СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 6

Нови Бечеј 30.05.2002. године

година XXXVIII

1.
На основу члана 8. став 4. Закона о предузећима, (″Сл. лист СРЈ″ бр. 29/96, 33/96,
29/97, 59/98 и 74/99),члана 10. став 2. Закона о штрајку (″Сл. лист СРЈ″ бр. 29/96), члана
4. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (″Сл. гласник
РС″ бр. 25/2000.),члана 4 и 8. Закона о комуналним делатностима (″Сл. гласник РС″ бр.
16/97 и 42/98.), члана 3. став 3. Закона о јавним службама (″Сл. гласник РС″ бр. 42/91 и
71/94), члана 6. Закона о локалној самоуправи (″Сл. гласник РС″ бр. 9/2002.) и члана 16.
став 1. тачка 39. Статута општине Нови Бечеј (″Сл. лист општине Нови Бечеј″ бр. 7/99. и
4/2000), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 30.05. 2002. године, донела
је
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ КОМУНАЛНОГ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
″КОМПРЕД″″ НОВО МИЛОШЕВО
Члан 1.
Комунално јавно предузеће ″Компред″ Ново Милошево које обавља комуналну
делатност у чијем се вршењу остварује општи интерес и чије је обављање незаменљив
услов живота и рада радних људи и грађана и предузећа и других организација на
територији насељеног места Ново Милошево организоваће се као јавно предузеће.
Члан 2.
Предузеће ће пословати под фирмом: Комунално јавно предузеће ″Компред″, са
седиштем у Новом Милошеву, Трг Палих Хероја бр. 2-6.
Комунално јавно предузеће ″Компред″ има својство правног лица.
Члан 3.
Делатност Комуналног јавног предузећа ″Компред″ (у даљем тексту ″Компред″) је:
- 41000 сакупљање, пречићшавање и дистрибуција воде;
-90000 одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности;
- 01412 уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина;
- 40310 постављање електричне инсталације и опреме;
- 45110 рушење и разбијање објеката, земљани радови;
-45210 груби грађевински радови и специфични радови нискоградње;
- 93030 погребне и пратеће активности;
- 01121 гајење поврћа, цвећа и украсног биља и
-52480 остала трговина на мало у специјализованим продавницама.
Члан 4.
″Компред″ делатност из члана 3. ове Одлуке обавља на подручју насељеног места
Ново Милошево.
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Члан 5.
Средства ″Компреда″ чине сва средства, права и обавезе на којима је право
управљања, коришћења и располагања имао ″Компред″ на дан ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 6.
Средства за обављање комуналних делатности обезбеђују се из цена комуналних
услуга, дела накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта, самодоприноса
као и других извора у складу са Законом.
Члан 7.
Органи ″Компреда″ су Управни одбор, директор и Надзорни одбор.
Члан 8.
Управни одбор има 5 чланова од којих се:
- два члана именује из реда радника ″Компреда″,
- три члана именује из реда стручњака из области и делатности Јавног предузећа и
финансијских стручњака.
Председника и чланове Управног одбора именује Скупштина општине Нови Бечеј.
Члан 9.
Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године и могу бити поново
именовани за чланове тог одбора.
Одлуке Управног одбора доносе се већином гласова чланова Управног одбора.
Члан 10.
Директора ″Компреда″ именује и разрешава Скупштина општине Нови Бечеј.
Директор се именује на време од 4 године.
Члан 11.
Надзорни одбор има три члана, од којих су два члана представници оснивача, а
један члан представник ″Компреда″.
Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине Нови Бечеј
Члан 12.
Чланови Надзорног одбора именују се на време од 4 године и могу бити поново
именовани.
Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова чланова одбора.
Члан 13.
Радници ″Компреда″ учествују у одлучивању у складу са Законом и Статутом.
Запослени који обављају делатност из члана 4. ове Одлуке могу почети штрајк ако
се обезбеди минимум процеса рада који обезбеђује сигурност људи и имовине или је
незаменљив услов живота и рада грађана или рада другог предузећа, односно правног
или физичког лица које обавља привредну или другу делатност или услугу.

Члан 14.
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Минимум процеса рада, по најави штрајка, утврђује Извршни одбор Скупштине
општине Нови Бечеј полазећи од природе делатности, степена угрожености живота и
здравља људи и других околности значајних за остваривање потреба грађана, предузећа
и других субјеката, по следећим принципима:
1. Производња и испорука воде, одвођење отпадних вода, одржавање и поправка
свих кварова ради функционисања система и сахрањивање умрлих лица, обавља се без
прекида;
2. Обављање осталих комуналних делатности редуковано за 30%.
При утврђивању минимума процеса рада Извршни одбор СО Нови Бечеј је обавезан
да узме у обзир мишљење, примедбе и предлоге синдиката.
Начин обезбеђивања минимума процеса рада утврђује се општим актом Јавног
предузећа, у складу са колективним уговором.
Члан 15.
″Компред″ има Статут.
Статутом се ближе одређују послови и задаци предузећа, унутрађња организација
и пословање, извори средстава, критеријуми и начин расподеле добити, односно снашање
ризика и губитака, права и обавезе и начин рада Управног одбора, директора и Надзорног
одбора, као и друга питања од значаја за пословање предузећа.
Скупштина општине Нови Бечеј даје сагласност на Статут ″Компреда″.
Члан 16.
Скупштина општине даје сагласност на: проширење делатности предузећа,
статусне промене, повећање и смањење главнице и на критеријуме за расподелу добити.
Извршни одбор Скупштине општине Нови Бечеј даје сагласност на цене
комуналних производа и услуга које плаћају непосредни корисници.
Члан 17.
Скупштина општине Нови Бечеј именоваће Управни одбор и Надзорни одбор
″Компреда″ у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 18.
До избора директора ″Компреда″ послове вршиоца дужности директора у основању
″Компреда″ обављаће Исаков Бојана.
Члан 19.
″Компред″ ће донети Статут и друга општа акта у року од два месеца од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 20.
Вршилац дужности директора дужан је да у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке поднесе регистарском Суду пријаву ради уписа у судски регистар
статусне промене ″Компреда″ ради усклађивања са Законом.
Члан 21.
Сва права и обавезе Комуналног јавног предузећа ″Компред″ Ново Милошево,
конституисано Одлуком Скупштине Месне заједнице Ново Милошево дана 07. 09. 1991.
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године, преузима Комунално јавно предузеће ″Компред″ Ново Милошево, конституисано
овом Одлуком.
Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању Комуналног
јавног предужећа ″Компред″ Ново Милошево од 07.09.1991. године.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Нови Бечеј.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:03-352-2/ 2002
Дана: 30.05.2002.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

2.
На основу члана 44. Закона о изградњи објеката (''Сл. гласник РС'' бр.44/95, 24/96,
16/97 и 43/2001), и члана 16. став 1. тачка 4. Статута општине Нови Бечеј (''Сл. лист
општине Нови Бечеј'' бр.7/99 и 4/00) Скупштина општине Нови Бечеј на седници
одржаној дана 30.05.2002. године донела је
ОДЛУКУ
О МАЊИМ МОНТАЖНИМ И ПОМОЋНИМ ОБЈЕКТИМА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређује се који се мањи монтажни и помоћни објекти и под којим
условима могу градити и постављати на изграђеном грађевинском земљишту које је у
општој употреби ( у даљем тексту: јавна површина) и на неизграђеном грађевинском
земљишту у државној својини које није приведено планираној намени ( у даљем тексту:
неизграђено грађевинско земљиште), услови за њихово уклањање, надзор над
спровођењем ове Одлуке и друга питања од значаја за грађење односно постављање
привремених објеката, на територији општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Мањим монтажним објектима сматрају се:
- киосци и други слични привремени објекти за продају различитих врста роба и
пружање услуга,
- изложбене витрине, билборди и сл.
- телефонске говорнице
- надстрешнице за аутобуска стајалишта
- слободно стојећи поштански сандучићи
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- летње баште
- тенде
- конзерватори за продају сладоледа и воћних напитака
- уређаји за печење и продају кокица , кукурузних клипова, кестења и сл.
- тезге за излагање и продају робе на мало( новогодишње и друге честитке,
разгледнице, књиге, цвеће, бижутерија и сл.),
- аутомати за забавне игре, забавни паркови, рингишпили, циркуске и друге
шатре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други уређаји за дечију забаву,
монтажне трибине и слични објекти који се постављају поводом државних и верских
празника, културних и других јавних манифестација
Помоћним објектима сматрају се : гараже, оставе, бунари, ограде, септичке јаме и
сл.
Члан 3.
Мањи монтажни објекти, могу се привремено постављати на неизграђеном
грађевинском земљишту као и на јавној површини према
Програму привременог
коришћења земљишта, у складу са овом Одлуком.
Програм из става 1. овог члана доноси ЈП''Дирекција'' Нови Бечеј у складу са
одредбама Одлуке о грађевинском земљишту за сваку календарску годину.

II УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ И ПОМОЋНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 4.
Додела градског грађевинског и грађевинског земљишта, ради постављања мањих
монтажних и помоћних објеката врши се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту.

Члан 5.
На основу Одлуке о давању градског грађевинског и грађевинског земљишта на
привремено коришћење привремени корисник земљишта је дужан да са ЈП''Дирекцијом'', у
року од 15 дана од доношења Одлуке закључи уговор о регулисању међусобних односа.
Уговор нарочито садржи:
- рок на који се земљиште даје на коришћење и рок у којем је корисник земљишта
дужан уклонити објекат по истеку рока за коришћење земљишта или услед
неиспуњења осталих прописаних услова или обавеза.
- услове које корисник земљишта треба да испуњава док користи земљиште у
погледу одржавања чистоће око објекта, изградње приступних стаза, платоа и
прикључака,
- обавезу даваоца и корисника земљишта у погледу извршења радова на
предходној припреми и опремању земљишта,
- обавезу корисника земљишта да финансира трошкове предходне припреме
земљишта, висина тих трошкова и рок уплате,
- рок уплате утврђене висине накнаде за давање земљишта на привремено
коришћење
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- одредбе и услове за раскид уговора у случају неизвршавања преузетих обавеза
од стране привременог корисника и ЈП''Дирекције'', односно одузимање земљишта од
привременог корисника.
Члан 6.
Постављање привремених објеката на територији Општине Нови Бечеј врши се на
основу одобрења органа управе надлжног за послове урбанизма.
Захтев за издавање одобрења за постављање привременог објекта може поднети
физичко или правно лице које је добило земљиште на привремено коришћење.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање привремених објеката прилаже се
:
- Одлука Управног одобора ЈП''Дирекције'' Нови Бечеј о додели земљишта на
привремено коришћење,
- Уговор са ЈП''Дирекцијом'',
- Урбанистичко технички услови са ТИП-ом односно идејним пројектом изгледа,
величином и врстом материјала,
- Пројектно техничка докумнетација уколико је она потребна за одређену врсту
објекта

Члан 7.
Одобрењем за постављање објекта поред урбанистичких и техничких услова које
мора да испуњава објекат одређује се и:
-рок важења одобрења (према условима утврђеним у уговору и одлуци о
давању земљишта на привремено коришћење),
-одредбе у вези уклањања објекта(према условима утврђеним у уговору и
одлуци о давању земљишта на привремено коришћење),
-обевезе инвеститора да ће привремени објекат уклонити и пре истека
рока важења одобрења, без права на накнаду, ако се земљиште приводи намени
одрђеним урбанистичким планом, или ако се на том земљишту морају изводити радови на
изградњи инфраструтуре, или се пре тога рока измени намена јавних површина, или ако
својом делатношћу нарушава јавну чистоћу, односно не придржава се услова утврђених у
уговору о коришћењу земљишта,
-рок у коме је корисник земљишта дужан да постави привремени објекат
Члан 8.
Физичка или правна лица која су добила одобрење за постављање објекта дужна
су да поставе објекат у року од 6 месеци.
Изузетно овај рок се може продужити још за 6 месеци на образложени захтев
инвеститора.
Члан 9.
Уколико инветитор из предходног члана не постави објекат у датом року одобрење
за постављање објекта прстаје да важи.
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Престанак важења Одобрења утврђује Орган надлежан за послове грађевинске
инспекције, о чему обавештава ЈП''Дирекцију'', ради раскида уговора о додели градског
грађевинског земљишта на привремено коришћење.
Члан 10.
Привремени објекти могу се градити, односно постављати на јавним површинама
под условима:
- да на раскрсницама и угловима улица нису у троуглу видљивости и да не ометају
безбедно одвијање саобраћаја,
- да су од ивице коловоза удаљени најмање 1,5 метар,
- да не ометају пролаз пешака на тротоару,
- да не угрожавају изглед амбијенталне целине,
- да не ометају прилаз и нормално коришћење објеката сталног карактера
- да не ометају постављање и коришћење комуналних објеката и остале
инфраструктуре,
Плато на коме је постваљен привремени објекат мора бити од тврдог материјала(бетон,
асфалт, камен или опека али тако да је уконпонован са околним материјалом) шири од
привремнеог објекта 15 цм и мора бити повезан са тротоаром, прилазном стазом ширине
најмање 1,5 метар.
Члан 11.

Површина киоска и других сличних привремених објеката који се постављају на
јавној површини може изности највише до 10 м2, а привремених објеката који се
постављају на неизграђеном грађевинском земљишту највише до 30 м2, ако посебним
прописима о минималним санитарно-техничким условима за поједине делатности није
другачије одређено.
Члан 12.
Корисницима пословних просторија одобриће се на њихов захтев ако су за то
испуњени услови из ове Одлуке, да на јавној површини испред својих пословних
просторија поставе тезге за излагање робе.
Тезге за излагање робе морају бити естетски обликоване.
За издавања одобрења за поствљање тезги доствља се и скица која садржи
техничко решење.
Тезге не могу бити израђене од приручних материјала (дрвени сандуци, картонске
кутије и сл.)
Члан 13.
Корисницима пословних просторија одобриће се на њихов захтев, ако су за
то испуњени услови из ове Одлуке, да у циљу обављања угоститељске и поластичарске
делатности на јавној површини испред својих пословних просторија, поставе летњу
башту, без јавног надметања путем непосредне погодбе.
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Члан 14.
Власник објекта дужан је да уклони објекат у року предвиђеном у Решењу донетом
од стране грађевинског инспектора ако је објекат постављен:
-без одобрења надлежног органа,
-постављен са одобрењенм за постављање, ако је истекао рок за постављање
назначен у одобрењу, односно ако је одобрење за постављање објекта престало да важи
или је истекао рок за коришћење земљишта,
-поствљен са одобрењем а земљиште се приводи планом одређеној намени, или је
потребно на месту објекта да се врше радови на комуналној инфраструктури,
-постављен са одобрењем а дуже од 60 дана не обавља делатност а за делатност
сезонског карактера дуже од 30 дана,
-постављен са одобрењем али се власник привременог објекта не придржава
услова утврђених Уговором и Решењем којим је одобрено постављање,
-постављен са одобрењем а годишњим програмом из члана 3. ове Одлуке је
предвиђена његова замена, односно постављање другог објекта.
Члан 15.
У случају да власник објекта, односно инветитор радова не поступи по Решењу
инспектора у остављеном року, уклањање одбјекта или започетих радова извршиће се
принудним путем на терет власника објекта.
Члан 16.
О спровођењу ове Одлуке стараће се орган управе надлежан за послове
грађевинске инспекције.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.

Новчаном казном од 1.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај правно
лице и новчаном казном од 50 до 5.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у
правном лицу:
-ако без одобрења постави привремени објекат
-ако не уклони привремени објекат постављен без одобрења
надлежног органа
-ако не уклони привремени објекат по истеку рока важења
одобрења или када се пре истека рока важења одобрења градско
грађевинско земљиште приводи намени предвиђеној урбанистичким
планом или се измени намена јавне површине
-ако постави привремени објекат противно условима из члана 10.
ове Одлуке.
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Члан 18.
Новчаном казном од 500 до 50.000 динара казниће се за прекршај предузетник:
-ако без одобрења постави привремени објекат
-ако не уклони привремени објекат постављен без одобрења
надлежног органа
-ако не уклони привремени објекат по истеку рока важења одобрења
или када се пре истека рока важења одобрења градско грађевинско
земљиште приводи намени предвиђеној урбанистичким планом или се
измени намена јавне површине
-ако постави привремени објекат противно условима из члана 10.
ове Одлуке.
За радње из става 1.овог члана казниће се за прекршај физичко лице новчаном
казном од 50 до 5.000 динара.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Захтеви за издавање одобрења за постављање мањих монтажних и помоћних
објеката на јавним површинама, који су поднели пре ступања на снагу ове Одлуке и по
којима поступак за њихово решење није покренут, решиће се по одредбама ове Одлуке.
Члан 20.
Власници мањих монтажних и помоћних објеката, који су добили одобрење за
постављање истих, могу задржати односно користити постављене објекте и после
ступања на снагу ове Одлуке, до истека рока важења коришћења земљишта, односно до
добијања Решења којим се наређује њихово уклањање, а најдуже до 1 године од дана
ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 21.
Сви поступци за уклањање мањих монтажних објеката започети до дана ступања
на снагу ове Одлуке окончаће се по одредбама ове Одлуке.

Члан 22.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима за привремено
постављање мањих монтажних објеката (''Сл. лист општине Нови Бечеј'', бр. 7/77).

Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Сл. листу општине
Нови Бечеј''.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:03-352-1/2002
Дана: 30.05.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

3.
На основу члана 23. став 1. тачке 1. Одлуке о повезивању Јавног предузећа
″Комуналац″ Нови Бечеј са Јавним предузећем за стамбене услуге Нови Бечеј (″Службени
лист општине Нови Бечеј″, број 1/92, 6/2001 и 1/2002) и члана 16. став 1. тачке 39.
Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000),
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 30.5.2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на измене и допуне статута Јавног предузећа за комунално
стамбене послове ″Комуналац″ Нови Бечеј
I
Даје се сагласност на измене и допуне статута Јавног предузећа за комунално
стамбене послове ″Комуналац″ Нови Бечеј коју је донео Управни одбор Јавног предузећа
за комунално стамбене послове ″Комуналац″ Нови Бечеј на својој седници одржаној дана
20.05.2002.године.
II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-22/2002
Дана: 30.05.2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

4.
На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању месних заједница (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 4/2000 и 6/2001) и члана 16. став 1. тачке 39. Статута општине
Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000), Скупштина
општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 30.5.2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на статут Месне заједнице Нови Бечеј
I
Даје се сагласност на статут Месне заједнице Нови Бечеј коју је донео Савет месне
заједнице на седници одржаној дана 27.05.2002.године.
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II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-23/2002
Дана: 30.5.2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштина општине
Милован Баштованов с.р.

5.
На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању месних заједница (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 4/2000 и 6/2001) и члана 16. став 1. тачке 39. Статута општине
Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000), Скупштина
општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 30.5.2002. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на статут Месне заједнице Ново Милошево
I
Даје се сагласност на статут Месне заједнице Ново Милошево коју је донео Савет
месне заједнице на седници одржаној дана 16.05.2002.године.
II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-24/2002
Дана: 30.5.2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов.с.р.

6.
На основу члана 4. став 3. Одлуке о образовању месних заједница (″Службени лист
општине Нови Бечеј″, број 4/2000 и 6/2001) и члана 16. став 1. тачке 39. Статута општине
Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/99 и 4/2000), Скупштина
општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 30.5.2002. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на статут Месне заједнице Кумане
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I
Даје се сагласност на статут Месне заједнице Кумане коју је донео Савет месне
заједнице на седници одржаној дана 22.05.2002.године.
II
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу
општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-25/2002
Дана: 30.5.2002. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р

7.
На основу члана 49. Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови
Бечеј ″, бр. 7/99 и 4/2000) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници од
30.05.2002 године, донела је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за екологију општине Нови Бечеј
Члан 1.
Образује се Комисија за екологију општине Нови Бечеј од 7 чланова (у даљем
тексту комисија).
Члан 2.
Најважнији циљеви комисије су:
- Да чланови организовано и уз потпуну толеранцију и уважавање доприносе
заштити и унапређењу животне средине.
- Да се у хуманом животу успостави складан однос између човека и природе .
- Да се остварују и унапређују човекова уставна и грађанска права на здрав живот
и бољи квалитет живота људи.
- Да се стално подиже ниво еколошке свести и образовања , као и ниво етике и
еколошке културе грађана.
Члан 3.
Своје циљеве Комисија остварује:
- Подстицањем , организовањем и спровођењем практичних акција у разним
областима заштите и унапређења животне средине.
- Организовањем семинара, појединачних предавања и других облика еколошког
образовања својих чланова и грађана уопште.
- Образовањем научних , стручних и других скупова у вези са различитим
питањима заштите животне средине и унапређења екологије.
- Утицањем на јавност и настојањем да се створи демократско еколошко јавно
мњење, путем јавног иступања и публикацијама.
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- Покретањем јавних акција и кампања за решавање одређених еколошких питања
и проблема из области заштите животне средине и одбране квалитета живота људи.
- Пружањем информативне и стручне помоћи еколошким групама и иницијативама
грађана и унапређењем сарадње међу њима.
- Деловањем и на друге демократске и уставом дозвољене начине , ако се њима
унапређује остваривање циљева због којих је Комисија основана.
Члан 4.
Комисија ће информисати Скупштину о свом раду и уоченим појавама по потреби,
а најмање једанпут годишње.
Члан 5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

За чланове Комисије именују се:
Др Душко Летић - за председника,
Милан Кнежев грађ.инг. - заштита вода за члана,
Драгица Бачкалић - професор биологије за члана,
Др Ласло Ковач - здравство за члана,
Александар Радин - ловачко друштво за члана,
Катица Попов , геолог - за члана,
Бојана Исаков - директор КЈП ″ Компред″ , за члана,
Мандат чланова Комисије траје 4 године.
Члан 6.

Решење ступа на снагу даном објављивања у ″ Службеном листу општине Нови
Бечеј ″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број:01-020- 20 /2002
Дана: 30.05.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

8.
На основу члана 34. Закона о планирању и уређењу простора и насеља ( ″
Службени гласник РС ″, број 44/95, 23/96, 16/97 и 46/98 ) и члана 16. став 1. тачке 39
Статута општине Нови Бечеј ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 7/99 и 4/2000)
Скупштина општине Нови Бечеј на својој седници одржаној 30.05.2002 године, донела је
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Комисије за старање о јавном увиду и стручној
расправи у поступку доношења урбанистичких планова
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1. У Решењу о образовању Комисије за старање о јавном увиду и стручној расправи у
поступку доношења урбанистичких планова ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број
2/96 и 1/98 ) у тачки 2. разрешавају се чланови Комисије:
1. Тот Чала Верица дипл. правник из Новог Бечеја,
2. Мр. Дујин Георгије дипл.инг пољ. из Новог Бечеја,
3. Петко Трифуњагић дипл.инг.грађ. из Новог Бечеја.
2. Уместо њих у Комисију се именују чланови:
1. Киш Тереза дипл.инг.арх. из Новог Бечеја,
2. Симић Радислав инг.геодезије из Новог Милошева,
3. Раушки Драган дипл.инг.грађ. из Новог Милошева.
3. Ово Решење ће се објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″.

СКУПШИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: 01-020-21/2002
Дана : 30.05.2002 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Милован Баштованов с.р.

9.
ИСПРАВКА
Одлуке о измени и допуни Одлуке о приступању изради Урбанистичког пројекта
″ Гарајевац - запад ″
У Одлуци о измени и допуни Одлуке о приступању изради Урбанистичког пројекта
″ Гарајевац - запад ″ ( ″ Службени лист општине Нови Бечеј ″, број 2/2002 ) у члану 1.
став 2. се брише, а нови став гласи:
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14938
14939
14940/1 14940/2 14940/3
14950/3 14950/4
14951/3
14951/4
14952/1 14952/2
14953/1 14953/2
14954/1 14954/2
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14956
14999/1 14999/2 14999/3
15000/1 15000/2 15000/3
15001/1 15001/2
15001/3
15002/2 15002/3 15002/ 4 15003/5 15003/6
15004/3 15004/4
15005/1 15005/2
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15063/1 15063/2
15064/1 15064/2
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14809/2 24519
24241/2 ( део парцеле)
15046/5
15046/6 15046/7 15046/8 15046/9 15046/10 15046/11
15046/12 15046/13 15046/14 15046/15 15046/16 15046/17 15046/18
15046/19 15046/20 15046/21 15046/22 15046/23 15046/24 15046/25
15046/26 15046/27 15046/28 15046/29 15046/30 15046/31 15046/32
15046/33 15046/34 15046/35 15046/36 15046/37 15046/38 15046/39
15046/40 15046/41 15046/42 15046/43 15046/44 15046/45 15046/46
15046/47 15046/48, које припдају к.о. Нови Бечеј. Границе урбанистичког захвата чине
спољне границе одобрених катастарских парцела. Површина урбанистичког захвата
износи 103ха90а07м2.
СЕКРЕТАР
Скупштине општине
Марица Бешлин с.р.
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