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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 8          Нови Бечеј 23.07.2014. године                          година   XLVIII 

 

1. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину („Службени гласник РС“, број 135/04) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине 
Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст), Скупштина 

општине Нови Бечеј, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на 21. седници 

Скупштине општине одржаној дана 23.07.2014. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЈУГОИСТОЧНЕ РАДНЕ ЗОНЕ У КУМАНУ  
 

Члан 1. 

Израђује се План детаљне регулације југоисточне радне зоне у Куману (у даљем тексту План 
детаљне регулације). 

Члан 2. 
Циљ доношења Плана детаљне регулације је разрада Просторног плана Кумана у оквиру 

југоисточне радне зоне у којем се предвиђа парцелација земљишта намењеног потенцијалним 

инвеститорима. 
Члан 3. 

Граница планског подручја дефинисана је на следећи начин: 
 

• Почетна тачка границе обухвата плана, тачка број 1, дефинисана је као четворомеђа 

парцела број 2919, 1743, 6844 и 8406. 
• Од тачке број 1 граница иде у правцу југоистока североисточном границом парцеле број 

8406, до тачке број 2 која је дефинисана као тромеђа парцела 6843, 8124 и 8406. 

• Од тачке број 2 граница наставља приближно истим правцем, секући парцелу број 8124, до 

тачке број 3 која представља тромеђу парцела 8124, 6840 и 8407. 

• Након тачке број 3 граница се ломи и полази у правцу југозапада југоисточном границом 

парцеле број 8124, и наставља пратећи ову међу до тачке број 4 која представља тромеђу 
парцела број 8124, 8409 и 8427. 

• Од тачке број 4 граница наставља истим правцем, секући парцелу број 8427, до тачке број 5 

која представља тромеђу парцела број 8427, 6858 и 8125/1. 
• Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу северозапада, претежно западном границом 

парцеле број 8427 до тачке број 6 која је дефинисана као тромеђа парцела број 8427, 6855 и 

2930/1. 

• Од тачке број 6 граница се ломи и полази у правцу истока постојећом границом грађевинског 

подручја све до тачке број 7 која представља тромеђу парцела број 2949, 6845 и 2885. 
• Од тачке број 7 граница иде у правцу северозапада, секући парцелу број 2949, до тачке број 

8 која је дефинисана као тромеђа парцела број 2948, 2949 и 2533. 

• Од тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу североистока, претежно северном границом 

парцеле број 2949, до тачке број 9 која представља тромеђу парцела број 2940, 2949 и 
2544/1. 

• Од тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу северозапада, претежно западном границом 

парцеле број 2940, до тачке број 10 која је дефинисана као тромеђа парцела 2933, 2940 и 
2513. 

• Од тачке број 10 граница наставља у правцу северозапада, секући парцелу број 2933, до 

тачке број 11 која представља тромеђу парцела број 2933, 1755 и 1752/1. 
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• Од тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу североистока, претежно северном границом 

парцеле број 2933, до тачке број 12 која представља тромеђу парцела број 2919, 2933 и 

1744. 
• Од тачке број 12 граница иде у правцу североистока, секући парцелу број 2919, до почетне 

тачке описа, тачке број 1. 

 

Површина обухвата плана детаљне регулације износи приближно 41 хектар. 
 

Саставни део одлуке је карта са границом обухвата. 
   

Члан 4. 
 План детаљне регулације садржи нарочито: 

  1)  границу плана и обухват грађевинског подручја; 

  2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 
  3)  намену земљишта;  

  4) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 
обележавање на геодетској подлози; 

  5)  нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

  6) трасе, коридоре и друге капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру; 

  7)  правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
  8)  економску анализу и процену улагања из јавног сектора;  

  9)  локацију за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта;   
10)  графички део. 

 

Члан 5. 
Предлог Плана детаљне регулације  израдиће се у року до 120 календарских  дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.                                   
 

За израђивача Плана детаљне регулације одређује се ЈП „Дирекција за планирање, изградњу, 

уређење грађевинског земљишта и заштиту животне средине општине Нови Бечеј“ из Новог 
Бечеја (у даљем тексту ЈП „Дирекција“). 

Члан 6. 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Нови Бечеј и 

из других извора. 
Члан 7. 

Истовремено се приступа   изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације југоисточне радне зоне у Куману (у даљем тексту Стратешка процена 
утицаја). 

 
Члан 8. 

Јавни увид Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја вршиће се у згради 

Општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр. 8. у Новом Бечеју. 
 

Члан 9. 
О јавном увиду и стручној расправи стараће се Општинска управа - Одсек за урбанизам, 

стамбено комуналне делатности, грађевинарство и заштиту животне средине, који ће утврдити 

датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе. 
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Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Нови Бечеј“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-350-12/2014                                                                   Председник 

Дана: 23.07.2014. године                                                          Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                   Саша Максимовић с.р. 

                          
2. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“. 72/2009, 

81/2009, 24/2011, 101/2012), и члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј 

(„Службени лист општине Нови Бечеј”, број 3/2014 - пречишћен текст), Скупштина општине 

Нови Бечеј, на 21. седници одржаној дана 23.07.2013.донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПРИВРЕМЕНОМ КОРИШЋЕЊУ  ПРОСТОРА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У  

НОВОМ БЕЧЕЈУ, ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ «ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ 

ГОСПОЈИНА « 
 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се привремено коришћење простора на површинама јавне намене, у 

време трајања манифестације «Великогоспојиски дани - ГОСПОЈИНА»  
Одлуком Организационог одбора «Великогоспојиски дани - ГОСПОЈИНА» (у даљем тексту: 

Организациони одбор), у складу са Програмом манифестације, одредиће се: 

• простори на којима ће активности организовати локална самоуправа  

• простори који ће се издавати у закуп 

 
Члан 2. 

О садржају појединачних активности и начину на који ће их локална самоуправа организовати, 
одлуку ће донети Организациони одбор а спроводиће је Општинска управа и Туристичка 

организација општине Нови Бечеј. 

 
Члан 3. 

  Површина јавне намене дају се на привремено коришћење – закуп, путем: 
- јавног надметања (лицитације) 

- прикупљања писмених понуда јавним огласом 
- непосредне погодбе. 

 

Поступак јавног надметања и прикупљања писмених понуда јавним огласом, спроводи Комисија 
за спровођење поступка давања у закуп грађевинског земљишта а поступак непосредне 

погодбе, Туристичка организација општине Нови Бечеј. 
 

Члан 4. 

Комисија из члана 3. став 2. ове Одлуке, ће у складу са Одлуком Организационог одбора, 
донети Правила о поступку издавања у закуп површине јавне намене за постављање 

покретних, монтажних објеката у време манифестације у Новом Бечеју. 
 

Члан 5. 

Почетне цене закупнина одређују се према врсти покретног објекта који се поставља, 
површини коју заузима као  и локацији на којој ће се привремено постављати покретни објекти 

под условима и на начин утврђен Одлуком о коришћењу површина јавне намене („Службени 
лист општине Нови Бечеј”, број 15/2010). 

Одлуку о висини почетне цене за сваку годину утврдиће Организациони одбор. 
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Члан 6. 
Покретни објекти у смислу члана 5. Одлуке су: 

- покретни рекламни панои 
- расхладни уређаји за продају сладоледа и безалкохолних пића, 

- уређаји за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења, и сл., 

- појединачни аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други 
уређаји за дечију забаву, 

- покретне тезге за излагање и продају посебне робе и производа (књиге, 
разгледнице, бижутерија, сувенири и сл.) 

- изложбени, рекламни и пропагандни пултови 
- монтажне трибине, бине, угоститељски шатори и слични објекти  

- забавни паркови и циркуски шатори 

- камперске ауто-приколице и ауто камп-кућице  
 

Члан 7. 
Средства остварена издавањем у закуп, су приход буџета општине и уплатиће се на рачун 

посебне намене Великогоспојинских дана.  

    
Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Нови Бечеј”. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлукуа о издавању у закуп  површина јавне 
намене у  Новом Бечеју, учесницима манифестације «Великогоспојински дани», за време 

трајања манифестације („Службени лист општине Нови Бечеј”, број 11/2013) 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-653-6/2014                                                                     Председник 

Дана: 23.07.2014. године                                                            Скупштине општине 

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

3. На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, брoj 
88/2011), и члана 15. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине 

Нови Бечеј”, број 3/2014-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј на 21. седници, 

одржаној дана 23.07.2014. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ПОВЕРАВАЊУ ПОСЛОВА ЈАВНОГ ПАРКИРАЛИШТА ЗА ВРЕМЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 

«ВЕЛИКОГОСПОЈИНСКИ ДАНИ – ГОСПОЈИНА 2014»  
У  НОВОМ БЕЧЕЈУ 

 

Члан 1. 
Овом одлуком одређује се јавно предузеће «Комуналац» из Новог Бечеја (у даљем тексту: 

вршилац комуналне услуге) да за потребе општине Нови Бечеј обави послове комуналне 
делатности –управљање јавним паркиралиштима у насељеном месту Нови Бечеј, у одређеном 

периоду. 

Поверене послове из става 1. Јавно предузеће обављаће у време трајања манифестације 
«Великогоспојински дани - Госпојина 2014“: 22.08., 23.08. и 24.08.2014.године, од 14,00 до 

24,00 сата.  
Члан 2. 

Вршилац комуналне услуге ће у наведеном периоду обезбедити паркирање моторних возила за 
посетиоце манифестације и то на локацији која је ГП Новог Бечеја предвиђена као радна зона – 

теретни терминал у оквиру блока 191 као и простор око фудбалског стадиона у Новом Бечеју. 
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Члан 3. 
Ради што ефикаснијег обављања повереног посла, вршиоцу комуналне услуге се дозвољава да 

може ангажовати подизвођача специјализованог за послове управљање јавним 
паркиралиштима. 

Овлашћује се директор ЈП “Комуналац“ да закључи писмени уговор који проистекне у складу са 

ставом 1. овог члана. 
Члан 4. 

За услуге из ове одлуке утврђује се посебна цена.  
Вршилац услуге ће паркирање наплаћивати од корисника по цени од 300 динара дневно по 

возилу.  
Средства у износу од 70% од остварене наплате, су приход буџета општине и уплатиће се на 

рачун посебне намене Великогоспојинских дана.  

    
Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине 
Нови Бечеј”. 

    

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-653-7/2014                                                                       Председник 
Дана: 23.07.2014. године                                                             Скупштине општине 

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

4. На основу члана 19. Закон о избеглицама (Сл. гласник РС бр. 18/92, 30/10, Сл. лист СРЈ бр. 42/02 

- ус, Сл. гласник РС бр. 45/2002) а у складу са Локалним акционим планом за решавање питања 
избеглих, интерно расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији (“Службени 

лист општине Нови Бечеј“, број 4/2013) Скупштина општина Нови Бечеј на 21. седници 
одржаној дана 23.07.2014. године, донела је 

 

ОДЛУКУ  
О УЧЕШЋУ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ У РЕГИОНАЛНОМ ПРОГРАМУ 

СТАМБЕНОГ ЗБРИЊАВАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
 

Члан 1. 

Општина Нови Бечеј прихвата учешће у Регионалном програму стамбеног збрињавања у 
Републици Србији, у складу са Локалним акционим планом за решавање питања избеглих, интерно 

расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији који је Скупштина општине 
усвојила на седници 25.02.2013. године. 

Поред станова за лица обухваћених ЛАП општине, овим програмом ће се обезбедити и станови  
за социјално становање у заштићеним условима у складу са Законом о социјалној заштити. 

Члан 2. 

Циљ програма којем се приступа је обезбеђење трајног станбеног решења за најугроженије 
избегличке породице и поједице као и даље усмеравање средстава, буџетских и донаторских, 

ка другим угроженим групама у општини. 
 

Члан 3. 

У општини Нови Бечеј евидентиране су следеће потребе: 
 

• Изградња стамбених јединица 

• Учешће у откупу сеоских кућа са окућницом 

• Куповина грађевинског материјала за адаптацију и завршетак започетих објеката  

 
Обавезује се општина Нови Бечеј да обезбеди инфраструктурно опремање земљишта  за 

изградњу одређеног броја стамбених јединица. 
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Члан 4. 

  Изградња стамбених јединица обухвата: 
 

1. Изградњу 30 стамбених јединица за потребе избеглих лица - на земљишту које 
инфраструктурно опреми општина; 

2. Изградњу 20 стамбених јединица за социјално становање у заштићеним условима - на 

земљишту које инфраструктурно опреми општина; 
3. Постављање 20 монтажних кућа и то: 

 
• 5 за лица која поседују плацеве 

• 5 за лица која могу да купе плацеве 

• 10 на плацевима које обезбеди општина 

 

Члан 5. 
Део средстава програма из члана 1. Одлуке, Општина ће усмерити на учешће у откупу 20 

сеоских кућа са окућницом. 

 
Члан 6. 

Ради побољшања услова становања адаптацијом стамбених објеката као и за завршетак 
изградње започетих кућа које користе лица из члана 1. ове Одлуке, доделиће се грађевински 

материјал за укупно 50 објеката. 

 
Члан 7. 

Објекти изграђени на општинском земљишту биће власништво општине и даваће се у закуп и 
откуп у складу са Законом. 

Станови  за социјално становање у заштићеним условима, намењени најугроженијим 
корисницима, остају у трајном власништву општине. 

 

Члан 8. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Савет за миграције општине Нови Бечеј. 

 
         Члан 9. 

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

Нови Бечеј” 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-35-89/2014                                                                    Председник 
Дана: 23.07.2014. године                                                         Скупштине општине 

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

 
5. На основу члана 20. став 1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" 

број 129/07) члана 44-46. 55. 110. и 111. Закона о социјалној заштити ("Службени гласник РС" број 
24/11) и чл. 15. и 101. Статута општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови Бечеј", број 4/2014-

пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј, на 21. седници одржаној  23.07.2014.године, 

донела је  
   

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Члан 1. 

У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити општине Нови Бечеј ("Сл. лист општине Нови 
Бечеј", број 11/2013), члан 7. мења се и гласи: 

«Појединац или породица могу право на једнократну помоћ остварити највише три пута у току 
календарске године.  
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О праву на једнократну помоћ одлучује Комисија за доделу помоћи Општине Нови Бечеј, осим у 

случају из става 3. члана 6. , где одлучује Центар за социјални рад општине Нови Бечеј. « 
 

Члан 2 
   Члан 14. Одлуке мења се и гласи: 

 

„Право на бесплатан оброк има лице које је корисник права на новчану социјалну помоћ као и 
друга лица у стању социјалне потребе, по стручној процени Центра за социјални рад, а на 

основу претходно усаглашеног плана активности народне кухиње за сваку наредну календарску 
годину између Центра за социјални рад, Црвеног крста Србије - Црвени крст Војводине - 

Црвени крст општине Нови Бечеј (у даљем тексту: Црвени крст) и Општинске управе Нови 
Бечеј. „ 

 

Члан 3 
После члана 14 додају се два нова члана 14а и 14б који гласе: 

„Члан 14.а  
Поступак спремања и поделе бесплатних оброка народне кухиње организује и спроводи Црвени 

крст, односно друга правна и физичка лица која испуњавају законом прописане услове за 

обављање тих послова. 
Члан 14.б  

Право на бесплатан оброк признаје се на основу критеријума које утврђује Центар за социјални 
рад, а по  предлогу стручних радника установе и иницијативе месних заједница. 

Црвени крст је дужан да месечно извештава Центар за социјални рад о коришћењу права на 
бесплатан оброк.“ 

Члан 4.  

Члан 31. Одлуке мења се и гласи: 
  

Поступак за признавање права и коришћење услуга спроводи Центар за социјални рад општине 
Нови Бечеј по службеној дужности или на захтев корисника, осим у случају остваривања права по 

основу једнократне помоћи из чл. 6, алинеје 1,2,4,5,6 и 7, где се надлежност делегира Комисији за 

доделу помоћи Општине Нови Бечеј. 
Надлежност комисије и поступак остваривања права за доделу једнократне помоћи ближе се 

регулише Правилником о додели помоћи на територији Општине Нови Бечеј. 
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са Законом.  

Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом корисника и 

прописаним стандардима у социјалној заштити.  
 

Члан 5. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине  

Нови Бечеј” 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-5-17/2014                                                                     Председник 

Дана: 23.07.2014. године                                                        Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                 Саша Максимовић с.р. 
 

6. На основу члана 18. Закона о младима („Службени гласник РС“, број 50/11), и члана 35. 
Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“ број 3/2014-пречишћен 

текст), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 23.07.2014. године донела је  
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 
 

Члан 1. 

У Одлуци о образовању Канцеларијe за младе општине Нови Бечеј (“Службени лист општине 

Нови Бечеј“ број 19/2012) иза члана 4. додају се нови чланови 4а,4б,4в, 4г,4д и 4ђ који гласе: 
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„Члан 4а. 

Органи Канцеларије за младе су: Директор, Управни и Надзорни одбор. 
Директора, председника и чланове Управног и Надзорног одбора именује и разрешава 

Скупштина општине Нови Бечеј. 
1. Директор 

Члан 4б. 

Директор КЗМ: 

1. Заступа КЗМ, 

2. Организује рад КЗМ и руководи њеним радом, 

3. Извршава одлуке Управног одбора и предузима мере за њихово спровођење, 

4. Стара се о законитости рада КЗМ, 

5. Директор КЗМ је правни заступник КЗМ и овлашћено лице за управљање финансијама 
КЗМ 

6. Врши и друге послове утврђене законом и Статутом. 

. 

2. Управни одбор 

Члан 4в. 

Управни одбор има три члана које именује и разрешава Скупштина општине Нови Бечеј на 

мандатни период од 4 године, са могућношћу поновног избора. 

 

Члан 4г. 

Управни одбор КЗМ: 

1. Доноси Статут уз сагласност Скупштине општине Нови Бечеј, 

2. Врши мониторинг спорвођења ЛАП-а  

3. Усваја годишњи извештај о раду КЗМ, 

4. Доноси план и програм рада, 

5. Доноси годишњи финансијски план, 

6. Одлучује o промени седишта, 

7. Одлучује о другим питањима утврђеним Статутом. 

 

3. Надзорни одбор 

Члан 4д. 

Надзорни одбор има три члана које именује и разрешава Скупштина општине Нови Бечеј на 

мандатни период од 4 године. 

Члан 4ђ. 

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада Управног одбора и Директора. Контролише 
извештаје КЗМ, и контролише остварење општег интереса те обавља и друге послове утврђене 

Статутом и општим актима КЗМ. 

Надзорни одбор, најмање једном годишње, обавештава Скупштину општине о резултатима 

извршног надзора.“ 

Члан 2. 
 

У члану 5. Одлуке став 2. мења се и гласи: 
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„Статут Канцеларије за младе доноси Управни одбор уз сагласност оснивача.“ 

 
Члан 3. 

Члан 6. Одлуке се брише. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови 

Бечеј”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-022-2/2014                                                                                   Председник 

Дана: 23.07.2014. године                                                                           Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                                    Саша Максимовић с.р. 

 
7. На основу члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 21. седници 

одржаној дана 23.07.2014. године, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора Канцеларије за младе  

општине Нови Бечеј 
 

I 

За чланове Управног одбора Канцеларије за младе општине Нови Бечеј именују се: 
 

1. Золнаи Роберт, Жарка Зрењанина 12, Нови Бечеј – председник, 
2. Ђурић Зоран, II Слатинска бр.6, Нови Бечеј – члан, 

3. Мартиновић Драган, Николе Тесле 78,  Нови Бечеј – члан. 

 
II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-020 -44/2014                                                               Председник  

Дана: 23.07.2014. године                                                       Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                 Саша Максимовић с.р. 

 
8. На основу члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине 

Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст) Скупштина општине Нови Бечеј, на својој 21. седници 

одржаној дана 23.07.2014. године, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Надзорног одбора Канцеларије за младе  

општине Нови Бечеј 

 
I 

За чланове Надзорног одбора Канцеларије за младе општине Нови Бечеј именују се: 
 

1. Божанић Анита, Његошева бр. 62, Нови Бечеј– председник, 
2. Ђукичин Јована, ЈНА бр. 35, Ново Милошево – члан, 

3. Роцков Симона, Боре Главашког бр. 177, Нови Бечеј – члан. 
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II 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-020 - 43/2014                                                                 Председник  

Дана: 23.07.2014. године                                                         Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                   Саша Максимовић с.р. 

 
9. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 

81/2009, 24/2011 и 121/2012), члана 5. Одлуке о коришћењу површина јавне намене („Службени 

лист општине Нови Бечеј“, број 15/2010), и члана 35. Статута општине Нови Бечеј („Службени 
лист општине Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст), Скупштина општине Нови Бечеј је на 21. 

седници дана 23.07.2014. године донела  
 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 
ПРИВРЕМЕНОГ КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 
Члан 1. 

У Програму привременог коришћења површина јавне намене („Службени лист општине Нови 
Бечеј“, број 9/2011) у члану 1. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 

„Није дозвољено коришћење површине јавне намене на начин и у сврхе које нису предвиђене 
овим Програмом.“  

Члан 2. 
У члану 7. став 1. мења се:  

 

У тачка 1.1. мења се прва алинеја и гласи: 
• „ови објекти се могу поставити само на локацијама које су одређене овим Програмом“ 

 

У тачки 1.2.:  
• у алинеји три се избацује зарез између речи „(су)“ и речи „власник“  

 

• у алинеји четири се између речи „који“ и речи „под“ додаје реч „су“. 

 
У тачки 1.3.: 

• алинејa три се мења и гласи: „подносилац захтева прилаже скицу рекламне ознаке са 

димензијама објекта“ 

 
• после алинеје три додаје се нова алинејa која гласи: „закупац површине јавне намене је 

одговоран за стабилност и сигурност рекламне ознаке“  

 
• алинејa четири која постаје алинеја пет мења се и гласи:  „прикључак рекламне ознаке 

на електродистрибутивну мрежу мора бити изведен према условима дистрибутера, а 

инсталација на објекту мора бити изведена стручно, безбедно и у складу са прописима“ 

 
У тачки 1.6.: 

• после прве додаје се друга алинеја која гласи: „за аутобуска стајалишта неопходна је 

сагласност управљача јавног пута са саобраћајним условима“ 
 

У тачки 1.7.:  
• после алинеје два додају се две нове алинеје које гласе: „у року од 7 дана након 

престанка коришћења летње баште у сезони закупац јавне површине је дужан да у 

потпуности уклони летњу башту и тенду, а терен доведе у првобитно стање“ 
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• „потпуно или делимично задржавање летње баште и/или тенде ван сезоне је могуће 

само ако је то прецизирано урбанистичко-техничким условима и такође се сматра 

коришћењем површине јавне намене“ 
• после алинеје четири додајe се новa алинејa којa гласи: „у летњој башти се не смеју 

постављати роштиљ, ражањ, шанк, пулт, музички уређаји или озвучење, осим у летњим 

баштама угоститељских бунгалова уз Тису.“  
• у алинеји десет се брише подтачка 3)  

 

У тачки 1.8.:  
• у алинеји три се избацује зарез између речи „(су)“ и речи „власник“  

 

• у алинеји четири се између речи „који“ и речи „под“ додаје реч „су“. 

 

У тачки 1.9.:  
• прва алинеја мења се и гласи: „ови објекти се могу поставити само на локацијама које 

су одређене овим Програмом“ 

 
после прве алинеје додају се две нове алинеја које гласе: 

• „простор потребан за балон халу, пратећу опрему и нормално функционисање објекта 

се мора оградити привременом, лаганом оградом, а ограђени простор се сматра 

заузимањем површине јавне намене.“ 
• „подносилац захтева за постављање балон хале прилаже следећу документацију:  

1)скице из којих се јасно види планирани распоред објеката и ограде, габарити 

објеката и димензије ограђеног простора, 
2)технички опис у коме ће се навести начин постављања, планирани материјали 

и боје“ 
 

У тачки 1.10.:  

• мења се прва алинеја и гласи: „ови објекти се могу поставити само на локацијама које 

су предвиђене овим Програмом“ 
 

У тачки 1.11.: 
• мења се прва алинеја и гласи: „ови објекти се могу поставити само на локацијама које 

су предвиђене овим Програмом“ 

 

У тачки 2.2.:  
• после прве додаје се друга  алинеја која гласи: „испред локала или трафике може се 

поставити највише један расхладни сандук за сладолед и једна расхладна витрина за 

пиће под условом да на локацији има довољно простора“  
 

Тачка 2.5. мења се и гласи:  
 

„покретне тезге за излагање и продају посебне робе и производа: 

2.5.1. тезге за излагање и продају књига, слика, новогодишњих честитки, бижутерије и сличних 
роба и производа 

• Ови објекти се могу поставити на површини јавне намене ако су задовољени општи 

услови. 
2.5.2. тезге односно места за продају лубеница и диња 

• ови објекти се могу поставити на површини јавне намене ако су задовољени 

          општи услови 

• изузетно, тезга се може поставити на колском прилазу објекту или парцели уз писмену 

сагласност власника објекта 
• поред општих услова мора бити задовољен и услов да у непосредној близини тезге 

постоји паркинг простор 

• за продају ових производа не може се заузети површина већа од 10m² 

• на овим тезгама се не смеју продавати други производи 
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• постављање оваквих тезги се може дозволити само регистрованим трговинским 

радњама и регистрованим пољопривредним газдинствима“ 

 
После тачке 2.10 додаје се тачка 2.11. која гласи: 

  
„излагање техничке робе испред пословног простора  

• овај начин привременог коришћења површине јавне намене је могућ ако су испуњени 

општи услови 

• положај и величина површине за излагање ће се одређивати урбанистичко-техничким 
условима за сваки појединачан случај“ 

•  

Члан 3. 

У члану 8. тачка 1) мења се  
табеларни преглед локација за киоске у Новом Бечеју и сада гласи:  

 

Локација бр. 
к.п. 

Број 
места 

 1. угао улица Жарка Зрењанина и С. Милетића ( код бунара)  6538 1 

2. улица Жарка Зрењанина, испред пијаце  5511 1 

3. на плажи, код амфитеатра  5757 3 

4. угао улица Рајка Ракочевића и Јосифа Маринковића  2114 1 

5. угао улица Петефи Шандора и Маршала Тита  3444 1 

6. угао улица Маршала Тита и Вука Караџића  6540 3 

7. улица Маршала Тита (испред парка)  6540 3 

8. угао улица Жарка Зрењанина и Соње Маринковић  5589 1 

10. угао улица Маршала Тита и Народног фронта  5129 1 

11. угао улица Иво Лоле Рибара и Петра Драпшина  6547 2 

12. угао улица Радничке и П. Шандора, испред омладинског дома “Шушањ”  3927 1 

13. Трг ослобођења (у парку)  5578 1 

14. угао улица Милошев Пут и Марка Орешковића 6513 1 

 
табеларни преглед локација за киоске у Бочару и гласи:  

Локација бр. 

к.п. 

Број 

места 
 1. у дворишту дворца, ул. Војвођанска  259/1 2 

2. у улици Просветној ( дуж уличне фасаде биоскопа)  1097 4 

3. у улици Просветној, испред кућног броја 4 улице Војвођанске 1097 1 

 

Последњи став овог члана брише се. 

 
Члан 4. 

У члану 10. брише се последњи став. 
Члан 5. 

У члану 12. у ставу 2. речи „До краја 2011.“ замењују речима „До краја 2014.“  

 
Члан 6. 

Брише се члан 13. у целини. 
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Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови 

Бечеј”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-350- 13/2014                                                                    Председник 

Дана: 23.07.2014. године                                                           Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                    Саша Максимовић с.р. 

 
10. На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/09, 

24/2011 и 121/2012), и члана 35. Став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј (Сл. лист општине 

Нови Бечеј број 3/2014-пречишћен текст) Скупштина општине Нови Бечеј на својој 21. седници 
одржаној дана 23.07.2014. године донела је: 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО 

КОРИШЋЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ 
 

Члан 1. 
У Одлуци о висини закупнине за привремено коришћење површине јавне намене(Службени 

лист општине Нови Бечеј број 15/2010 и 9/2011) у члану 17. мења се став 1. и гласи: 
 

„За постављање појединачних покретних тезги за излагање и продају посебних роба и 

производа  наплаћује се закупнина за коришћење површине јавне намене у износу од 400 
динара по објекту дневно.“ 

 
Члан 2.  

После члана 22. додаје се нови члан 22а који гласи: 

 
„Члан 22а. 

Висина закупнине за привремено коришћење површине јавне намене за излагање техничке 
робе испред пословног простора је: 

1) за I зону,   15,00 дин/m² /дневно 

2) за II зону,   10,00 дин/m²/дневно 
3) за III зону,   8,00 дин/m²/ дневно 

4) за IV зону,    5,00 дин/m²/дневно „ 

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови 

Бечеј”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-350-14/2014                                                                       Председник 

Дана: 23.07.2014. године                                                              Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                       Саша Максимовић с.р. 
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11. На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама (Сл. гласник РС бр. 107/12) и члана 

35. Став 1 тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 
3/2014-пречишћен текст) Скупштина општина Нови Бечеј на 21 седници одржаној дана 

23.07.2014. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за  
миграције општине Нови Бечеј 

 
1. 

Разрешавају се председник и чланови Савета за миграције општине Нови Бечеј 
 

1. Спасенија Пакаи, Слободана Перића 20, Нови Бечеј – председник 

2. Синиша Медић, Тозе Марковића 35, Кумане – члан 
3. Миљан Јуанин, Милорада Попова 2, Нови Бечеј – члан 

4. Драган Стојков, Пролетерска 33/А, Кумане – члан 
5. Иван Влаховић, Палих Хероја 2/А, Ново Милошево – члан 

6. Атила Патаки, Арачка 89/А, Нови Бечеј – чла 

7. Ерика Момиров, Речо Антала 19, Нови Бечеј – члан 
 

2. 
У Савет за миграције општине Нови Бечеј именују се: 

 
1. Радослав Шећеров - председник , члан Општинског већа 

2. Мирјан Јакшић - заменик председника, одборник 

3. Весна Давидовић – члан, Центра за социјални рад,          
4. Золтан Филеп, члан, Полицијска управа, 

5. Душан Павловић – члан, Служба за запошљавање, 
6. Јелена Главашки – члан, повереник и представник Општинске управе 

7. Момир Димитријевић – члан, Црвени крст. 

 
3. 

Ово Решење објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-020-42/2014                                                                    Председник 

Дана: 23.07.2014. године                                                            Скупштине општине 
   Н о в и   Б е ч е ј                                                                      Саша Максимовић с.р. 

 
12. На основу члан 35. став 1. тачка 18. Статута Општине Нови Бечеј („Службени лист Општине 

Нови Бечеј“, број 3/2014-пречишћен текст) а сходно Закону о враћању утрина и пашњака 

селима на коришћење ("Службени гласник РС", бр. 16/92), Скупштина општине Нови Бечеј на 
21. Седници одржаној дана 23.07.2014. године донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за утврђивање чињеничног стања у поступку враћања 

пашњака селу Куману на коришћење 
 

I 
Образује се Комисија за утврђивање чињеничног стања у поступку враћања пашњака селу 

Куману на коришћење, од 5 чланова из реда стручних лица а према упутству Министарста 
пољоприверде и заштите животне средине. 
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II 

Задатак Комисије је да спроведе све неопходне радње ради утврђивања испуњености 
законских услова поводом поднетог захтева, како би Скупштина донела решење о враћању 

пашњака.  
III 

У комисију се именују: 

1. Душко Петровић дипл. правник – председник 
2. Стеван Попов дипл. инг. пољопривреде - члан 

3. Предраг Усеиновић геометар – члан 
4. Милан Квашчев - члан 

5. Милан Калуђерски – члан 
 

IV 

Административно стручне послове за Комисију обављаће имовинско-правна служба Општинске 
управе Нови Бечеј. 

 
V 

 

За свој рад Комисија има прво на накнаду. 
 

VI 

Ово решење објавити у“ Службеном листу општине Ннови Бечеј“ 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број: II 02- 46-33/2014                                                                     Председник 
Дана: 23.07.2014. године                                                            Скупштине општине 

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

 

САДРЖАЈ 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

1. Одлука о изради плана детаљне регулације југоисточне радне зоне у Куману 8 499 

2. Одлука о привременом коришћењу простора на површинама јавне намене 
 у Новом  Бечеју за време трајања манифестације « Великогоспојински дани-

Госпојина» 

8 501 

3. Одлука о поверавању послова јавног паркиралишта за време манифестације  
« Великогоспојински дани – Госпојина 2014» у Новом Бечеју 

8 502 

4. Одлука о учешћу општине Нови Бечеј у регионалном програму  

стамбеног збрињавања у Републици Србији 

8 503 

5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној 

заштити општине Нови Бечеј 

8 504 

6. Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Канцеларије за младе 
општине Нови Бечеј 

8 505 

7. Решење о именовању чланова Управног одбора Канцеларије за младе  

општине Нови Бечеј 
 

8 507 

8. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Канцеларије за младе  

општине Нови Бечеј 
 

8 507 

9. Одлука о изменама и допунама Програма привременог коришћења површина 

јавне намене 

8 508 

10. Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини закупнине за привремено 

коришћење површине јавне намене 

8 511 
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11. Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Савета за 

миграције општине Нови Бечеј 

8 512 

12. Решење о образовању Комисије за утврђивање чињеничног стања у поступку 
враћања пашњака селу Куману на коришћење 

8 512 

 

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

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


