара
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације заштите животне средине Одсек за
урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине ће опредељеним
средствима самостално или у сарадњи са другим субјектима организовати или учествовати у предавањима,
семинарима, трибинама, скуповима и манифестацијама из области заштите животне средине.
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Сајмови екологије
Обележавање светског дана животне средине
Сајмови здраве хране
Ауторски хонорари или уговори по делу

Ови програми ће се реализовати на основу јавног конкурса у складу са потребама и интересима јединице
локалне самоуправе.
7. Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине у износу од
150.000,00 динара
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању животне средине,
јавности рада као и јачању свести о значају заштите животне средине наставиће се са:




Припремом и штампом билтена
Азурирањем интернет странице
Обавештавање јавности путем других медија
Члан 3.

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у складу са приливом средстава
прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Нови Бечеј.
Члан 4.
Уколико се приходи не остварују у планираном износу Председник општине одређује приоритетне активности.
Члан 5.
Одобрење за финансирање сваког појединачног програма или пројекта одобрава Председник општине.
Члан 6.
Реализацију Програма и надзор над извршавање уговорених обавеза и реализације појединачних програма и
пројеката спроводи надлежан одсек Општинске управе.
Извештај о реализацији овог Програма доноси Општинска управа општине Нови Бечеј, Одсек за урбанизам,
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине, а пре усвајања Програма за наредну
годину.
Члан 7.
Овај Програм објавиће се у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Броj: II-02-501-33/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

20. На основу члана 35. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014 –
пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017. године
донела је
РЕШЕЊЕ
o усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма управљања парком природе „СТАРА
ТИСА“ код Бисерног острва за 2016. годину
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I
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма управљања парком природе „СТАРА ТИСА“ код
Бисерног острва за 2016. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-501-92/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

21. На основу члана 134. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11, 119,12, 45/13, 93/14 И 96/15) и члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј („Службени
лист Општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8.
седници одржаној дана 10.03.2017. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужноси директора Дома здравља Нови Бечеј
I
За вршиоца дужности директора Дома здравља Нови Бечеј именује се:
-

др ИВАН ЗЕЦ из Новог Бечеја, запослен у Дому здравља Нови Бечеј, на период до шест месеци.

II
Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-022-2/2017
Дана: 10.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.

22. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Скупштина општине Нови Бечеј на 8. седници одржаној дана 10.03.2017.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на План рада са финансијским планом за 2017. годину Дома здравља
општине Нови Бечеј
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада са финансијским планом за 2017. годину Дома здравља општине Нови
Бечеј које је утврдио Управни одбор установе дана 31.01.2017. године.
II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-400-50/2017
Дана: 08.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Мирјан Јакшић с.р.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу 56. став 1. тачка 14. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014), а у вези чланом 81. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”,
бр. 54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 93/2012,62/2013,63/2013 ,108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015 и
99/16), Општинско веће општине Нови Бечеј на 28. седници одржаној дана 08.3.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РИЗИКА, РЕГИСТРА РИЗИКА И ЛИСТЕ ПРОЦЕСА У ПОСТУПКУ
УСПОСТАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ НОВИ БЕЧЕЈ
I
УСВАЈА СЕ Стратегија ризика, Регистар ризика и Листа процеса у поступку успостављања финансијског
управљања и контроле у Општинској управи Нови Бечеј, која се спроводи политикама, процедурама и
активностима којима ће се остварити циљеви у складу са прописима, реалним извештавањем, кроз економично,
ефикасно и ефективно коришћење средстава као и заштиту средстава и података.
II
Финансијским управљањем и контролом обухваћени су сви елементи утврђени законом.
III
Финансијско управљање и контрола организује се као систем процедура и одговорности свих лица у Општинској
управи Нови Бечеј.
IV
За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле, одговоран је
помоћник начелника за финансије.
V
Oвај закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-47/2017
Дана: 08.3.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

2. На основу члана 56. sтав 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 28. седници одржаној дана 08.3.2017.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ценовник
Народне библиотеке општине Нови Бечеј
I
Народне
библиотеке
општине Нови Бечеј које је утврдио Управни одбор
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ценовник
установе дана 06.03.2017. године и то у свему према ценовнику из прилога.
Утврђене цене примењују се од 09.03.2017. године.
II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-48/2017
Дана: 08.3.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.
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3. На основу члана 56. sтав 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 28. седници одржаној дана 08.3.2017.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на ценовник
Дома културе општине Нови Бечеј
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ценовник Дома културе општине Нови Бечеј које је утврдио Управни одбор установе
и то у свему према ценовнику из прилога.
Утврђене цене примењују се од 09.03.2017. године.
II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-361-1/2017
Дана: 08.3.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

4. На основу члана 56. sтав 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 28. седници одржаној дана 08.3.2017.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације 13. Сусрети народног
стваралаштва“Ricsaj“ Мађарског културно уметничког друштва „Јокаи Мор“ из Новог Бечеја за
2016. годину
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма манифестације 13. Сусрети народног
стваралаштва“Ricsaj“ Мађарског културно уметничког друштва „Јокаи Мор“ из Новог Бечеја за 2016. годину.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-121-22/2017
Дана: 08.3.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

5. На основу члана 56. sтав 1. тачка 12. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј број 3/2014пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 28. седници одржаној дана 08.3.2017.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Извештај о спровођењу манифестације 8.
Фестивал комедије „Јован Кнежевић – Цаца“
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма манифестације 8. Фестивал комедије „Јован
Кнежевић – Цаца“ који је усвојио Организациони одбор манифестације
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-400-51/2017
Дана: 08.3.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

6. 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 56. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, бр. 3/2014 – пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће општине Нови Бечеј на 28.
седници одржаној дана 08.3.2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма манифестације 17. Дани Теодора
Павловића за 2016. године
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма манифестације 17. Дани Теодора Паловића за
2016. годину, који је усвојио Организациони одбор манифестације 04.12.2016. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-121-26/2017
Дана: 08.3.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

7. На основу члана 5. Одлуке о коришћењу делова обале и воденог простора на територији Општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 15/2011), и члана 56. став 1. Статута Општине Нови Бечеј („Сл.лист
општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст и 11/2014), Општинско веће на својој 28. седници одржаној
дана 08.3.2017. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ месна заједница Нови Бечеј као део локалне самоуправе, да у периоду од 01. маја до 01.
октобра 2017. године, на простору за марину који је одређен за привез чамаца и обхвата леву обалу реке
Тисе од 65,300 км до км 65,650; од км 65,900 до км 66,150 и од км 66,550 до км 68,000 - за пловила од км
65,900 до км 66,150 – односно од привеза број 046 до купалишта (манастир) и за плутајуће објекте од км
66,150 до км 66,280, - односно од рампе за спуштање чамаца до привезишта број 046 организује:
a) службу за прихват и привез пловила током 24 сата;
b) одржавање приобаља: сечење траве и осталог растиња, чишћење самог приобаља, одношење и
депоновање смећа на месту за то предвиђеном, одржавање инфраструктуре на купалишту;
c) предузимање редовних и ванредних активности уколико дође до изливања реке Тисе у смислу чишћења
муља и наноса које иста учини приликом изливања.
2. Месна заједница ће за наведене послове наплати накнаду од свих лица која у том периоду користе
приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка за привез својих пловила и то према простору који заузимају,
а који се утврђује према броју алки за привезиште, као и од лица која купалиште користе за друге
активности.
3. Износ који ће се од лица из претходне тачке наплатити представља накнаду за коришћење марине у складу
с овим Закључком.
4. Одређује се висина накнаде за коришћење приобаља у 2017. години:
за чамац који заузима једну алку за привезиште 3000,00 динара,
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за чамац који је привезан уз сплав 3000,00 динара,
за сплав који заузима мање од 4 алке за привезиште 8000,00 динара,
за сплав који заузима више од 4 алке за привезиште 3000,00 динара по месту.
5. Обавезује се месна заједница да донесе Решења којима ће појединачно утврдити износ накнаде и иста
доставити лицима која користе приобаље наведено у тачки 1. овог Закључка.
6. Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: III 02-352-33/2017
Дана: 08.3.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Саша Максимовић с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
1. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 6. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у
култури кој се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови
Бечеј“, број 23/2016) председник општине је дана 03.03.2017. донео
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета општине Нови Бечеј
I
Именује се Комисија за за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине
Нови Бечеј (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Владимир Давидовић, председник Комисије,
Ранко Радновић, заменик предсeдника Комисије,
Новица Блажин, члан,
Далибор Вучетић, члан,
Горан Докић, члан.
II

Задатак Комисије је:
1. да распише и спроведе јавни конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање и суфинансирање
пројеката у култури,
2. да састави садржину пријавних образаца које ће кандидати са предлогом програма и буџетом достављати као
конкурсну документацију,
3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације на основу
критеријума из члана 9. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј,
4. да поднесе председнику општине образложени предлог одлуке за доделу средстава по спроведеном
конкурсу.
III
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-020-19/2017
Дана: 03.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Максимовић с.р.
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2. На основу члана 53. став 1. тачка 10. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број
3/2014-пречишћен текст и 11/2014) и члана 9. Одлуке о начину финансирања програма удружења из буџета
општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 23/2016) председник општине је дана
03.03.2017. донео
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за финансирање програма удружења из буџета општине Нови Бечеј
I
Именује се Комисија за финансирање програма удружења грaђана (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Владимир Давидовић, председник Комисије,
Ранко Радновић, заменик предсeдника Комисије,
Новица Блажин, члан,
Далибор Вучетић, члан,
Горан Докић, члан.
II

Задатак Комисије је:

1. да распише и спроведе јавни конкурс за расподелу буџетских средстава за финансирање програма удружења
грађана,
2. да састави садржину пријавних образаца које ће удружења грађана са предлогом програма и буџетом
достављати као конкурсну документацију,
3. да након завршеног јавног конкурса изврши анализу и оцену поднете конкурсне документације на основу
критеријума из члана 13. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката у култури кој се
финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј,
4. да поднесе председнику општине образложени предлог одлуке за доделу средстава по спроведеном
конкурсу.
III
Oво решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: I 01-020-20/2017
Дана: 03.03.2017. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Општине Нови Бечеј
Саша Максимовић с.р.

САДРЖАЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Р.б.

Назив документа

1.

3.

Одлукa о изменама допунама одлуке о буџету општине Нови Бечеј
за 2017. годину
Одлукa о одређивању ревизора за завршни рачун буџета
општине Нови Бечеј за 2016. годину
Одлукa о изградњи, одржавању и заштити комуналних објеката

4.
5.
6.
7.

2.

Бр.
Сл.листа
8

Стр.

8

1

8

3

Одлукa о уређивању и одржавању пијаца
Одлукa о сахрањивању и гробљима

8
8

8
14

Одлукa о општинском правобранилаштву општине нови бечеј
Одлукa о остваривању права на финансијску помоћ за вантелесну
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оплодњу у општини Нови Бечеј
Одлукa о коришћењу, одржавању и управљању непокретним
стварима у јавној својини општине Нови Бечеј
Одлукa о измени одлуке о примањима изабраних,постављених и
лица на руководећим местима, накнадама одборника, чланова већа и
радних тела у општини Нови Бечеј
Одлукa о изменама и допунама одлуке о одржавању чистоће
Одлукa о изменама и допунама одлуке о радном времену у
угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији
општине Нови Бечеј
Одлукa о изменама и допунама одлуке о снабдевању водом за пиће
Одлукa о изменама и допунама одлуке о такси стајалиштима у
општини Нови Бечеј
Одлукa о изменама и допунама одлуке о јавним паркиралиштима на
територији општине Нови Бечеј
Одлукa о изменама и допунама одлуке о општинским путевима и
улицама на територији општине Нови Бечеј
Решење o усвајању програма капиталних и других улагања из одлуке
о буџету општине Нови Бечеј за 2017. годину
Решење o усвајању Извештаја о реализацији Програма коришћења
средстава за заштиту и унапређење животне средине општине Нови
Бечеј за 2016. годину
Програм мониторинга животне средине на територији општине Нови
Бечеј у 2017. и 2018. години
Програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне
средине општине Нови Бечеј за 2017. годину
Решење o усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма
управљања парком природе „СТАРА ТИСА“ код Бисерног острва за
2016. годину
Решење о именовању вршиоца дужноси директора Дома здравља
Нови Бечеј
Решење о давању сагласности на план рада са финансијским планом за
2017. годину Дома здравља општине Нови Бечеј
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Р.б.

Назив документа

1.

Решење о усвајању стратегије ризика, регистра ризика и листе
процеса у поступку успостављања финансијског управљања и
контроле у општинској управи Нови Бечеј
Решење о давању сагласности на ценовник Народне библиотеке
општине Нови Бечеј
Решење о давању сагласности на ценовник Дома културе општине
Нови Бечеј
Решење o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма
манифестације 13. Сусрети народног стваралаштва “Ricsaj“ Мађарског
културно уметничког друштва „Јокаи Мор“ из Новог Бечеја за 2016.
годину
Решење o давању сагласности на Извештај о спровођењу
манифестације 8. Фестивал комедије „Јован Кнежевић – Цаца“
Решење o давању сагласности на Извештај о реализацији Програма
манифестације 17. Дани Теодора Павловића за 2016. године
Закључак о поверавању послова одржавања приобаља Месној
заједници Нови Бечеј и одређивање накнаде за коришћење

2.
3.
4.

5.
6.
7.

84

10. март 2017.

Службени лист општине Нови Бечеј

Број: 8

90

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Р.б.

Назив документа

1.

Решење о именовању Комисије за избор пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета општине Нови Бечеј

2.

Решење о именовању Комисије за финансирање програма
удружења из буџета општине Нови Бечеј

Бр.
Сл.листа
8

Стр.

8

88

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

87

