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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 20           Нови Бечеј 09.12.2013. године                          година   XLVIII 

1. На основу члана 46. став 1. Закона о локалним изборима (″Службени гласник РС″, број 

129/2007, 34/2010 и 54/2011) Скупштина општине Нови Бечеј, на 15. седници одржаној 

09.12.2013. године, донела је 

ОДЛУКУ 

о престанку мандата одборнику ЕРЕШ ШАНДОРУ 

I 

 ОДБОРНИКУ ЕРЕШ ШАНДОРУ утврђујуе се престанак мандата одборника Скупштине 

општине Нови Бечеј. 

 

II 

 

Ову Одлуку објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

 

Број: II 02-013-22/2013                                                                        Председник 

Дана: 09.12.2013. године                                                               Скупштине општине 

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

 

2. На основу члана 48. став 1. Закона о локалним изборима (″Службени гласник РС″, број 

129/2007, 34/2010 и 54/2011) Скупштина општине Нови Бечеј на 15. седници одржаној 

09.12.2013. године, донела је   

 

ОДЛУКУ 

о потврђивању мандата одборнику ТОМИСЛАВУ РАТКОВИЋУ 

 

I 

 ОДБОРНИКУ ТОМИСЛАВУ РАТКОВИЋУ потврђује се мандат одборника 

Скупштине општине Нови Бечеј. 
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II 

Ову Одлуку објавити у ″Службеном листу општине Нови Бечеј″. 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-013-23/2013                                                                       Председник 

Дана: 09.12.2013. године                                                              Скупштине општине 

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

 

3. На основу члана 28. став 3. Закона о легализацији објеката („Службени гласник РС“, број 

95/2013)  и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј на 15. седници одржаној дана  

09.12.2013. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ  

ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врше се измене Одлуке о накнади за уређивење грађевинског земљишта 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 15/2011), у даљем тексту Одлука. 

 

Члан 2. 

Мења се члан 28. Одлуке тако да сада гласи: 

  

„Инвеститори који су поднели захтев за легализацију, накнаду за уређивање 

грађевинског земљишта плаћају према овој Одлуци. 

Власнику бесправно изграђеног породичног стамбеног објекта или стана у стамбеној 

згради, који је изградњом или куповином трајно решавао своје стамбено питање и ако 

он или чланови његовог породичног домаћинства немају другу непокретност за 

становање, одобрава се умањење обрачунате накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта у висини од 25% . 

Породичним домаћинством у смислу става 2.овог члана сматрају се лица која са 

власником објекта изграђеног без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу 

живе у заједничком домаћинству ( брачни друг или лице које са власником објекта живи 

у ванбрачној заједници, деца рођена у браку или ван брака, усвојена или пасторчад и 

друга лица које је власник објекта или његов брачни друг дужан да по закону издржава, 

а која са њим станују у истом стану, односно породичној стамбеној згради). 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта из става 1. и 2. овог члана, се плаћа 

једнократном уплатом, а на захтев инвеститора може се платити у једнаким месечним 

ратама у периоду од 1 године.“ 

 

Члан 3. 

У свему осталом Одлука о накнади за уређивење грађевинског земљишта остаје 

неизмењена. 
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Члан 4. 

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

општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-434-15/2013                                                                   Председник 

Дана: 09.12.2013.године                                                            Скупштине општине 

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

 

4. На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Слубени гласник 
РС“, број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови 

Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј 
на 15. седници одржаној дана 09.12.2013. године, донела је  

 

ОДЛУКУО ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врше се измене и допуне Одлуке о локалним комуналним таксама 

(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 4/2013) у даљем тексту: Одлука.  
 

Члан 2. 
У делу Одлуке ТАКСЕНА ТАРИФА  - Тарифни број 1, после става 9. додаје се нови  став 

10. који гласи: „Правна лица из става 4. Овог тарифног броја, која делатност обављају и у 

пословним објектима ван седишта општине - у насељеним местима Ново Милошево, Кумане 

и Бочар – таксу за истицање фирме на објектима у насељеним местима, плаћају у висини 

од 5% од износа обрачунатом по овом тарифном броју . „ 

Тарифни број 3 у ставу 1. мењају се динарски износи у тачкама 1, 2 и 3 и гласе: 

“ 1. За теретна возила:  

 

за камионе до 2 т носивости  1.570,00 динара  

за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.100,00 динара  
за камионе од 5 т до 12 т носивости  3.670,00 динара  

за камионе преко 12 т носивости  5240,00  

 
2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 520,00 динара.  

 
3. За путничка возила:  

 

до 1150 цм3  520,00 динара  
преко 1150 до 1300 цм3  1.050,00 динара  

преко 1300 до 1600 цм3  1.570,00 динара  

преко 1600 до 2000 цм3  2.100,00 динара  

преко 2000 до 3000 цм3  3.150,00 динара  
преко 3000 цм3  5.240,00 динара „ 
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Члан 3. 

У свему осталом Одлука о локалним комуналним таксама остаје неизмењена.  
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине 

Нови Бечеј“.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-434-14/2013                                                                    Председник  

Дана: 09.12.2013. године                                                           Скупшине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                    Саша Максимовић с.р. 

 

5. На основу члана 50. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању (''Службени 

гласник РС'', број 18/2010) и члана 35. став 1. тачка 28. Статута општине Нови Бечеј 

(“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на 15. 

седници одржаној 09.12.2013. године, донело је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању цене услуга у ПУ “Пава Сударски“, Нови Бечеј 

 

I 

Утврђује се висина цене услуга по детету у ПУ ''Пава Сударски'', Нови Бечеј: 

 

Р.б. Боравак деце  Економска цена Учешће родитеља 20% 

    

1 за целодневни боравка деце узраста од 1 

до 3 године 

 

21.316,91 4.263,00 

2 за целодневни боравка деце узраста од 3 

до 7 година 

 

19.318,08 3.863,00 

3 за полудневни боравак деце 

 

8.561,26 1.712,00 

4 за припремни предшколски  

програм – целодневни боравак 

 

12.293,33 2.458,00 

5 за припремни предшколски програм – 

полудневни боравак 

4.825,99 965,00 

 

 

II 

Утврђене цене примењиваће се од 01.01.2014. године. 
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III 

Овo Решење објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-560-13/2013                                                                      Председник 

Дана: 09.12.2013. године                                                             Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Саша Максимовић с.р. 

 

6. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службенигласник Републике Србије“број 72/2009,52/11 и 55/13) и члана 35 тачка 9 Статута 

општине Нови Бечеј(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/ 2008), Скупштина општине 

Нови Бечеј, на својој 15. седници одржаној дана 09.12. 2013. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ДР ЂОРЂЕ 

ЈОАНОВИЋ“ НОВО МИЛОШЕВО 

 

1. 

Разрешавају се дужности члана Школског одбора ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново 

Милошево: 

Представници локалне самоуправе 

1. Драган Миуцин, из Новог Милошева, Милана Варадинца 21 

2. Ивица Сувачарев из Новог Милошева, Николе Тесле 27 

3. Данијела Суботички из Новог Милошева, Омладинска 13 

 

2. 

За чланове Школског одбора ОШ „Др Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево именују се: 

Представници локалне самоуправе 

1. Саша Недин, из Новог Милошева, Аркадије Попов 109 

2. Андраш Тот из Новог Милошева, Маршала Тита 141 

3. Александра Ђууричин из Новог Милошева, Аркадије Попов 142 

 

3. 

Мандат изабраних чланова траје до истека мандата Школског одбора. 

 

4. 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и има се објавити у „Службеном листу 

општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ  

 

Број : II 02-020- 138/2013                                                                Предсдник 

Датум: 09.12.2013. године                                                        Скупштине општине 

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                   Саша Максимовић с.р. 
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7. На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службенигласник Републике Србије“број 72/2009,52/11 и 55/13) и члана 35 тачка 9 
Статута општине Нови Бечеј(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/ 2008), Скупштина 

општине Нови Бечеј, на својој 15. седници одржаној дана 09.12. 2013. године, доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
 ОШ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

1. 

Разрешава се дужности члан Школског одбора ОШ „Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј: 
 

Представник родитеља 

 
   Манасијевић Данијела из Новог Бечеја,   

 
2. 

За члана Школског одбора ОШ „ Јосиф Маринковић“ Нови Бечеј именује се: 

 
Представник родитеља 

 

Скрофанов Наталија из Новог Бечеја, Иве Милутиновића 6а, 

 
3. 

Мандат изабраног члана траје до истека мандата Школског одбора. 

 
4. 

Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и има се објавити у 

„Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02-020--/2013                                                                        Председник 
Датум: 09.12.2013. године                                                            Скупштине општине 

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

 

8. На основу члана 15. и члана 17. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине 

Нови Бечеј“ ,број 9/2008,) у вези члана 12. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник 

РС“, број 119/2012), Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 15. седници од 09.12.2013. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора  

Комуналног јавног предузећа “Компред“ Ново Милошево 

 

I 

Разрешава се дужности члана Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа “Компред“ Ново 

Милошево  

1. Војислав Исаков,  на лични захтев. 
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II 

За члана Надзорног одбора Комуналног јавног предузећа “Компред“ Ново Милошево именују 

се: 

1. Оливера Торњански из Новог Милошева, дипл.инг. заштите животне средине. 

 

III 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ       

                                                                                                                                                     

Број: II 02-020-140/2013                                                                     Председник                                               

Дана: 09.12.2013. године                                                            Скупштине општине                                                       

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

 

9. На основу члана.15. и члана 17. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине 

Нови Бечеј“ ,број 9/2008,) у вези члана 12. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

РС“, број 119/2012), Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 15. седници од 09.12.2013. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора  

ЈП радио-дифузне делатности “Радио Нови Бечеј“ 

 

I 

Разрешава се дужности председник Надзорног одбора ЈП Радио-дифузне делатности “Радио 

Нови Бечеј“  

 

1. Невена Суботић, због сукоба интереса. 

 

II 

За председника  Надзорног одбора ЈП Радио-дифузне делатности “Радио Нови Бечеј именују се   

1.  Саша Лекић из Новог Сада, дипл.економиста, менаџер у туризму. 
 

III 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ       

 

Број: II 02-020 - 142/2013                                                                    Председник                                                

Дана: 09.12.2013. године                                                               Скупштине општине                                                       

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                          Саша Максимовић с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

1. На основу члана 55. став 5. Законом о водама ("Службени гласник РС", брoj 30/10 и 93/12) и 

члана 56. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), 

Општинско веће општине Нови Бечеј на 26. седници одржаној дана 02.12.2013.године донео је  

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН 

ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА ВОДЕ II РЕДА 

 

Општи део 

Члан 1. 

Оперативним планом за одбрану од поплава на територији општине Нови Бечеј ( у дањем 
тексту план) организована је одбрана од поплава, услед наиласка великих вода (спољних и 

унутрашњих), која се спроводи на територији општине Нови Бечеј на водама II реда . 
Под водама II реда подразумевају се све воде које нису утврђене као воде I реда, а чији је 

попис утврђен Одлуком о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник РС“, број 83/10). 

 

Члан 2 

Штаб за ванредне ситуаије руководи одбраном од поплава на територији општине Нови Бечеј 

(у даљем тексту штаб) а о његовом спровођењу и мерама које се подузимају у одбрани од 
поплава подноси годишњи извештај Општинско већу општине Нови Бечеј. 

 

 Члан 3 

Штаб организује и спроводи Одбрану  од  великих вода реке Тисе на летњим насипима Либе и 

Љутово, а одбрана од поплава изазваних  великим атмосверским падавинама као и високим 

подземним водама, под руководством штаба, организује се и спроводи на подручијима 

насељених места Нови Бечеј, Ново Милошево, Кумане и Бочар. 
 

  Члан 4 
Штаб формира Стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од поплава. који пружа 

стручму помоћ, даје стручна мишљења, препоруке и помаже координатору и штабу приликом 

организовања и спровођења активности одбране од поплава на територији општине Нови 
Бечеј и помаже стручним саветима при доношењу наредби, закључака и препорука.  

Решење о формирању Стручно-оперативни тима саставни је део овог Плана. 

 

Члан 5. 

Штаб  за ванредне сиитуације општине Нови Бечеј за време  одбране од поплава: 

 

1. руководи одбраном од поплава на територији општине Нови Бечеј, 
2. предлаже команданту штаба проглашење појединих фаза одбране од поплава као и укидање 

одбране од поплава, 
3. именује члана штаба  за координацију одбране од поплава за територију локалне самоуправе 

који је надлежан за мере заштите од поплава на територији општине  Нови Бечеј, 

4. предлаже команданту штаба контролисано упуштање воде у рудине Либе и Љутово 

5. усваја предлоге за  именовање лица која обављају послове чувара насипа, стручног 

руководиоца одбране од поплава на летњим насипима и руководиоце сектора за одбрану од 
поплава на летњим насипима у даљем тексту (руководиоц сектора) , 

6. усваја предлоге за  именовање лица која обављају послове  руководиоца одбране од поплава 

по насељеним местима (у даљем тексту руководилац одбране), 
7. прати спровођење одбране од поплава и анализира тренутно стање, 
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8. доноси закључке и наредбе које омогућавају имплементацију плана, 

  
Члан 6. 

О потреби проглашења  и укидања одбране од поплава односно појединих фаза одбране од 
поплава  на водама II реда на територији општине Нови Бечеј одлучује Командант Штаба за 

ванредне ситуације оптине Нови Бечеј на предлог  штаба . 

 
Члан 7. 

Командант Штаба  за ванредне сиитуације општине Нови Бечеј за време  одбране од поплава: 

1. руководи и координира радом штаба за ванредне ситуације, 

2. на предлог Штаба проглашава и укида фазе одбране од поплава на летњим насипима, на 
основу извештаја о стању водостаја на реци Тиси и прогнозе водостаја као и у зависности од 

стања летњих насипа,  

3. на предлог штаба проглашава одбрану од поплава изазваних обилним падавинама и високим 
подземним водама у насењеним местима, 

4. налаже контролисано упуштање воде у рудине Либе и Љутово, 
5. усклађује рад свих служби које учествују у одбрани од поплава  

6. за време проглашене одбране од поплава свакодневно добија и анализира  извештаје од 

координатора одбране од поплава, 
7. на предлог координатора налаже ангажовње комуналних и осталих јавних служби, стара се о 

обезбеђењу финансијских средстава неопходних за одбрану од поплава, 

8. сазива штаб за ванредне ситуације када се за то  укаже потреба, 

9. стара се о извођењу  неопходних  радњи које се односе на првентивно одржавање летњих 
насипа, 

10. стара се о спровођењу  радњи  на ојачавању и поправци оштећења на летњим насипима 

после завршене одбране од поплава, 
11. обезбеђује услове за реализацију програма мера и активности за информисање и едукацију 

јавности, 

12. обезбеђује услове за израду техничке документације за одбрану од поплава за подручје 

општине,  

13. обезбеђује услове за имплементацију плана,  

14. организује у сарадњи са другим субјектима који учествују у одбрани од поплава и спроводи 

програм мера и активности за обезбеђење прихватних центара за прихват људи и имовине у 
ванредним ситуацијама,  

15. обезбеђује  и координира сарадњу са окружним републичким штабовима за ванредне 

ситуације као и са штабовима околних локалних самоуправа,  
 

Члан 8. 
КООРДИНАТОР –  за одбрану од поплава  на територији општине Нови Бечеј за ванредне 

сиитуације општине Нови Бечеј у току одбране од поплава нарочито врши: 

1. у свакодневном је контакту са командантом штаба и подноси му писмене и усмене извештаје о 

спроведеним активностима у току одбране од поплава на територији општине, 

2. предлаже команданту по потреби ангажовање комуналних и других јавних предузећа , 

3. по потреби тражи мишљење од  стручно оперативног тима за заштиту и спасавање  од 

поплава на територији општине Нови Бечеј, 
4. по потреби иницира састанке Стручно оперативног тима за заштиту и спасавање  од поплава 

на територији општине Нови Бечеј, 

5. предлаже штабу контролисано упуштање воде у рудине Либе и Љутово 
6. предлаже штабу особе за руководиоце одбране од поплава по насељеним местима  ( у даљем 

тексту руководилац одбране) и чланове оперативног тима за одбрану од поплава по 

насељеним местима( у даљем тексту оперативни тим)  

7. предлаже руководиоце сектора и чуваре на летњим насипима као и стручног руководиоца за 
одбрану од поплава на летњим насипима( у даљем тексту стручни руководилац). 
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8. предлаже предузимање хитних мера, када постоји објективна опасност односно  угроженост 

људи и добара, а одлагање таквих мера би проузроковало значајне штете. О овако  
спроведеним хитним мерама дужан је да у најкраћем року обавести команданта штаба и штаб.  

9. свакодневно је у контакту са руководиоцима одбране од поплава  и са стручним руководиоцем 
и координира њихов рад. 

10. утврћује потребу за радном снагом, техничким средствима, механизацијом, неопходним 

материјалом и координира набавку ангажовање, складиштење и дистрибуцију истих  
11. врши контролу спроведених мера, 

12. предлаже предузимање мера и радова и ангажовања људства у циљу успешне одбране од 

поплава и мера усмерених на заштиту здравља људи и заштиту животне средине, 

13. предлаже штабу саопштења за штампу и информације за медије спроводи реализацију 
програма мера и активности за информисање и едукацију јавности,   

14. проучава прогнозе и кретање водостаја, анализира стање заштитних објеката,  

15. прати  спровођење програма мера и активности за обезбеђење прихватних центара за 
прихват људи и имовине у ванредним ситуацијама изазваним поплавама и предлаже мере за 

њихово побољшање, 
16. по завршеној одбрани од поплава подноси штабу предлог потребних мера и радова на 

поправци и ојачању летњих насипа за следечу одбрануод попллава, 

17. предлаже радње и мере које треба спровести како би се отклонили узроци појаве високих 
унуташњих вода који су довели до поплаве у насењеним местима односно до угрожавања 

људуи, објеката и добара. 

 

Члан 9. 
Штаб организује и спроводи Одбрану  од  великих вода реке Тисе на летњим насипима Либе и 

Љутово, а Одбрана од поплава изазваних  обилним атмосверским падавинама као и високим 

подземним водам под руководством штаба оргаанизује се и спроводи на подручју насељених 
места Нови Бечеј,Ново Милошево, Кумане и Бочар.      

Радње из става 1 овог члана штаб спроводи као оперативне мере за одбрану од поплава и 

Мере за ублажавање и отклањање последица изазваних поплавама. 

Оперативне мере подразумевају: 

- израду привремених насипа на угроженим деоницама - ”летњи насипи”, 

- отварање и плављење привремених ретензија на основу увида на терену, 

- плављења околног терена по принципу ”мање штете”, 

- евакуацију становништва и материјалних добара, докумената, архива и сл., 

- збрињавање угрожених и настрадалих, 

- ангажовање додатне радне снаге и материјално-техничких средстава ради ефикаснијег 

спровођења одбране, 

- евентуално ангажовање Војске Србије, и 

- спровођење мера одбране од поплава из важећег општег и оперативног плана за одбрану од 

поплава 
Мере за ублажавање и отклањање последица подразумевају радње на санацији, 

реконструкцији и поновној изградњи објеката оштећених поплавама изазваним водама II 

реда. Такође, ове мере обухватају и надокнаду штете оштећеним физичким и правним лицима 

у складу са материјалним могућностима. Накнада штете може се реализовати у новцу, 

грађевинском материјалу и сл. 

 
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА НА ЛЕТЊИМ НАСИПИМА ЛИБЕ И ЉУТОВЕ  

 

члан 10. 
Одбрану од поплава на  летњим насипима на предлог штаба проглашава командант штаба . 
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Поједине фазе одбране од поплава, на летњим насипима командант штаба  може да  прогласи 

на предлог штаба   и пре достигнутих критеријума који су предвиђени овим планом,  као и да 
нареди да се предузму  неопходне мере и радови  ако стање насипа и локалне прилике то 

захевају.  
 

Члан 11. 

Штаб одређује и именује стручно лице за одрану од поплава на летњим насипима  Либе и 
Љутово.  

Водопривредно предузеће обавештава шаб односно Координатора о  појави водостаја на 

водомерној станици Нови Бечеј на +400 центиметара  и даље у току одбране од поплава 

свакодневно обавештава о хидрометеоролошком стању на реци Тиси. 
 

Члан 12. 

У зависности од хидрометеоролошке ситуације и временске прогнозе проглашава се одбрана 
од поплава на летњим насипима Либе и Љутово и то: 

Прва фаза: редовна одбрана од поплава на насипима се проглашава када на станици 
водомера Нови Бечеј ниво реке Тисе достигне  висину од +400 центиметара. 

Друга фаза: ванредна одбрана од поплава на насипима када на станици водомера нови Бечеј 

ниво реке Тисе достигне  висину од +500 центиметара. 
Трећа фаза:  Одбрана  када на станици водомера Нови Бечеј ниво реке Тисе достигне  

висину од +600 центиметара.  

Напуштање одбране од поплава на летњим насипима Либе и Љутово проглашава командант 

штаба  када на станици водомера Нови Бечеј ниво реке Тисе достигне  висину од +650 
центиметара. 

Напуштање одбране од поплава на летњим насипима може да се прогласи и  услед пробијања 

насипа или контолисаног упуштања воде у рудине Либе и Љутово.  
 

Члан 13. 

обавештавања и узбуњивања становништва општине Нови Бечеј, обавиће се путем система за 

јавно узбуњивање, које ће активирати Оперативни центар у Зрењанину на предлог Штаба за 

ванредне ситуације. 

 

Члан 14.  
На оба летња насипа постоје изграђене упусно-испусне уставае за контролисано упуштање 

воде.  

Контролисано упуштање воде у рудине Либе и Љутово одобрава на предлог штаба Командант 
штаба на основу предлога стручног лица које овај предлог подноси координатору за одбрану 

од поплава. 
Стручно лице овај предлог у писаној форми подноси после анализе стања насипа и на основу 

праћења хидрометеоролошке ситуације за наредне дане а са циљем како неби дошло до 

пробијања или преливања летњег насипа.  

 

Члан 15.  

Лица које ће обављати послове чувара насипа и послове руководиоца сектора на летњим 

насипима предлаже стручни руководилац. 
 Свој предлог за избор поменутих лица  у писаној форми подноси Координатору за одбрану од 

поплава по ступању на снагу овог плана стим да је могуће подносити писмене измене овог 

предлога Координатору  у зависности о ситуације на терену, променама у предузећу и због 
других оправданих разлога.      

 

Члан 16. 

Штабза ванредне ситуације ће обзбедити особље из предходног члана и то у зависности од 
фазе одбране у првој фази одбране за 8 часовни обилазак летњих насипа у току дана у другој 
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фази одбране за 12 часовни обилазак у току дана и у трећој фази за 24 часовни обилазак 

летњих насипа односно у две смене по дванаест часова. Такође ће обезбедити и по једног 
руковаоца сектора за сваки летњи насип односно по једног за насип Либе и једног за насип 

Љутово 
Члан 17. 

Материјал потребан за одбрану од поплава на летњим насипима:  

• Џакови 30 кг  5000 комада 

• пвц фолија дебљине 0,5 милиметара   100 кг  

• Фило фолија за воду  (пропушта воду а материјал из воде не пропушта)  500 м2  

• Гумене чизме величине од 42-46   10 пари 

• Рибарске дуге чизме  величине  43-46    4 пара 

Наведени материјал се набавља превентивно или ургентно када се укаже потреба. Могуће су 

и измене у количинама поменутог материјала у зависности од ситуације на терену. 

За обезбећење овог материјала као и за његово складиштење и дистрибуирање  надлежан је 
Штаб за ванредне ситуације општине Нови Бечеј . 

 
 

Члан 18. 

Чувар насипа за време одбране од поплава врши нарошито следече послове : 

• обилази насип и осматра промене које се дешавају на њему и околном земљишту,  

• обележава слаба места на насипу (изворе процуривања, расквашења и друо), 

• учествује у извршавању потребних мера санације за отклањае негативних појава на насипима, 

• писмено свакодневно извештва руководиоца сектора о свим уоченим променама, предузетим 

мерама и њиховим ефектима на летњим насипима ,  

• извршава  наредбе свог руководиоца сектора.  

 
Члан 19. 

Руководилац сектора за време одбране од поплава врши нарошито следеће послове: 

• упознаје и прати појаве на летњим насипима, анализира их и процењује ризике и анализира 

сигурност  летњих насипа, 

• предузима одговарајуће мере за санирање слабих места на наипима, 

• предлаже ангажовање радне снаге и техничких средстава,  

• даје  задатке радним групама за извршење радова на санацији слабих места и контролише 

њихово извршавање,  

• контролише и координира рад чувара насипа,  

• спроводи наређења стручног руководиоца,  

• Води евиденцију о ангажованоој механизацији и људству у оквиру радних група и евиденцију 

о ангажовању чувара насипа.  

• свакодневно писмено извештава стручног руководиоца одбране од поплава на летњим 

насипома  о стању насипа и предузетуим мерама и радовима и њиховим ефектима за 

предходни дан. 

• Руководилац сектора је дужан да изврши преглед летњег насипа најмање једампут  годишње 

ван периода одбране од поплава и да о томе сачини писмени извештај и исти поднесе 

стручном руководиоцу одбране од поплава . 

 
Члан 20. 

Стручни руководилац за време одбране од поплава врши нарошито следеће послове: 

• координира рад  руководилаца сектора који га свакодневно писмено извештавају, 

• проучава прогнозе и кретања водостаја и координатору предлаже даље мере у одбрани од 

поплава, 

• анализира стање заштитних објеката и предлаже координатору мере за њихово очување и 

снирање оштећења,  
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• Наређује предузимање мера и радова у циљу успешне одбране од поплава на летњим 

насипима,  

• обезбећује ангажовање радне снаге,  Руководилаца сектора и Чувара насипа као и потребних 

техничких средстава,  
• врши контролу спроведених мера на летњим насипима, 

• Свакодневно писмено и усмено обавештава координатора о току одбране од поплава на 

летњим насипима каои остању самих насипа,  

• извештава  о предузетим мерама и њиховим ефектима односно ангажованом људству и 

механизацији,  

• удаљава лице које не савесно или нестручно обавља поверене му послове или његово 

присуство на други начин штетно утиче на спровођење одбране од поплава, у најкраћем 

року.на место удаљеног радника поставља друго лице, а о томе сачиљава писмену белешку. 

• у најкраћем року одређује замену за лица која су позвана да учествују у одбрани од поплава  

а из оправданих разлога изостану као и за лица која се не одазову позиву или самовољно 

напусте одбрану од поплава . 

• извештава писмено координатора о ангажованом људству и механизацији као и о лицима која 

су била позвана и нису се одазвала позиву као и лицима која су због свог неодговорног 
понашања удаљена са  насипа или самовољно напустила одбрану од поплава. 

• по завршетку одбране од поплава на летњим насипима  подноси координатору писмени 

извештај о стању објеката за одбрану од поплава и предлозима мера и радова на поправци и 
ојачању насипа за следећу одбрану, 

• Најмање једном годишње, ван периода одбране од поплава,  дужан је да поднесе извештај 

координатору о стању летњих насипа,  

 
Члан 21. 

Власници и корисници пољопривредног земљишта  у рудинама Либе и Љутово старости преко 
18 година дужни су да се са алатом и транспортним средствима (у исправном стању) ставе на 

располагање штабу у току одбране од пополава на летњим насипима. Односно дужни су да се 

одазову позиву да у оквору радних група учествују у одбрани од поплава на летњим 

насипима.  

Стручни руководилац ће од власника и корисника пољопривредног земљишта организовати 

потребан број радних група  ради извршења неопходних радњи на одбрани летњих насипа.   

 
ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА, У ГРАЂЕВИНСКИМ ПОДРУЧИЈИМА, НАСТАЛИХ УСЛЕД ЈАКИХ 

ПАДАВИНА И ВИСОКИХ ПОДЗЕМНИХ ВОДА. 

 

Члан 22. 

Масна заједница у сваком насељеном месту је у обавези да оформи свој оперативни тим за 

одбрану од поплава, у грађевинским подручијима, насталих услед јаких падавина и високих 
подземних вода ( у даљем тексту оперативни тим). 

 
 

Члан 23 

Оперативни тим мора да буде састављен од најмање три члана. Оперативни тим предводи 

руководилац одбране од поплава за насељено место који је уједно и члан оперативног тима.  

Руководилац одбране од поплава је председник месне заједнице по функцији или лице које он 

писмено овласти да уместо њега обавља ове послове. 

Оперативни тим мора да има и по једног представника органа или предузећа  задуженог за 
комуналне делатности на територији месне заједнице и по једног представника грађевинске 

струке. 
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Члан 24. 

Оперативни тим се формира на начин да месна заједница писмено подносе свој предлог за 

чланове тима Штабу за ванредне ситуације општине Нови Бечејеј односно координатору. 

Сматра се да је Оперативни тим оформљен када штаб усвоји овај предлог. 

 

Члан 25 

Руководилац одбране од поплава на предлог Оперативног тима подноси штабу односно 

координатору захтев за проглашење одбране од поплава у грађевинским подручијима, 

насталих услед јаких падавина и високих подземних вода. У случају кад изграђеним системима 

за одводњавање и кишном канализацијом није могуће у задовољавајућем року одвести 

поплавне воде са грађевинског земљишта и због тога долази до изливања вода из канала са 

претњом угрожавања имовине и здравља грађана у делу или целом насељеном месту. 

 

Члан 26. 

Грађани меснен заједнице, старости преко 18 година су дужни да се одазову позиву и ставе на 

располагање Оперативном тиму као и да понесу непходни алат, а такође могу се ангажовати и 

повереници цивилне заштите.  

За време проглашене одбране  од поплава за одређено насељено место Оперативни тим, 

оформљен за ту месну заједницу,  организује потребан број и састав радних група за 

извршење неопходних радова за одбрану од поплава у грађевинским подручијима, насталих 

услед јаких падавина и високих подземних вода. 

 

Члан 27. 

Оперативни тим за одбрану од поплава  за време  одбране од поплава нарочито врши: 

• прати спровођење одбране од поплава и анализира тренутно стање, 

• координира рад на одбрани од поплава, 

• утврћује потребу за радном снагом, техничким средствима, механизацијом, неопходним 

материјалом и координира набавку складиштење и дистрибуцију истих, 

• предлаже мера за заштиту угрожених објеката и начине за санацију насталих штета,   

• предлаже  предузимање мера и радова и ангажовања људства у циљу успешне одбране од 

поплава и мера усмерених на заштиту здравља људи и заштиту животне средине, 
• врши контролу спроведених мера, 

• предлаже ангажовање повереника цивилне заштите, 

• предлаже саопштења за штампу и информације за медије спроводи реализацију програма 

мера и активности за информисање и едукацију становништва,  

• анализира временске прогнозе за наредни период  и у зависности од тога подузима неопходне 

мере за даљу одбрану од поплава, 
• по престанку одбране од поплава предлаже штабу односно, координатору радње и мере које 

треба спровести како би се отклонили узроци појаве високих унуташњих вода који су довели 

до поплаве у насењеном месту  

 

Члан 28. 

Руководилац одбране од поплава за време  одбране од поплава нарочито врши: 
• Свакодневно је у контакту са координатором и писмено и усмено га обавештава о току 

одбране од поплава, 

• Руководи одбраном од поплава у месној заједници 

• Прати спровођење одбране од поплава и анализира тренутно стање 

• Координира рад на одбрани од поплава, 

• наређује  ангажовање радне снагое, повереника цивилне заштите, техничких средстава, 

механизације, 
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• Обезбеђује неопходни  материјал за одбрану од поплава као и  набавку складиштење и 

дистрибуцију истог,  

• налаже  предузимање мера и радова и ангажовања људства у циљу успешне одбране од 

поплава и мера усмерених на заштиту здравља људи и заштиту животне средине 
• врши надзор над  спроведеним мерама и анализира ефекте спроведених мера. 

• сачињава  саопштења за штампу и информације за медије и стара се о  информисању и 

едукацији становништва у циљу одбране од поплава  

• води евиденцију о ангажованом људству механизацији и утрошеном материјалу као и о 

лицима која се нису одазвала позиву за учешће у одбрани од поплава или која су удаљена са 

одбране или која су самовољно напустила одбрану од поплава, 

• анализира временске прогнозе за наредни период  и у зависности од тога налаже неопходне 

мере за даљу одбрану од поплава, 

• наређује подузимање хитних мера, када постоји објективна опасност односно  угроженост 

људи и добара, а одлагање таквих мера би проузроковало значајније штете. О овако  

спроведеним хитним мерама дужан је да у најкраћем року обавести координатора, 

• Удаљава лице које не савесно или нестручно обавља поверене му послове или његово 

присуство на други начин штетно утиче на спровођење одбране од поплава, у најкраћем 
року.на место удаљеног радника поставља друго лице, а о томе сачиљава писмену белешку, 

• у најкраћем року одређује замену за лица која су позвана да учествују у одбрани од поплава  

а из оправданих разлога изостану као и за лица која се не одазову позиву као и за лица која 
самовољно напусте одбрану од поплава, 

• предлаже координатору ангажовање јавних и других предузећа и осталих субјеката у смислу 

успешне одбране од поплава и санирању последица изазваних поплавама, 

• анализира стање угрожених објеката и предлаже мере за њихово спашавање и санирање 

оштећења,  

• извештава писмено координатора о ангажованом људству и механизацији као и о лицима која 

су била позвана и нису се одазвала позиву као и лицима која су због свог неодговорног 

понашања удаљена са  одбране од поплава или лица која су самовољно напустила одбрану од 

поплава, 

• по престанку одбране од поплава подноси писмени извештај и предлаже штабу односно 

координатору радње и мере које треба спровести како би се отклонили узроци појаве високих 

унуташњих вода који су довели до поплаве у насењеном месту. 

Завршне одредбе 

 

Члан 29 

Власници и корисници опреме, односно материјално-техничких средстава неопходних за 
заштиту и спасавање, стављају опрему и средства, заједно са потребним људством, на 

располагање надлежној служби. 

Члан 30 
У извршавању задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа 

примењују се општи прописи  о безбедности и здрављу на раду, као и  посебне мере за 

обезбеђење заштите и здравља припадника цивилне заштите, чланова јединица, служби и 

других оперативних састава и удружења које се предузимају за време њиховог ангажовања на 
заштити и спасавању од елементарних непогода и других несрећа. 

 

Члан 31 
Саставни део овог Плана су Прилози потребних средстава, опреме и материјала за санирање 

критичних места. 
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Члан 31 

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

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

 
Број: III 02-87-22/2013                                                                          Заменик председника  

Дана: 02.12.2013. године                                                                           Општинског већа  
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                     Матија Ковач с.р. 

 

2. На основу члана 56. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, 

број 9/2008), Општинско веће Општине Нови Бечеј, на 26. седници одржаној дана 02.12.2013. 

године, донело је  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ 

 

Члан 1. 

У члану 5. Правилника о коришћењу службених мобилних телефона у органима општине Нови 

Бечеј(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 16/2013) мења се став 1. и гласи: 

 

„Трошкови коришћења службеног мобилног телефона и картица са претплатничким бројем, 
који се плаћају на терет буџета Општине Нови Бечеј, утврђују се без претплате и ПДВ-а  

за саобраћај у Републици  Сербији у месечом износу:  
- за лица из члана 2. тачке од 1.- 6. овог Правилника - у висини од 5.000,00 динара,  

- за лица из члана 2. тачке 7.и 8. овог Правилника - у висини од 3.000,00 динара,  

- за лице из члана 4. овог Правилника - у висини од ____ динара.  

за саобраћај у ромингу у дневном износу: 

- за лица из члана 2. тачке од 1.- 6. овог Правилника - у висини од 2.000,00 динара,  
- за лица из члана 2. тачке 7.и 8. овог Правилника - у висини од 1.000,00 динара.“ 

 
Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Нови Бечеј“.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: III 01-404-28/2013                                                                     Заменик председника  

Дана: 02.12.2013. године                                                                     Општинског већа  

   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                  Матија Ковач с.р. 
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САДРЖАЈ  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

1.  Одлука о престанку мандата одборнику Шандор Ерешу 20 583 

2. Одлука о потврђивању мандата одборнику Томиславу Ратковићу 20 583 

3. Одлука о изменама Одлуке о накнади за уређивање грађевинског 

земљишта 

20 584 

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 20 585 

5. Решење о утврђивању цене услуга у ПУ „ Пава Сударски“ Нови Бечеј 20 586 

6. Решење о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Др 

Ђорђе Јоановић“ Ново Милошево 

20 587 

7. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „ Јосиф 

Маринковић“ Нови Бечеј 

20 588 

8. Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног  одбора КЈП 

„ Компред“ Ново Милошево 

20 588 

9. Решење о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ЈП 

„Радио Нови Бечеј“ 

20 589 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

 

1. Оперативни план за одбрану од поплава на територији општине Нови Бечеј 

за воде II реда  

20 590 

2. Правилник о изменама и допунама Правилника о коришћењу службених 

мобилних телефона у органима општине Нови Бечеј 

20 598 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


