
 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број 1                           Нови Бечеј  06.03.2007 године                  година XLIII 

 
1. 
 

 На основу чл. 6. Закона о плаћању и усмеравању средстава накнаде за 
коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и 
производње нафте и гаса Фонда за усмеравање и доделу средстава накнаде за 
коришћење добара од општег интереса у производњи електричне енергије и 

производње нафте и гаса у општини Нови Бечеј , на својој седници од 
02.03.2007.године, донео је следеће 

 
 

КРИТЕРИЈУМЕ  
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

 
 

- Постојећа проблематика на угроженост локације или подручја која је последица 
производње електричне енергије или нафте и гаса, 
- број лица и степен њихове угрожености,  
- вредност и значај материјалних добара угрожених производњом електричне 
енергије и нафте и гаса, 
- да ли је објекат у саставу већег система и да ли угроженост датог објекта 
директно утиче и на угроженост целог система, 
- да ли  је угроженост таквог карактера да оставља бројне последице на средину, 
- економске могућности корисника,  
- активности и предходна улагања корисника на уклањању штетних последица, 
- степен обезбеђености властитих средстава,  
- да ли је корисник већ користио средстава Фонда, 

- степен припремљености односно свеобухватност техничке документације, 
- Фонд ће у финансирању објекта учествовати са максимално 40% вредности 
радова осим у случајевима заштите човекове средине. 

 
ФОНД СА УСМЕРАВАЊЕ И ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ДОБАРА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА У ПРОИЗВОДЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И 

ПРОИЗВОДЊЕ НАФТЕ И ГАСА У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 
У Новом Бечеју,                                                                      ПРЕДСЕДНИК 
02.03.2007. године                                                           Управног одбора 
Фонда 
                                                                                             Миодраг Станаћев с.р. 
                                                                                                                                                                                   
2. 
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 На основу члана 10 Статута Фонда за усмеравање и доделу средстава 
накнаде за коришћење добара од општег интереса у производњи електричне 
енергије и производњи нафте и гаса у општини Нови Бечеј, Управни одбор Фонда 
расписује  
 
 

К О Н К У Р С 
 
 
 Ради доделе средстава, која се образују од накнаде коју  плаћају предузећа 
чија је делатност производња гаса, усмераваће се за финансирање објекта и 
извођење других радова ради спречавања и отклањања штетних последица, 
отварања експлоатационих поља и штетних последица коришћења тих објеката. 
 
I. Средства остварена од накнаде користе се према годишњим програмима за 
спречавање и отклањање штетних последица отварања експлоатационих поља 
која садрже : 
- податке о последицама отварања експоатационих поља,  
- врсту и обим програмираних радова и циљева и ефекте који се постижу њиховим 
извођењем, 
- износ укупних средстава потребних за извођење радова и извори из којих се 
обезбеђују, 
- динамику извођења радова, 
- начин праћења реализације програма. 
 
II. Средства Фонда додељиваће се на основу усвојених Критеријума за доделу 
средстава. 
 
III. Средства која ће се доделити  по основу овог конкурса су бесповратна. 
 
IV. Захтев са доделу средстава, остварених од накнаде, подноси се у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, Општинској управи - Одсек за урбанизам, 
стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине општине 
Нови Бечеј. 
 
V. Уз захтев за доделу средстава подноси се програм коришћења и одлука о 
усвајању тог програма. 
 
 Овај Конкурс  објавити у ″ Службеном листу општине Нови Бечеј ″. 

 
 
Број : 01-022-16/2007                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 02.03.2007.год.                                                      Управног одбора 
Фонда 
Н о в и  Б е ч е ј                                                                  Миодраг Станаћев с.р. 
 
 
3. 
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Република Србија-АП Војводина 
Општина Нови Бечеј 
Председник општине 
Бр: И 01-551-1/2007 
Датум: 14.02.3007.г. 
 
 
 На основу чл.40 тачка 13. Статута Општине Нови Бечеј („Сл.лист Општине 
Нови Бечеј“ бр.7/2002) , а на основу захтева Центра за социјални рад Нови Бечеј 
бр. III 561-158/2007 од 14.02.2007.године председник општине Нови Бечеј доноси 
следећу 
 

О Д Л У К У 
 
I 

Даје се сагласност на Пројекат Центра за социјални рад Нови Бечеј „Становање уз 
подршку“.  
 

II 
Пројекат реализује Центар за социјални рад уз подршку Општине Нови Бечеј. 
 

III 
Подршка, односно учешће Општине Нови Бечеј у предметном пројекту 
подразумева давање на коришћење без накнаде некретнине у ул.7.јула бр. 14 у 
Новом Бечеју , уписана у лист непокретности бр.7051 КО Нови Бечеј, парц.бр.2534, 
породична стамбена зграда са помоћним објектом, нето површине стамбеног 
простора од 110м2, о чему ће бити сачињен уговор о коришћењу. 
 

IV 
Општина ће поред некретнине из претходног става подржати наведени пројекат  
тако што ће благовремено обезбедити све потребне сагласности и дозволе за 
адаптацију и  финансијски помагати  реализацију пројекта у оквиру својих 
могућности. 

V 
Ову Одлуку објавити у „Сл.листу општине Нови Бечеј“ 
 
 
 

                                                                                            Председник општине  
                                                                                             Миливој Вребалов с.р. 

 
 

 
 
 

 
САДРЖАЈ 
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Службени 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 жиро 
рачун број 840-1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј 


