СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 3
XLIII

Нови Бечеј 19.04.2007 године

година

1.
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи (″Службени гласник
Републике Србије″, број 9/2002, 33/2004 и 135/2004), члана 29. Закона о буџетском
систему (″Службени гласник Републике Србије″, број 9/2002, 87/2002 и 66/2005) и
члана 27. став 1. тачка 2. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине
Нови Бечеј″, број 7/2002), Скупштина општине Нови Бечеј, је дана 19.04.2007.
године, донела
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА
2007. ГОДИНУ
Члан 1.
У члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о буџет општине Нови Бечеј за 2007.
годину (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 24/2006), цифра: »446.600.000»
замењује се цифром: «486.600.000»;
У тачки 2. цифра: «475.100.000“ замењује се цифром: “515.100.000“.
Члан 2.
У табели 1.Одлуке, конто 911400 врста прихода „Примања од домаћих
задуживања код пословних банака“ мења се цифра: „21.000.000,00“ и гласи:
„61.000.000,00“
Члан 3.
У
члану
3.
Одлуке
цифра:
«353.300.000»
замењује
се
цифром:»393.300.000».
Члан 4.
У табели 2.Одлуке, расход на позицији 511000 „Изградња грађевинских
објеката“ цифра 49.002.000 мења се и гласи: „89.002.000“.
Члан 5.
У табели 3. Одлуке, раздео 14 глава 14.8 ОСТАЛА КОМУНАЛНА ПОТРОШЊА
назив позиције 208 „Утрошак кредита за изградњу фекалне канализације“ мења се
и гласи:
• „Утрошак кредита за изградњу објеката комуналне инфраструктуре“
цифра:“ 21.000.000,00“ замењује се цифром: „41.000.000,00“
• Иза позиције 208 додаје се нова позиција „208/1“ са називом:
„Утрошак кредита за комунално опремање радних зона по одлуци
Скупштине - 20.000.000,00.“
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се од 1.јануара
2007. године и објавиће се у «Службеном листу општине Нови Бечеј».
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: ИИ 01-400-9/2007
Дана: 19.04.2007.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

2.
На основу члана 33. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“, 61/2005) и члана
28. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број
7/2002) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 19.04.2007.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ У СЕЛИМА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се задуживање ради финансирања капиталног
инвестиционог расхода за изградњу објеката комуналне инфраструктуре у селима
општине Нови Бечеј.
Под објектима комуналне инфраструктуре у смислу ове одлуке, подразумева
се: изградња водовода, фекалне канализације и изградња бунара.
Члан 2.
Средства за изградњу објеката комуналне инфраструктуре, која су предмет
ове Одлуке, обезбедиће се путем кредита од пословне банке у износу од
20.000.000,00 динара.
Средства из предходног става, утврђују се као додатни приход и
предвидиће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Нови
Бечеј за 2007. годину.
Члан 3.
Одобрава се јавно задуживање општине Нови Бечеј ради финансирања
капиталног инвестиционог расхода - изградња објеката комуналне инфраструктуре
у селима општине Нови Бечеј у износ од 20.000.000,00 динара, увећано за
трошкове кредита, са грејс периодом од 6 месеци.
Члан 4.
Средства кредита распоредиће се корисницима за намене утврђене овом
одлуком у следећим износима:
- МЗ Ново Милошево – наставак изградње фекалне канализације –
10.500.000,00 динара;
- МЗ Кумане - реконструкција водовода - 6.000.000,00 динара;
- МЗ Бочар – изградња новог бунара реконструкција водовода –
3.500.000,00 динара;
Члан 5.
Отплата главнице кредита и камате

и гаранције банке, вршиће се у
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периоду од 6 година и то у 12 полугодишњих једнаких рата, из средстава буџета
општине Нови Бечеј из ставке – остала комунална потрошња.
Члан 6.
Јавну набавку за избор најповољнијег понуђача, коме ће се поверити
послови изградње објеката комуналне инфраструктуре и вођење инвестиција,
извршиће ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј.
Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се председник општине – као извршни
орган власти и наредбодавац по буџету.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ″Службеном
листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:01-400-11/2007
Дана: 19.04. 2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

3.
На основу члана 33. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“, 61/2005) и члана
28. Статута општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број
7/2002) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 19.04. 2007.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ОПРЕМАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се задуживање ради финансирања капиталног
инвестиционог расхода, опремање индустријских зона општине Нови Бечеј.
Члан 2.
Средства за опремање индустријских зона, која су предмет ове Одлуке,
обезбедиће се путем кредита од пословне банке у износу од 20.000.000,00 динара.
Члан 3.
Одобрава се јавно задуживање општине Нови Бечеј ради финансирања
капиталног инвестиционог расхода - опремање индустријских зона општине Нови
Бечеј у износ од 20.000.000,00 динара, увећано за трошкове кредита, са грејс
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периодом од 6 месеци.
Члан 4.
Отплата главнице кредита, камате и гаранције банке, вршиће се у периоду
од 6 година и то у 12 полугодишњих једнаких рата, из средстава буџета општине
Нови Бечеј из ставке – остала комунална потрошња.
Члан 5.
Јавну набавку за избор најповољнијег понуђача, коме ће се поверити
послови опремање индустријских зона и вођење инвестиција, извршиће ЈП
„Дирекција“ Нови Бечеј.
Члан 6.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Председник општине и Општинско
веће.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у
″Службеном листу општине Нови Бечеј″.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:01-400- 10 /2007
Дана: 19.04. 2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

4.
На основу члана 70. став 1. Закона о планирању и изградњи
(“Службени гласник РС” број 47/2003) и члана 27.став 1. тачка 5. Статута општине
Нови Бечеј («Сл.лист општине Нови Бечеј» бр.7/2002), Скупштина општине Нови
Бечеј, на седници одржаној 19.04 .2007.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У члану 1.Одлуке о одређивању јавног грађевинског земљишта («Сл.лист
општине Нови Бечеј» бр.11/2005) у делу табеле «К.О.НОВИ БЕЧЕЈ“ под редним
бројем 112. додаје се катастарска парцела број 5753 површине 18 ари 40м2 па се
табела допуњује:
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К.О.НОВИ БЕЧЕЈ
Култура
112

Градиште

Број КП

Површина

5753

18ари 40м2

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном
листу општине Нови Бечеј».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: 01-350-3/2007
Дана: 19.04.2007 године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

5.
На основу 71.став 2. Закона о планирању и изградњи (“Сл.лист
гласник РС” бр.47/03 и 34/06), члана 5. Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл.лист
општине Нови Бечеј” бр.10/03) и члана 27. Статута општине Нови Бечеј
(″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002), Скупштина општине Нови
Бечеј, је дана 19.04.2007. године, донела

ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2007. ГОДИНУ
И ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Програм уређења јавног грађевинског земљишта, у смислу овог акта,
представља програм припремања и опремања изграђеног грађевинског земљишта
и програм постављања мањих монтажних објеката на јавним површинама у
општини Нови Бечеј.
Овим Програмом одређују се радови у вези припремања и опремања
изграђеног грађевинског земљишта, услови за постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама - локација, намена, величина, положај,
архитектонско обликовање објеката и висина накнаде привременог коришћења
јавне површине.
Члан 2.
Припремање земљишта подразумева, у складу са Законом о планирању и
изградњи, истражне радове, израду геодетских и других подлога, израду планске и
пројектне документације, радове на расељавању, рушењу објеката, санирању
терена и друге радове.
Члан 3.

70
Опремање земљишта подразумева, у складу са Законом о планирању и
изградњи, изградњу објеката комуналне инфраструктуре и уређење јавних
површина.

•
•

Члан 4.
Мањи монтажни објекти су:
привремени мањи монтажни објекти (у даљем тексту: монтажни објекти) и
покретни уређаји, покретне тезге, шатори и сл (у даљем тексту: покретни
уређаји).

Члан 5.
Монтажним објектима сматрају се:
1.монтажне бараке лаке конструкције, киосци и други слични привремени објекти
за продају различитих врста роба и пружање услуга,
2.изложбене витрине, билборди и сл.
3.телефонске говорнице,
4.надстрешнице за аутобуска стајалишта,
5.слободностојећи поштански сандучићи,
6.летње баште и тенде.
Покретним уређајима сматрају се:
1.расхладни уређаји за продају сладоледа и воћних напитака,
2.уређаји за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл.,
3.тезге и постаменти за излагање и продају робе на мало,
4.шатори за свадбе и весеља,
5.забавни паркови, рингишпили, циркуске шатре,
6.аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други уређаји
за дечију забаву,
7.монтажне трибине и слични објекти који се постављају поводом државних и
верских празника, културних и других јавних манифестација,
8.такси станице.

II ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ИЗГРАЂЕНОГ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА

Припремање земљишта
Члан 6.
Од активности на припремању земљишта, предвиђа се разрада Генералног
плана Новог Бечеја кроз израду следећих регулационих планова и урбанистичких
пројеката:
• регулациони план блока 28,
• регулациони планови блокова 115,186
• регулациони план блока191
У смислу пројетно-техничке документације предвиђа се израда главног
пројекта
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атмосферске канализације за насеље Нови Бечеј.

Опремање земљишта

•
•

Члан 7.
Од активности на опремању земљишта, предвиђају се:
реконструкција и одржавање централних зона у насељеним местима и
изградња објеката комуналне инфраструктуре:
• изградња кишне канализационе и водоводне мреже у свим насељима
општине Нови Бечеј,
• изградња фекалне канализације отпадних вода у Новом Бечеју,
• изградња фекалне канализације отпадних вода у Новом Милошеву и
• изградња паркинг простора у свим насељима општине Нови Бечеј.
III ПОСТАВЉАЊЕ МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И ПОКРЕТНИХ
УРЕЂАЈА

Члан 8.
Мањи монтажни објекти и покретни уређаји могу се привремено постављати
на јавној површини у складу са условима утврђеним Одлуком о условима за
постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама и овим Програмом.
Урбанистичко–технички услови
Члан 9.
Монтажни објекти и покретни уређаји могу привремено да се постављају на
јавним површинама у складу са урбанистичко-техничким условима и условима
надлежних јавних, комуналних и других предузећа и установа, потребних за израду
урбанистичко-техничких услова.
Послове на изради урбанистичко-техничких услова обавља Јавно предузеће
“Дирекција”.
Члан 10.
Урбанистичко-технички услови за постављање објеката састоје се од
текстуалног и графичког дела - “Локације”, који садрже:
•
•
•
•
•
•

површину и габарит сваког објекта, односно јавне површине за коришћење,
односно пројектно-техничке податке са графичким приказима у вези објекта,
прецизно котирано место за постављање објекта, односно прецизно котирано
место јавне површине за коришћење,
услове за прикључење на објекте комуналне инфраструктуре,
делатност која се може обављати у одређеном објекту, односно намену објекта,
тип и изглед објекта који се може поставити на одређеној локацији, и
друге податке значајне за израду и постављање објеката.
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Услови за постављање мањих монтаних објеката на јавним површинама
Општи услови
Члан 11.
Мањи монтажни објекти могу се постављати на јавним површинама под
следећим 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 м,
• да не прелазе линију пешачке стазе, и не ометају одвијање пешачког
саобраћаја,
• да су укомпоновани у изглед амбијенталне целине у оквиру које се постављају,
• да не ометају прилаз и нормално коришћење објеката сталног карактера,
• да не ометају постављање и коришћење инфраструктурних објеката,
• плато на који се поставља привремени објекат мора бити од тврдог материјала
(бетон, асфалт, камен или опека), укомпонованог са материјалом околних
пешачких површина, шири од привременог објекта 15 цм, повезан са пешачком
површином прилазном стазом ширине најмање 1,5 м.
• да не утиче негативно на околину емитонвањем буке, дима, непријатних
мириса им слично.
Монтажни објекти

Монтажне бараке лаке конструкције, киосци и други слични привремени објекти за
продају различитих врста роба и пружање услуга
Члан 12.
Киосци су монтажно-демонтажни објекти површине до 25м², а монтажне
бараке лаке конструкције (у даљем тексту барака) мањи монтажни објекти
површине веће од 25м² за обављање трговачких, занатско-услужних и других
делатности које не утичу штетно на животну средину. Други слични привремени
објекти са истом наменом такође се могу постављати на јавним површинама.
У насељеним местима општине Нови Бечеј киосци се могу постављати и у
оквиру надстрешница за аутобуска стајалишта, која су постављена у складу са
Решењем о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски превоз
путника (“Сл.лист општине Нови Бечеј” бр.1/96 ). Ови киосци морају бити типски,
произвођача истог као и саме надстрешнице.
Локација за привремено постављање киоска, односно бараке, поред општих
услова предвиђених Одлуком о условима за постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама и овим Програмом, даје се на основу расписаног и
спроведеног конкурса за доделу локација, у складу са Одлуком о грађевинском
земљишту.
Локација се даје најдуже до пет година.
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Члан 13.
На захтев заинтересованог лица киоск или барака могу се поставити на
јавној површини и ван места предвиђених овим Програмом, а на основу мишљења
стручне службе ЈП”Дирекција” и уз сагласност Управног одбора ЈП”Дирекција”.
Погодне локације за постављање киоска у насељима, на местима која нису
предвиђена овим Програмом, су: тргови, проширења на угловима улица, плаже и
сл., под условом да задовољавају урбанистичке услове постављене овим
Програмом.
Локација за привремено постављање киоска, односно бараке, из става 1.
овог члана, даје се без расписивања и спровођења јавног конкурса, непосредном
погодбом, у складу са свим осталим условима датим Одлуком о условима за
постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама и овим Програмом.
Члан 14.
Ималац одобрења за коришћење локације може право коришћења локације
да уступи другом лицу, као и да промени делатност коју обавља у киоску, на
основу одлуке Управног одбора ЈП ”Дирекција“, под условом да се промена намене
врши без извођења радова на монтажном објекту или на његовом додатном
инфраструктурном опремању.
Члан 15.
Понуђене локације за постављање киоска, односно барака, у општини Нови
Бечеј, су следеће:
Насеље Нови Бечеј
1.Угао улица Ж. Зрењанина и Скадарске, код пијаце бр.кат.парц.
2.Угао Улица Славка Бабића и Милошев пут
бр.кат.парц.
3.На плажи, код амфитеатра
4.Угао Улица Рајка Ракочевића и Јосифа
Маринковића
5.Угао Улица радничке и П. Шандора, испред
омладинског дома “Шушањ”
Насеље Ново Милошево
1.Места на аутобуским стајалиштима у Улицама М.
Тита и ЈНА
2.У Улици М. Тита, код поште

•

3 места

бр.кат.парц.

5511
6516
6513
5757

бр.кат.парц.

2114

1 место

бр.кат.парц.

3926

1 место

бр.кат.парц.

4149
4146
4149

4 места
1 место

бр.кат.парц.

4 места
2 места

Насеље Кумане
Не предвиђају се конкретне локације за нова места.Задржавају се старе.

Насеље Бочар
Улица Просветна

бр.кат.парц.

Слободностојеће изложбене витрине

1097

2 места
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Члан 16.
Слободностојеће изложбене витрине су објекти који се постављају на јавној
површини, чија је намена излагање и рекламирање робе ван пословних
просторија.
Члан 17.
Ималац одобрења за коришћење локације за постављање слободностојеће
витрине, дужан је да уз захтев за израду Урбанистичко-техничких услова приложи
доказ о власништву или праву коришћења пословног објекта, односно простора
који се налази у непосредној близини јавне површине на којој се поставља
слободностојећа витрина.

Билборди и друге рекламне ознаке
Члан 18.
Билборди и друге рекламне ознаке су објекти који се на јавну површину
постављају ради презентовања и рекламирања.
Рекламна ознака у смислу става 1. овог члана је и рекламни натпис
(транспарент) постављен између зграда или на посебно постављеним стубовима.
Члан 19.
Ималац одобрења за коришћење локације за постављање рекламне ознаке,
дужан је да уз захтев за израду Урбанистичко-техничких услова приложи:
1.нацрт јавне површине са техничким описом и дизајном рекламне ознаке, и
2.статички прорачун сигурности и прорачун и шему инсталација, ако захтев
подноси за постављање билборда и друге светлеће рекламне ознаке.

Телефонске говорнице и слободностојећи поштански сандучићи
Члан 20.
Телефонске говорнице и слободностојећи поштански сандучићи су
монтажни објекти који се могу постављати на јавним површинама у складу са овим
Програмом.
Члан 21.
Ако се телефонска говорница или поштански сандучић поставља на јавној
површини у близини објекта који је под режимом споменичке заштите, потребно је
прибавити сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Надстрешнице за аутобуска стајалишта
Члан 22.
Надстрешнице за аутобуска стајалишта су слободностојећи, отворени или
полуотворени (затворени са највише три стране) монтажни објекти, чија је намена
заштита путника од метеоролошких утицаја.
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Летње баште
Члан 23.
Летње баште су објекти намењени угоститељској делатности, која се
постављају на јавној површини испред пословног објекта или просторије у којој се
та делатност обавља.
Летња башта не може да се поставити испред киоска, односно бараке.
Изузетно од става 2. овог члана, летња башта може да се постави испред
киоска, односно бараке постављених на плажи.
Члан 24.
Летња башта садржи столове, столице, сунцобране и лако покретљиве
монтажно-демонтажне елементе (ограде, жардињере и сл.).
Летња башта може да се постави на монтажно-демонтажном подијуму
подигнутом на висину до 15цм од коте терена.
У летњој башти не могу да се поставе баштенски роштиљ, ражањ, шанк
пулт, фонтана, музички уређај, уређај за репродукцију звука и озвучење.
У летњој башти није дозвољено извођење музике уживо.
Члан 25.
Ако се летња башта поставља на јавној зеленој површини, која је у
Програму одржавања зеленила, мишљење се прибавља од надлежног комуналног
предузећа.

Тенде
Члан 26.
Тенде су слободностојеће конструкције са одговарајућим застором, чија је
намена заштита од сунца.
Одобрење за постављање тенде може да се изда само имаоцу одобрења за
постављање летње баште.
Покретни уређаји

Расхладни уређаји за продају сладоледа и воћних напитака
Члан 27.
Расхладни уређај за продају сладоледа и воћних напитака може да се
постави на јавној површини под условом да заузима највише 2 м².
Испред пословног објекта могу да се поставе највише два уређаја и то један
уређај за продају напитака и један уређај за продају индустријског сладоледа и
кремова.
Ималац одобрења дужан је да поред уређаја постави корпу за смеће.
Приликом издавања одобрења, предност има подносилац захтева који има
пословну просторију у непосредној близини јавне површине где се поставља
уређај (посластичарницу, млечни ресторан и сл.).

Уређаји за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл
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Члан 28.
Уређај за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл, може
да се постави на јавној површини под условом да заузима највише 2 м².

Тезге и постаменти за излагање и продају робе на мало
Члан 29.
Тезге и постаменти за излагање и продају су монтажни објекти који могу да
се поставе на јавној површини и да заузимају највише 2 м².
Под једнаким условима предност има подносилац захтева који је први
поднео захтев.

Шатори за свадбе и весеља
Члан 30.
Шатори за свадбе и друге прославе су монтажни објекти који могу да се
поставе на јавној површини, у трајању до 24 часа.
Шатори се могу постављати и на саобраћајним и зеленим површинама под
следећим условима:
• да буду прописно обележени,
• да је остварена нужна колска опслуженост парцела у свим околним блоковима,
• да је остварена минималана пешачка проходност јавне површине.
• да су задовољени и остали услови које утврди стручна служба ЈП “Дирекција”.
Стручна служба ЈП “Дирекција” ће одређивати у којим улицама, односно на
којим местима се могу постављати објекти из овог члана.
Лице које је користило јавну површину обавезно је да након завршетка
коришћења привремено заузету јавну површину доведе у првобитно стање.

Забавни паркови, рингишпили, циркуске шатре, аутомати за забавне игре, дечији
аутомобили за изнајмљивање и други уређаји за дечију забаву, сл.,
монтажне трибине и слични објекти који се постављају поводом државних и
верских празника, културних и других јавних манифестација,
Члан 31.
Забавни паркови, рингишпили, циркуске шатре, аутомати за забавне игре,
дечији аутомобили за изнајмљивање и други уређаји за дечију забаву, сл.,
монтажне трибине и слични објекти који се постављају поводом државних и
верских празника, културних и других јавних манифестација, су монтажни објекти
који могу да се поставе на јавној површини.
Лице које је користило јавну површину обавезно је да након завршетка
коришћења привремено заузету јавну површину доведе у првобитно стање.
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Такси станице
Члан 32.
Такси станице су јавне саобраћајне површине које се користе као
стајалишта за такси возила.
Локације за такси станице могу се давати само на изграђеним саобраћајним
површинама у складу са условима датим овим Програмом.
Члан 33.
Локације за такси станице дају се на основу расписаног и спроведеног
конкурса за доделу локација, идентично конкурсу за привремено постављање
киоска, односно бараке.
Понуђене локације за такси станице у општини Нови Бечеј, су следеће:

Насеље Нови Бечеј
1.Улица Петра Драпшина, од Улице И.Л. Рибара до
хотела “Тиски цвет”
бр.кат.парц.

5642

15 места

Насеље Ново Милошево
1.Улица генерала Драпшина, код дома културе

бр.кат.парц.

4231

6 места

Насеље Кумане
2.Планира се изградња таксти станица у Улици
Љубице Одаџић, код основне школе.

бр.кат.парц. 2908/1

3 места

Насеље Бочар
3.У Улици Војвођанска, код биоскопа

бр.кат.парц.

3 места

1103

Висина накнаде привременог коришћења јавне површине

Монтажне бараке лаке конструкције, киосци и други слични привремени објекти за
продају различитих врста роба и пружање услуга
Члан 34.
За привремено коришћење јавне површине, ради постављања мањих
монтажних објеката из члана 5. овог Програма, врши се обрачун накнаде за
уређивање и коришћење јавне површине.
Накнада за уређивање јавне површине износи:
• за И ЗОНУ: 940,00 дин. по 1м² корисне површине објекта,
• за ОСТАЛЕ ЗОНЕ: 520,00 дин. по 1м² корисне површине објекта.
Накнада за уређивање јавне површине се обрачунава у једнократном износу
и важи за све време трајања уговорног односа.
Накнада за коришћење јавне површине обрачунава се у дневном износу и
износи:
• за СВЕ ЗОНЕ: 9,60 дин. по 1м² корисне површине објекта.
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Зоне за обрачунавање накнаде за привремено коришћење јавне површине
су одређене Одлуком о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за
уређивање и коришћење грађевинског земљишта.

Изложбене витрине, билборди и друге рекламне ознаке и телефонске говорнице
Члан 35.
За постављање изложбене витрине, билборда и друге рекламне ознаке,
односно телефонске говорнице, уколико се напајају градском електричном
мрежом, обрачунава се накнада:
• за уређење јавне површине,
• за коришћење јавне површине.
Накнада за уређење јавне површине износи: 920,00 дин.по једном објекту
која се плаћа једнократно и односи се за све време трајања уговорног односа.
Накнада за коришћење јавне површине обрачунава се месечно за годину
дана и износи: 1224,00 дин.по једном објекту.

Надстрешнице за аутобуска стајалишта
Члан 36.
Надстрешнице за аутобуска стајалишта не подлежу обавези плаћања
накнаде за привремено коришћење јавне површине.

Слободностојећи поштански сандучићи
Члан 37.
За слободно стојеће поштанске сандучиће обрачунава се месечна накнада
за коришћење јавне површине у висини од: 4.400,00 дин. по објекту.

Летње баште и тенде
Члан 38.
За летње баште и тенде обрачунава се накнада за коришћење јавне
површине на дневном нивоу у зависности од намере, односно од временског
коришћења привременог корисника.
Накнада за коришћење јавне површине износи: 5,80 дин. дневно по 1м²
корисне површине објекта.

Расхладни уређаји за продају сладоледа и воћних напитака и уређаји за печење и
продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл
Члан 39.
За постављање расхладних уређаја за продају сладоледа и воћних
напитака, уређаја за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл.
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обрачунава се накнада за коришћење јавне површине у месечном износу од:
1080,00 дин.
Уколико се објекти из претходног става постављају на временски период
краћи од 30 дана може се обрачунати накнада у дневном износу у висини од: 56,00
дин.

Тезге и постаменти за излагање и продају робе на мало
Члан 40.
За постављање тезге ( један сто или сталак или томе слично) за излагање и
продају робе на мало (новогодишње и друге честитке, разгледнице, цвеће,
бижутерија и сл.) осим тезге за продају књига и других публикација обрачунава се
накнада за коришћење јавне површине у дневном износу у висини од: 312,00 дин.

Шатори за свадбе и весеља
Члан 41.
За постављање шатора за свадбе и весеља плаћа се дневни закуп јавне
површине у износу од: 4.000,00 дин. по објекту,

Забавни паркови, рингишпили, циркуске шатре, аутомати за забавне игре, 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,
Члан 42.
За постављање забавних паркова, рингишпила, циркуских шатри, аутомата
за забавне игре, дечијих аутомобила за изнајмљивање и других уређаја за дечију
забаву, монтажне трибине и слични објекти који се постављају поводом државних
и верских празника, културних и других јавних манифестација, обрачунава се
накнада за коришћење јавне површине у дневном износу у висини од: 3600,00 дин.
по објекту, односно: 80,00 дин.по 1м² корисне површине објекта(угоститељског
карактера).

Такси станице
Члан 43.
За постављање такси станице, односно ради вршења “такси” службе,
обрачунава се месечна накнада за коришћење јавне површине у износу од:
2.000,00 дин. по месту.
Члан 44.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ″Службеном
листу општине Нови Бечеј″.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број:01-350-2/2007
Дана: 19.04. 2007. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

6.
На основу члана 135.става 1. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник
РС“ бр.107/2005), члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.9/2002, 33/204 и 135/2004) и члана 27. тачка 8.Статута
општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002)
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 19.04.2007. године,
донела је
РЕШЕЊЕ
о престанку дужности директора Дома здравља Нови Бечеј
I
Др НАДИ ГЛАВАШКИ из Новог Бечеја, престаје дужност директора Дома
здравља Нови Бечеј, због истека мандата.
II
Ово Решеwе објавити у ″Слу`беном листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 01-020-7/2007
Дана: 19.04 .2007.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

7.
На основу члана 132. став 8. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник
РС“ бр.107/2005), члана 30. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр.9/2002, 33/204 и 135/2004) и члана 27. тачка 8.Статута
општине Нови Бечеј (″Службени лист општине Нови Бечеј″, број 7/2002)
Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 19.04.2007. године,
донела је
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РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома здравља Нови Бечеј
I
За директора Дома здравља Нови Бечеј и м е н у ј е с е
Др АНЂЕЛКА КОРОВЉЕВ из Новог Бечеја.
II
Ово Решеwе објавити у ″Слу`беном листу општине Нови Бечеј″.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: ИИ 01-020-8/2007
Дана: 19.04.2007.године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Добривој Рашков с.р.

8.
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Одсек за буџет, трезор и финансије
Сектор буџета
Број: ИВ-04-400-7/2007
Дана: 26.03.2007.године
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник
РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 27/2006) и члана 41. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002) Председник општине Нови
Бечеј доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени
лист општине Нови Бечеј", број 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ КУМАНЕ средства у износу од 100.000,00
динара , на име кречења зграде Месне заједнице Кумане.
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II
Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 14. Комунална
потрошња , функционалне класификације 160, позиције 169 – Текуће поправке и
одржавање, Економска класификација 425000 .
III
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије
Општинске управе Нови Бечеј.
IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миливој Вребалов с.р.

9.
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Одсек за буџет, трезор и финансије
Сектор буџета
Број: ИВ-04-400-6/2007
Дана: 06.03.2007.године
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник
РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 27/2006) и члана 41. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002) Председник општине Нови
Бечеј доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени
лист општине Нови Бечеј", број 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ Нови Бечеј средства у
износу од 12.658,00 динара , на име куповине слика ради презентације општине
Нови Бечеј.
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II
Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 12. Туристичка
организација , функционалне класификације 470, позиције 115 – Услуге по
уговору, Економска класификација 426000 .

III
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије
Општинске управе Нови Бечеј.
IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миливој Вребалов с.р.

10.
Република Србија – Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Одсек за буџет, трезор и финансије
Сектор буџета
Број: ИВ-04-400-5/2007
Дана: 05.03.2007.године
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 48. став 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник
РС", број 9/2002 и 87/2002) и члана 4. Одлуке о буџету општине Нови Бечеј
("Службени лист општине Нови Бечеј", број 27/20060) и члана 41. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ , број:09/2002)
Председник
општине Нови Бечеј доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве

I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Нови Бечеј ("Службени
лист општине Нови Бечеј", број 27/2006) раздео 17 Остали расходи, позиција 17.4
Средства резерве, Економска класификација 499121 - Текућа буџетска резерва,
одобравају се ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ Нови Бечеј средства у
износу од 50.000,00 динара , на име куповине телевизора плазма марке ХИСЕНСЕ
ОДО 4220ЕУ.
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II
Средства из тачке И овог решења користиће се за непланиране сврхе за
које није извршена апропријација и књижиће се у оквиру раздела 12. Туристичка
организација , функционалне класификације 470, позиције 118 – Машине и
опрема, Економска класификација 512600 .
III
О реализацији овог решења ће се старати Одсек за буџет и финансије
Општинске управе Нови Бечеј.
IV
Ово решење ће се објавити у "Службеном листу општине Нови Бечеј".

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Миливој Вребалов с.р
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Слу`бени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови
Бечеј , одговорни уредник секретар Скупштине општине Марица Бешлин,
аконтативна претплата за 2007 годину износи 1.000,00 динара, уплата на `иро
рачун број 840-1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј

