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На основу члана 31. став 2. и 32. став 1. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ 

бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012`), члана 52. став 1. тачка 14. Статута општине Бечеј („Службени 
лист Општине Бечеј”, бр. 2/2014,14/2015 и 20/2016) и предлога Штаба за ванредне ситуације са 2. 
ванредне седнице одржане дана 09.05.2018. године, Председник општине Бечеј је дана 09.05.2018. 
године, донео следећу  
 
 

ОДЛУКУ  
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

Проглашава се ванредна ситуација на делу територије Општине Бечеј које обухвата 
насељено место Бачко Петрово Село која је изазвана нарушеним - озбиљно угроженим 
редовним снабдевањем, односно обуставом снабдевања водом за пиће становништва насеља Бачко 
Петрово Село.  
 

Ситуација из става 1. овог члана представља ризик и претњу да се угрозе основни животни 
услови по становништво, животну средину и материјална добра (да се угрозе здравствени и 
хигијенски аспекти становништва, континуитет производних активности, здравствена и социјална 
заштита, као и противпожарна заштита итд.) и то у таквом обиму и интензитету да њихов настанак и 
последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, 
због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере.  
 

Члан 2. 
НАРЕЂУЈЕ СЕ ЈП Водоканал Бечеј да као хитну меру  изврши прикључење на електричну 

енергију и стави у функцију нови водозахват у Бачком Петровом Селу. 
НАРЕЂУЈЕ СЕ  да се хитно обезбеде 10 цистерни за пијаћу воду од којих 8 треба да стално да 

буде постављено на јавним површинама на територији насеља Бачко Петрово Село,  а две да буду 
припремне  за замену празних , уколико ЈП Водоканал Бечеј нема потребан број цистерни исте-
одговарајуће цистерне за ову намену ће се обезбедити од правних и физичких лица у складу са 
Законом о ванредним ситуацијам.  

Одређује се Варга Ф. Јожеф као  лице задужено за координирање и спровођење ових мера. 
 

Члан 3. 
Ванредна ситуација на делу територије Општине Бечеј које обухвата насељено место Бачко 

Петрово Село трајаће док се не стави у функцију нови водозахват у Бачком Петровом Селу и док се 
не обезбеди нормално снабдевање водом за пиће становништва у Бачком Петровом Селу.  
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу општине Бечеј».  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Чланом 31. став 2. и 32. став 1. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 

111/2009, 92/2011 и 93/2012), прописано је да ванредна ситуација може да се прогласи за део или 
целу општину, град или град Београд, као и да одлуку о проглашењу ванредне ситуације на предлог 
надлежног штаба за ванредне ситуације , за територију општине доноси Председник општине, а 
чланом 52. став 1. тачка 14. Статута општине Бечеј („Службени лист Општине Бечеј”, бр. 
2/2014,14/2015 и 20/2016), прописано је да Председник општине доноси Одлуку о проглашењу 
ванредне ситуације за територију општине Бечеј. Дана 09.05.2018. године на 2. ванредној седници 
Општинског штаба за ванредне ситуације једногласно је донет закључак да Штаб за ванредне 
ситуације општине Бечеј предложи Председнику општине Бечеј да донесе Одлуку о проглашењу 
ванредне ситуације на делу територије Општине Бечеј које обухвата насељено место Бачко Петрово 
Село, због наступања неочекиваниог прекида у снабдевању водом за пиће становништва насеља 
Бачког Петровог Села изазваног кваром пумпи на 3 бунара. Чланом 93. Закона о ванредним 
ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), прописано је да у случајевима 
нарушеног редовног снабдевања водом због елементарних непогода и других несрећа, комунална 
предузећа и друга привредна друштва, произвођачи и дистрибутери воде, дужни су да обезбеде 
потребну количину воде, мере контролу исправности воде и одржавају системе за водоснабдевање, 
као и да су јединице локалне самоуправе дужне да евидентирају, уређују и воде бригу о 
алтернативним могућностима за водоснабдевање, као и да Штаб за ванредне ситуације координира 
дистрибуцију воде и ангажује све расположиве капацитете за транспорт и дистрибуцију воде. 
Полазећи од горе цитиране законске одредбе, те извештаја Штаба за ванредне ситуације и ЈП 
„Водоканал“ Бечеј, Председник општине Бечеј проглашава ванредну ситуацију, јер је 
водоснабдевање - редовно снабдевање водом за пиће становништва на делу територије Општине 
Бечеј које обухвата насељено место Бачко Петрово Село обустављено, па предметна ситуација 
доводи и до угрожавања здравствених и хигијенских аспеката становништва, континуитета 
производних активности, здравствене и социјалне заштита, као и противпожарне заштите итд.  

За време ванредне ситуације ЈП „Водоканал“ Бечеј ће обезбедити снабдевање водом за пиће 
становништва постављањем 10 цистерни за пијаћу воду на територији Бачког Петровог Села, како се 
не би угрозило снабдевање водом у хигијенском смислу и систем водоснабдевања у техничко- 
технолошком смислу.  
 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Бечеј”, због 
хитности поступка и предузимања хитних мера од стране ЈП „Водоканал“ које подразумева 
прикључење на електричну енергију и стављања у функцију новог водозахвата у Бачком Петровом 
Селу , како би се у што краћем року обезбедило нормално снабдевање водом за пиће становништва 
Бачког Петровог Села. 
 

На основу свега горе изложеног, Председник општине Бечеј је донео Одлуку као у 
диспозитиву.  
 
Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Бечеј 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Број: II 011-85/2018 
Дана: 09.05.2018.године         Драган Тошић, c.p.  
Б Е Ч Е Ј    
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Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби 

Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922 
Лице које обавља послове одговорног уредника: Мирјана Намачински 

Годишња претплата за 2018. годину  1.750,00 динара 
Штампа: Општинска управа општине Бечеј, 

 ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј  
код Управе за трезор 840-138640-47 

 
----------0---------- 

 
Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg. 
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922 

A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Mirjana Namačinski 
Előfizetési díj a 2018. évre: 1.750,00 dinár 

Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala 
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:  

Uprava za trezor 840-138640-47 
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