
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 2 Нови Бечеј 22.01.2019. године година LIII

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу тачке 3. Одлуке о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Нови Бечеј и члана 29. и
30. Статута Месне заједнице Нови Бечеј, председник Скупштине општине Нови Бечеј, донео је

Р Е Ш Е Њ Е
о измени Решења о образовању Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице

Нови Бечеј

I
Мења се Решење о образовању Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“, број 1/2019) тако што се:

у тачки I чланица Валентина Влашкалин замењује се чланицом Сања Дражић,

у тачки II за секретара комисије уместо Александра Фабијана именује се Валентина Влашкалин.

II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-013-5/2019 Председник
Дана: 22.1.2019. године Скупштине општине
Н о в и Б е ч е ј Милован Баштованов с.р.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. На основу члана 2. Одлуке о трошковима израде стратешких докумената („Службени лист општине Нови Бечеј”,
бр. 2/2018) и члана 56. Статута општине Нови Бечеј ("Службени лист општине Нови Бечеј", број 17/2017 -
пречишћен текст), Председник општине Нови Бечеј, донео је

ОДЛУКУ
о приступању изради Елаборaтa о предлогу мреже јавних установа дечјих одмаралишта у општини

Нови Бечеј

1. Приступа се изради Елаборaтa о предлогу мреже јавних установа дечјих одмаралишта у општини Нови Бечеј (у
даљем тексту: Елаборaтa).

2. Разлози за израду Елаборaтa дефинисани су на основу Уредбe о критеријумима за утврђивање мреже установа
за децу (Сл. гласник РС бр. 75/92) и утврђују критеријумe на основу којих општина утврђује мрежу установа за
децу:

 исказаних потреба деце за различитим облицима одмора, рекреације и опоравка у складу са законом;
 могућности општине за финансирањем тих облика рада са децом.

3. Елаборaтoм ће бити разматранa питања услова и стандарда у погледу простора, опреме, броја стручних и
других радника у установама за децу који су, у складу са законом неопходни за почетак рада и обављање
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делатности установа за децу, а у зависности од критеријума којима се обезбеђује реализација, минималних и
других облика рада и услуга утврђених законом, ради утврђивања мреже установа дечјих одмаралишта.

4. Носилац израде Елаборaтa је Стручни тим који ће се у складу са Одлуком именовати посебним решењем.

5. Рок за израду Елаборaтa је 30.01.2019. године.

6. Јавна расправа поводом нацрта Елаборaтa организоваће се 28.01.2019. године у 13,00 часова у просторијама
Општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 – свечана сала. Стручни тим као носилац израде документа,
одређује се да присуствује јавној расправи као уводничар.

7. Средства за израду Елаборaтa у износу до 150.000,00 динара, обезбеђна су Одлуком о буџету општине Нови
Бечеј за 2019. годину.

8. Ова одлука се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: I 01-10-2/2019 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: 21.01.2019. године Саша Максимовић с.р.
Н О В И Б Е Ч Е Ј

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Бечеј
Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне
послове, грађевинарство, локални
економски развој и заштиту животне средине
Број: IV 05-501-78/2018
Дана: 22.01.2019. године

На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09
81/09, 64/10, 24/11, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018) и чланова 85. и 87. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ“, број 18/2016), а на основу овлашћења Начелнице Општинске управе Нови Бечеј,
број IV 03-031-10/2016 од 04.01.2016. године и члана 21. Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинској управи Нови Бечеј, број IV 03-110-11/2015 и члана 14. Одлуке о
организацији Општинске управе Нови Бечеј (''Службени лист Општине Нови Бечеј, број 9/08,19/12, 19/15 и 27/15)
донето је

РЕШЕЊЕ
О ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОБИЛАЗНИЦЕ ОКО НОВОГ БЕЧЕЈ

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације обилазнице
око Новог Бечеј.

2. Разлози за израду Стратешке процене на животну средину Плана детаљне регулације обилазнице око
Новог Бечеј одређени су на основу могућих утицаја и потребе да се сагледају стратешка питања заштите
животне средине на обухваћеном простору и околини и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин.

3. Стратешка процена ће се вршити у складу са критеријумима дефинисаним у члану 6. Закона о стратешкој
процени утицаја на живтну средину.
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4. Граница обухвата Стратешке процене је идентична граници обухвата одређена Планом детаљне регулације
обилазнице око Новог Бечеј:
 Почетна тачка границе обухвата плана, тачка број 1, дефинисана је као тромеђа парцела 14809/3, 14788 и
14789.

 Од тачке број 1 граница иде према северу, границом између парцела 14788 и 14789, до тачке број 2 –
тромеђе парцела 14788, 14789 и 24243.

 Након тачке број 2 граница скреће према југоистоку и прати претежно јужну границу парцеле 24243 до
тромеђе парцела 24243, 14779 и 14780 – тачке број 3.

 После тачке број 3 граница скреће према североистоку, секући парцелу 24243, до тачке број 4 – тромеђе
парцела 24243, 14825 и 15046/2.

 Од тачке број 4 граница скреће према северу, а затим према северозападу и опет према северу, пратећи
границу парцеле 15046/2, све до северозападног темена парцеле 14940/2, које представља тачку број 5.

 Након тачке број 5 граница наставља праволинијски према северу, секући парцелу број 15046/2, до тачке
број 6 – југозападног темена парцеле 15062.

 После тачке број 6 граница скреће благо према северозападу, а затим према југозападу, пратећи границу
парцеле 15046/2 све до пресека са правцем претежно западне међе парцеле 15081 у тачки број 7.

 Од тачке број 7 траница скреће и иде према северозападу, секући парцелу 24206/1, до тачке број 8 –
тромеђе парцела 24206/1, 15081 и 15082.

 Након тачке број 8 граница иде према северозападу, пратећи међе између парцела 15081 и 15082, 15082 и
15110 и 15110 и 15109, све до тачке број 9 – тормеђе парцела 15110, 15109 и 24197/4.

 После тачке број 9 граница иде према северозападу, секући парцелу 24197/4, до тромеђе парцела 15130,
15131 и 24197/4, која представља тачку број 10.

 Од тачке број 10 граница благо скреће према северу, и даље задржавајући правац северозапада, и иде
границама између парцела 15130 и 15131, 15130 и 15132 и 15129 и 15132, до тачке број 11 – тромеђе парцела
15129, 15132 и 24240/4.

 Након тачке број 11 граница скреће према југоистоку, секући парцелу 24240/4, и иде до тачке број 12 –
тромеђе парцела 24240/4, 15184 и 15183.

 После тачке број 12 граница иде према северозападу, границама између парцела 15183 и 15184, 15200/1 и
15201/1 и 15200/2 и 15201/2, до тромеђе парцела 15200/2, 15201/2 и 24239/1, која представља тачку број 13.

 Од тачке број 13 граница скреће према североистоку, пратећи претежно јужну међу парцеле 24239/1, до
пресека са правцем претежно западне међе парцеле 15210 у тачки број 14.

 Након тачке број 14 граница скреће према северозападу, правцем претежно западне међе парцеле 15210,
при том секући парцелу 24239/1, и иде до тачке број 15 – тромеђе парцела 24239/1, 15210 и 15209.

 После тачке број 15 граница полази према северозападу и прати границу између парцела 15210 и 15209, а
затим мења правце пратећи границе између парцела 15210 и 33, 31 и 33, 30 и 31 и 31 и 6505, све до тачке
број 16 – четворомеђе парцела 31, 6505, 15214 и 15218/1.

 Од тачке број 16 граница полази према северозападу и прати претежно западне границе парцела 15218/1,
24199/2, 15220 и 24200, све до северозападног темена парцеле 24200, које представља тачку број 17.

 Након тачке број 17 граница полази према југозападу, а зати скреће према североистоку, пратећи границе
парцела 15221 и 15222/1, све до тачке бро0ј 18 – тачке пресека границе парцеле 15222/1 и правца
југозападне међе парцеле 16273/1.

 После тачке 18 граница иде према северозападу, правцем правца југозападне међе парцеле 16273/1, секући
парцелу 24195/2, а затим наставља југозападном међом парцеле 16273/1 до тачке број 19 – тромеђе парцела
16273/1, 16273/2 и 23788.

 Од тачке број 19 гарница наставља према северозападу, секући парцеле 23788, 23796/2, 23796/1 и 24337/1, и
иде до тачке број 20 – тромеђе парцела 18252 и 18253.

 Након тачке број 20 граница наставља према северозападу, границама између парцела 18252 и 18253, 18253
и 18273 и 18237 и 18238, до тачке број 21 – тромеђе парцела број 18237, 18238 и 18250.

 После тачке број 21 граница скреће према североистоку, претежно источном границом парцеле 18250, и иде
до тачке број 22 – тромеђе парцела 18250, 18222 и 18191.

 Од тачке број 22 граница се благо ломи, али и даље иде према северозападу границом између парцеле 18191
и парцела 18220, 18221 и 18222 и границом између парцеле 18192 и 18220, до тачке број 23 – четворомеђе
парцела 18220, 18192, 18264 и 18265.

 Након тачке број 23 граница скреће према југоистоку и иде границом између парцела 18264 и 18265, до тачке
број 24 – тромеђе парцела 18264, 18265 и 24337/3.

 После тачке број 24 граница наставља према југоистоку, секући парцеле 24337/3, 23796/1, 23796/8 и 23788, и
долази до тачке број 25 – тромеђе парцела 23788, 16256 и 16257.
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 Од тачке број 25 граница скреће према југозападу, пратећи југоисточну границу парцеле 23788, и иде до
тачке број 26 – тромеђе парцела 23788, 16263 и 16262/2.

 Након тачке број 26 граница скреће према југоистоку и иде границом између парцела 16263 и 16262/2, до
тачке број 27 – тромеђе парцела 16263, 16262/2 и 24195/1.

 После тачке број 27 граница наставља према југоистоку, секући парцелу 24195/1, до тромеђе парцела
24195/1, 16243 и 24198, која представља тачку број 28.

 Од тачке број 28 граница се пружа према југоистоку, правцем претежно западне међе парцеле 16243, до
пресека са правцем границе између парцела 15223/1 и 15222/3, у тачки број 29.

 Након тачке број 29 граница скреће према југозападу, секући парцелу 24198, до тромеђе парцела 15223/1,
15222/3 и 24198 која представља тачку број 30.

 После тачке број 30 граница наставља према југозападу, пратећи претежно источну гарницу парцеле 15223/1,
до тачке број 31 – тромеђе парцела 15223/1, 15223/4 и 15222/9.

 Од тачке број 31 граница скреће према југоистоку и прати претежно источне границе парцела 15223/2 и
15222/5 до тачке број 32 – тромеђе парцела 15222/5, 15222/10 и 24197/2.

 Након тачке број 32 граница скреће према југу, секући парцелу 24197/2, и долази до тачке број 33 – тромеђе
парцела 24197/2, 15227 и 15228/1.

 После тачке број 33 граница наставља према југу, границом између парцела 15227 и 15228/1, до трећег
темена лома границе које представља тачку беој 34.

 Од тачке број 34 граница иде према југоистоку, секући парцеле 15228/1 и 24201/1, све до тачке број 35 –
тромеђе парцела 24201/1, 15072/1 и 24206/2.

 Након тачке број 35 граница скреће према југоистоку, пратећи границу између парцела 24201/1 и 15072/1, и
иде све до тачке број 36 – тромеђе парцела 24201/1, 15072/1 и 24205.

 После тачке број 36 граница граница скреће према југозападу и прати претежно источне границе парцела
15071/1, 14994 и 24241/8, све до четворомеђе парцела 24241/8, 24205, 14973 и 14974, која представља тачку
број 37.

 Од тачке број 37 граница скреће према северозападу, претежно јужном границом парцеле 24241/8, до тачке
број 38 – тромеђе парцела 24241/8, 14965 и 14966.

 Након тачке број 38 граница скреће према југозападу границом између парцела 14965 и 14966, и иде до
тромеђе парцела 14965, 14966 и 24242/7, која представља тачку број 39.

 После тачке број 39 граница наставља према југозападу, секући парцелу 24242/7, и долази до тачке број 40 –
тромеђе парцела 24242/7, 14921 и 14922.

 Од тачке број 40 граница наставља према југозападу, границама између парцела 14921 и 14922, 14922 и
14849 и 14849 и 14848, до тачке број 41 – тромеђе парцела 14849, 14848 и 24243/5.

 Након тачке број 41 граница наставља према југозападу, секући парцелу број 24243/5, до тачке број 42 –
тромеђе парцела 24243/5, 14755/1 и 14755/2.

 После тачке број 42 граница иде према југу, источним границама парцела 14755/2 и 14754/2, до тачке број
43 – тромеђе парцела 14754/2, 14754/1 и 23793/4.

 Од тачке број 43 граница наставља према југу, правцем источне међе парцеле 14754/2, и секући парцелу број
23793/4 долази до претежно северне границе парцеле 21060 коју сече у тачки број 44.

 После тачке број 44 гарница скреће према северозападу и прати претежно јужне границе парцела број
23793/4 и 23793/3, све до тачке број 45 – тромеђе парцела 23793/3, 21057/29 и 21057/30.

 Након тачке број 45 граница скреће према северу, а затим секући парцеле 23793/3 и 14809/2, долази до
почетне тачке описа, тачке број 1
5. Израда Стратешке процене је заснована на студијско-аналитичкој документацији из области просторног

планирања, водопривреде, заштите животне средине, као и другој релевантној документацији. Стратешком
проценом биће разматранa питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе, као и друга питања
за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.
6. Извештај о стратешкој процени садржи:
- Полазне основе Стратешке процене: обухват, предмет и циљеви Плана детаљне регулације обилазнице око

Новог Бечеј, захтеви заштите животне средине из релевантних планских и других докумената;
- Опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
- Процену могућих утицаја на животну средину: приказ стања животне

средине на подручју обухваћеном Планом детаљне регулације; процену утицаја планског решења на животну
средину, начин на који су при процени узети у обзир елементи животне средине и карактеристике утицаја; опис
мера за спречавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја на животну средину;

- Програм праћења стања животне средине у току спровођења Плана
детаљне регулације обилазнице око Новог Бечеја.
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- Приказ коришћене методологије и тешкоћа у изради стратешке процене;
- Приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за избор решења у Плану детаљне регулације

обилазнице око Новог Бечеј, са аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања
животне средине укључена у Плана детаљне регулације обилазнице око Новог Бечеја.

- Учешће заинтересованих страна у поступку израде и разматрања Извештаја о стратешкој процени;
- Закључке до којих се дошло током израде Извештаја о стратешкој процени;
- Не технички извод из Стратешке процене.
8. Носилац израде Стратешке процене је Јавно предузеће за урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште,

уређење и одржавање улица и путева, обезбеђивање јавног осветљења и заштите животне средине општине
Нови Бечеј из Новог Бечеја.

9. Рок за израду Стратешке процене је 270 дана од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне
регулације обилазнице око Новог Бечеја.

10. Учешће заинтересованих органа и организација у разматрању Извештаја о стратешкој процени
обезбеђује се достављањем Извештаја о стратешкој процени на мишљење.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Нацрт
Одлуке о изради Плана детаљне регулације обилазнице око Новог Бечеја, у трајању од 30 дана, у јединицама
локалне самоуправе које су у обухвату Плана детаљне регулације.

11 Решење о изради Стратешке процене је саставни део Одлуке о изради плана детаљне регулације
обилазнице око Новог Бечеја.

12. Ово решење се објављује у „Службеном листу општине Нови Бечеј“.

О б р а з л о ж е њ е

Изради Плана детаљне регулације обилазнице око Новог Бечеј приступиће се на основу Одлуке п изради
Плана детаљне регулације обилазнице око Новог Бечеј усвојене на Скупштини општине Нови Бечеј.

Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту
животне средине у поступку доношења овог Решења, с обзиром на простор обухваћен Планом детаљне регулације
обилазнице око Новог Бечеј, утврдио је да предметни план подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на
животну средину, на основу члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), .

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру стратешке процене, разматраће се постојеће стање
животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро локацију.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Предлог решења је, сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), достављен органу надлежном за послове заштите животне средине,
заинтересовним органима и организацијама ради давања мишљења. У законом предвиђеном рику мишљења су
доставили Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Покрајински
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине
Нови Сад.

На основу спроведеног поступка и пристиглих мишњења заинтересованих органа и организација решења
се доноси као у диспозитиву.

По овлашћењу начелника
Шеф одсека

Драган Раушки дипл. инж.

Достављено:
- заинтересованим органима
- архиви.

САДРЖАЈ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

1. Решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење избора за чланове
Савета Месне заједнице Нови Бечеј

2 1
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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Одлука о приступању изради Елаборaтa о предлогу мреже јавних установа дечјих

одмаралишта у општини Нови Бечеј
2 1

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Решење о изради стратешке процене утицаја плана детаљне регулације обилазнице око
Новог Бечеј

2 2

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


