НАЦРТ
На основу члана 46., 72. и 73. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр.72/2009,
81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019), члана 9 става 1. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 135/04) и члана 40. став 1. тачка 5.
Статута Општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј, број 6/2019), по прибављеном
мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 00.00.2019.г., Скупштина општине Нови
Бечеј на 32. седници одржаној дана 00.09.2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Приступа се изради Просторног плана општине Нови Бечеј
Члан 2.
1) Оквирне границе обухвата планског документа саописом
Границе обухвата предметног плана поклапају се са границама административне јединице за коју се
израђује - општине Нови Бечеј. Подручје за које се израђује просторни план обухвата све четири
катастарске општине које улазе у састав општине Нови Бечеј: к.о. Нови Бечеј, к.о. Ново Милошево, к.о.
Кумане и к.о. Бочар. Површина обухваћеног подручја износи 60860,00 хектара.
2) Услови и смернице планских докумената вишег реда и ширег подручја и и развојних
стратегија
Плански документи вишег реда, ширег подручја и развојне стратегије са којима је потребно ускладити
планска решења Просторног плана општине Нови Бечеј су:

- Плански документи вишег реда и ширег подручја:







Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник РС“, бр.88/10),
Регионални просторни план АПВ („Сл. лист АПВ” бр. 22/2011),
Просторни план подручја посебне намене мултифункционалног еколошког коридора Тисе
(„Сл. лист АПВ”, бр. 14/2015),
Просторни план подручја посебне намене мреже коридора саобраћајне инфраструктуре на
основном правцу државног пута I реда бр. 24 Суботица - Зрењанин - Ковин („Сл. лист АПВ”,
бр. 19/2017),
Просторни план подручја посебне намене заштићених природних добара „Окањ бара” и
„Русанда” („Сл. лист АПВ”, бр. 23/2018),
Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано Копово” („Сл.
лист АПВ”, бр. 8/2019),

- Развојне стратегије и документи на државном и регионалном нивоу, као и међународне
конвенције:







Национална стратегија одрживог развоја („Сл. гласник РС”,бр. 57/08),
Стратегија подстицања и развоја страних улагања („Сл. гласник РС”,бр. 22/06)
Стратегија развоја конкурентних и иновативних малих и средњих предузећа за период 2008.
до 2013. године („Сл. гласник РС”, бр. 103/08),
Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам чистог развоја Кјото
протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и шумарства („Сл.гласник РС”, бр.
08/10),
Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године,
Стратегија развоја шумарства Републике Србије (''Сл. гласник РС'', бр. 59/06);




























Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијом до 2030.
Године („Сл. гласник РС“,бр. 101/2015),
Стратегија развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног транспорта у
Републици Србији од 2008. до 2015. године („Сл. гласник РС“,бр. 04/08),
Стратегија развоја радиодифузије у Републици Србији до 2013. године („Сл. гласник РС“,бр.
115/05),
Стратегија развоја развоја телекомуникација у Републици Србији од 2006. до 2010. године
(„Сл. гласник РС“,бр. 99/06 и 04/09),
Стратегију развоја широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији до 2016. године (Сл.
гласник РС, бр. 81/2014),
Стратегија развоја туризма Републике Србије („Сл. гласник РС“,бр. 91/06);
Стратегија развоја туризма Републике Србије за период од 2016. до 2025. године („Сл. гласник
РС“, бр.98/2016),
Стратегија развоја туризма Војводине - маркетинг стратегија туризма Војводине (''Сл.лист
АПВ'', бр. 06/10),
Стратегија развоја социјалне заштите („Сл. гласник РС“,бр. 108/05);
Национална стратегија о старењу („Сл. гласник РС“,бр. 76/06),
Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији („Сл. гласник
РС“,бр. 01/07),
Програм демографског развоја Аутономне Покрајине Војводине са мерама за његово
спровођење (''Сл.лист АПВ'',бр. 03/05),
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године („Сл. гласник
РС“,бр. 110/08),
Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период 2014.-2018. године („Сл. гласник
РС“,бр. 1/2015),
Стратегија увођења чистије производње у Републици Србији („Сл. гласник РС“,бр. 17/09),
Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019 (донета на седници Владе Републике
Србије 15.04.2010.год.) („Сл. гласник РС“,бр. 29/10),
Национални програм заштите животне средине Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.12/10),
Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр.11/02),
Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини (усвојена на седници Скупштине
Војводине 09.12.2009.) (''Сл.лист АПВ'', бр.1/10),
Стратегија развоја поштанских услуга у Србији за период 2017-2020. године („Службени
гласник РС”, бр. 84/2017),
Стратегија развоја туризма Војводине-маркетинг стратегија туризма Војводине („Службени
лист АПВ”, бр. 6/10),
Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019 (донета на седници Владе Републике
Србије 15.04.2010.год.) („Службени гласник РС”,бр. 29/10),
Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије од 2011.-2018. („Службени гласник РС”,
бр. 13/11),
Програм развоја АП Војводине 2014-2020,
Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године (Сл. гласник
РС, бр. 3/2017),
Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара (Сл. гласник РС, бр.
33/2012),

- Локални развојни документи:








Стратегија одрживог развоја општине Нови Бечеј 2014-2020. година,
Локални план управљања чврстим отпадом на територији општине Нови Бечеј (мај 2010.),
Програм заштите животне средине општине Нови Бечеј (2015-2025) (март 2015.),
Стратегија развоја туризма општине Нови Бечеј (новембар 2009.),
Стратегија развоја социјалне заштите општине Нови Бечеј за период 2014-2020.,
Локални акциони план политике за младе општине Нови Бечеј за период од 2014 до 2020.
године,
Mастер план развоја туризма Ново Милошево – спа дестинација, израђен од стране Oberer
Consulting GmbH из Аустрије (2009.),





Стратегија руралног развоја општине Нови Бечеј 2015-2025 (јун 2015.),
План управљања специјалним резерватом природе Слано Копово (2011-2020),
Студија мреже прихватних објеката наутичког туризма на Тиси, август 2007.

У предметни План потребно је уградити и смернице и стратешка опредељења из Програма и
смерница ЕУ: IPA, успостављеног регулативом Европског савета 1085/2006. од 17.07.2006, као и из
Споразума о формирању Еврорегије Дунав-Криш-Мориш-Тиса (Одлука о регионалној сарадњи ДунавКриш-Мориш-Тиса (''Службени лист АПВ'', број 5/03).
3) Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора из важеће планске
документације
 очување и одрживо уређење и коришћење културног и историјског наслеђа;
 очување и заштита заштићених природних целина као и заштита и одржива употреба
елемената природе у целини;
 побољшање демографског стања;
 повећање конкурентности и ефикасности;
 просторно-функционална интегрисаност и трансгранично повезивање са окружењем;
 унапређење саобраћајне приступачности и инфраструктурне опремљености;
 принцип супсидијарности и јавно-приватног партнерства;
 перманентна едукација грађана и администрације и учешће јавности у одлучивању;
 доступност информацијама и знању;
 систематски развој и ажурирање информационих система о простору и њихова доступност
јавности;
 заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби.
4) Визија и цљеви планирања, коришћења,
уређења и заштита планског подручја
Дугорочна визија општине Нови Бечеј је да иста буде одрживог економског раста и
конкурентна, социјално кохерентна и стабилна, инфраструктурно опремљена и саобраћајно
приступачна, очуваног и заштићеног природног и културног наслеђа, квалитетне животне
средине, и функционално интегрисана у окружење.

- Општи циљеви плaнирaњa, кoришћeњa, урeђeњa и зaштитe подручја општине
Нови Бечеј су:





одговорно управљање развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним
потенцијалима и ограничењима природних и створених вредности и дугорочним
потребама економског и социјалног развоја;
унапређење квалитета живота и стварање услова за демографску обнову,
инвестирањем у изградњу, обнављање и одржавање инфраструктуре, јавних служби и
услуга, очувањем и унапређењем природног и културног наслеђа, развојем малих и
средњих предузећа, туризма и других привредних активности;
унапређење регионалне и прекограничне сарадње.

5) Концептуални оквир планирања, са предлогом основних намена
простора и коришћења земљишта
Основни концептуални оквир планирања јесте да просторни развој општине Нови Бечеј треба
засновати на реалним проценама, перспективама и могућностима, с посебним освртом на бројне
специфичности и компаративне предности које нуде њен географски положај, инфраструктурни,
привредни и туристички потенцијали.
Квалитетно пољопривредно земљиште, традиционална везаност
становништва за
пољопривреду и изграђени агроиндустријски капацитети представљају један од значајнијих

ресурса за развој. Интензивирање развоја пољопривреде, посебно сточарства, ратарства,
повртарства, воћарства и виноградарства омогућиће бржи развој и заснивање разноврснијих
прерађивачких капацитета. Упоришта развоја пољопривреде су побољшање аграрне структуре,
буђење локалне иницијативе, подизање техничке опремљености и едукација и образовање
пољопривредних произвођача за еколошку производњу.
Постојећи шумски фонд треба унапредити, повећавати површине под шумама првенствено на
рачун најнеквалитетнијег пољопривредног земљишта.
Важно упориште економског развоја јесте даљи развој постојећих привредних предузећа,
специјализација производње и привредно повезивање како са малим и средњим предузећима (у
даљем тексту МСП) са овог подручја тако и са великим привредним системима Београдом, Новим
Садом и другим индустријским центрима. Упоришта развоја индустријских комплекса и
привредних зона засниваће се на обезбеђењу и уређењу нових локација у оквиру постојећих и
планираних радних зона. МСП ће представљати основни облик организовања фирми и генератор
развоја и запошљавања (приоритетно у агроиндустрији, туризму, транспорту, трговини и сектору
услуга), док ће значај имати и активирање микро бизниса и тзв. породичних фирми (домаће
радиности и сл.).
На подручју Просторног плана може се вршити контролисана експлоатација налазишта
неметалних минералних сировина (опекарска и керамичко-опекарска глина, песак, природни гас,
CO2, нафта) што ће омогућити развој производних и прерађивачких капацитета. У ту сврху
неопходно је интензивирање истражних радова уз билансирање и проверу економске
исплативости експлоатације наведених минералних сировина.
Туризам и комплементарне активности, базираће се на очуваној природној средини и
туристичким ресурсима. Упоришта развоја туризма су:
комплетирање и интеграција постојеће понуде у простору (природне специфичности,
културно-историјска добра, капацитети и манифестације културе и спорта, угоститељски
капацитети и др.);
 изградња и уређење нових садржаја понуде у простору као главних генератора
целогодишње туристичке понуде подручја (река Тиса, традиционалне манифестације,
„wellness resort” са акватичким садржајима на бази природне термоминералне воде, бања,
села и ловишта, природне и културно-историјске вредности и др.);
 учешће у заједничким маркетиншким и промотивним активностима општина и региона у
циљу развијања јединствене туристичке понуде.
Развој терцијарног сектора привреде неопходно је знатно интензивирати и диверзификовати
у складу са функцијама појединих центара у мрежи насеља и приоритетима у развоју сеоских
подручја и др. Полазећи од постојећег модела концентрације становништва и диверзификације
делатности неопходне су квалитативне промене привредне и социо-економске структуре система
насеља.


У демографском смислу, развојем привреде, одговарајућим политикама отварања радних
места, обезбеђењем вишег квалитета јавних функција (образовање, здравство, култура и др.),
социјалним, инвестиционим и другим мерама, смањиће се темпо одлива становништва,
успоставити равномернији територијални размештај становништва и унапредити односе између
општинског центра и осталих насеља општине.
Посебан значај за будући просторни развој општине Нови Бечеј има изградња нових и
унапређење постојећих инфраструктурних система и објеката. Ово ће бити остварено кроз:


унапређење транспорта, базираног на географском положају и погодностима које пружа
близина пограничних подручја;









унапређење мреже државних путева;
даљи развој железничке мреже;
реконструкцију насељских путних мрежа;
реконструкцију објеката водоснабдевања и система за одвођење атмосферских вода, као и
решавање проблема одвођења и третмана отпадних вода;
реконструкцију постојећих електроенергетских мрежа насеља и изградњу нових
електроенергетских објеката;
проширење гасоводне мреже;
изградњу јаме-гробнице за нешкодљиво одлагање угинулих животиња и животињских
конфиската.

Остварење развоја и афирмације општине треба да иде у правцу јачања интеррегионалних
веза. То подразумева активно учешће у различитим програмима Европске Уније који су доступни
Републици Србији или АП Војводини а посебно у оквиру еврорегиона Дунав-Тиса-Криш-Мориш.
Међуопштинске везе са суседним општинама развијаће се у складу са испољеним економским и
социокултурним интересима. Значај сарадње са суседним општинама је уједно од великог значаја
за јачање и афирмацију целог Средњебанатског и Потиског подручја.
Једно од основних упоришта Просторног плана општине јесте рационално коришћење и
заштита природних ресурса, посебно очување квалитета и природне плодности пољопривредног
земљишта и осталих природних ресурса, дефицитарних и стратешки значајних за развој и
квалитет живљења. Укупан биланс водних ресурса, као и њихов просторни и временски
размештај захтева изузетно пажљиво коришћење и у потпуности обезбеђен систем заштите од
загађења и непланског коришћења изворишта, површинских и подземних вода. Интензивираће се
хидро-техничке активности на заштити од поплава, побољшању водоснабдевања насељених
подручја и обнови и ограниченом проширењу система за наводњавање. Један од основних
циљева просторног развоја јесте рационално коришћење грађевинског земљишта. Вршиће се
активности на пољу пошумљавања, обнављања и побољшања квалитета шума, као и развоја
предузетништва, посебно у области оснивања и развоја микро предузећа за еколошки безбедну
прераду локалних пољопривредних и минералних сировина.
Важно опредељење Просторног плана представља и унапређење и заштита животне
средине, заштита и промоција вредне природне баштине и очување већих подручја посебне
намене са природним вредностима од значаја за биодиверзитет и квалитет животне средине
путем унапређења и заштите предела. У циљу интегралне заштите непокретних културних
добара и очувања културног идентитета простора општине Нови Бечеј, спроводиће се мере
заштите, уређења и презентације добара у њиховом природном или изграђеном окружењу.
6) Оснoвне нaмeне прoстoрa у обухвату плана су пољопривредно, шумско, водно и
грађевинско земљиште.

Пољопривредно земљиште
Најважнији производни ресурс Општине чини пољопривредно земљиште (90,22%) са високом
производном вредношћу које је погодно за узгој различитих пољопривредних култура у области
ратарске, повртарске и воћарско-виноградарске производње, као и других видова
пољопривредне производње. Развојни потенцијал пољопривредног земљишта повећавају
значајни створени (материјални) и људски ресурси, могућност финалне прераде у оквиру
капацитета прехрамбене индустрије, као и могућност реализације производње на великим
тржиштима и кроз туристичку понуду овог подручја.
Као и све друге банатске општине и новобечејска општина је усмерена ка пољопривреди,
будући да се ради о изразито равничарском подручју.

С обзиром на постојећи педолошки састав, који је веома солидан, али не и врхунски, ова
Општина нема тако висок удео земљишта под њивским културама, као неке од околних општина.
И поред ове констатације, стоји чињеница да површине под њивама суверено преовлађују својим
процентуалним уделом, у односу на остале типове земљишта по категоријама. Посматрано по
катастарским општинама, удео земљишта под њивским културама је уједначен, осим у КО
Кумане, где је нешто мањи у односу на просек.
Оно што је доста уочљиво јесте неуобичајено велика заступљеност пашњака, на подручју
општине Нови Бечеј, чак 16,81%, која значајно варира од 12,12% у КО Нови Бечеј, до 28,12% у
КО Бочар. И поред тога што су значајно изражене варијације, ипак је генерално посматрано у
свим КО овај удео надпросечно висок у односу на околне општине. Ова чињеница може се
директно довести у везу са високим уделом слатина (солоњец и солончак) на подручју Општине.
Неуобичајено висок проценат обухватају и ливаде 4,44%, варирајући значајно по КО од
0,00% у Бочару, до 8,92% у КО Кумане. Вероватно да се и овај постотак може објаснити
педолошком сликом Општине. Оно што се свакако мора констатовати јесте да ни површине под
пашњацима, а ни ливадске површине, нису у довољној мери валоризоване за сточарску
производњу, као најоптималнији начин коришћења ових пољопривредних површина.
Посебну пажњу завређују воћњаци и виногради који обухватају 0,67% и 0,31% укупне
територије Општине, што не представља велик удео, али имају значајну економску, па чак и
културолошку улогу. Најзначајније површине под воћњацима и виноградима налазе се на
Бисерном острву (КО Нови Бечеј). Ово је веома специфична природна целина, која представља
највеће речно острво у Европи и која због своје педолошке и микроклиматске посебности рађа
воће и грожђе надалеко чувено по квалитету. Најзначајнија карактеристика овог острва јесте 17
ha винограда под јединственом сортом Мускат Крокан, која је пореклом највероватније из
Алжира (мада је то сада немогуће утврдити), а сва је прилика да су виногради под овом сортом
на Бисерном острву, тренутно једини на свету иако их је некад било и у Мађарској, Румунији и
садашњој Украјини. Ова сорта, иначе јако осетљива, постепено је смањивала ареал свога
простирања, сводећи се на ове реликтне остатке лоциране на северозападном крају Бисерног
острва, где опстаје вековима, заштићена благородним речним струјањима и песковитом
алувијалном тлу на коме расте. Оно што је важно истаћи ова сорта даје вино непоновљивог
квалитета, на изузетно ограниченом географском простору, што сортно вино справљено од
Мускат Крокана чини убедљиво најскупљим српским вином на тржишту. Међутим на одржавању и
евентуалном ширењу ове сорте није довољно урађено, као што није урађено ни на
осавремењавању винарије и подрума где се оно справља и негује и поред тога што за то постоје
и добри услови и више него богата традиција.
Значајан је и удео трстика, мочвара, рибњака, језера, који укупно у општини Нови Бечеј
обухватају 2,08% и то највише у КО Кумане, а најмање у КО Бочар 0,52%.
Може се констатовати да општина Нови Бечеј има врло солидне услове, традицију и
компетентне људе за развој избалансиране пољопривредне производње, која ће у наредном
периоду представљати окосницу развоја ове Општине.

Шумско земљиште
Потенцијали планског подручја су шуме и шумско земљиште у површини од 1.191,35hа на
територији општине Нови Бечеј. Иако је шумовитост од 1,96% знатно мања од оптималне
шумовитости дате Просторним планом Републике Србије, значајне су, пре свега, заштитне али и
производне функције ових шума.
Већи комплекси шума су уз водоток Тисе, а мање површине су заступљене и уз основну

каналску мрежу (ОКМ). Шуме су углавном у државном власништву, док су мање површине у
приватном власништву.
Шуме уз Тису штите одбрамбени насип и друге водопривредне објекте од високих вода и
утичу на смањење воденог таласа и регулишу климатске факторе (ублажавају екстремне
темперетуре и смањују ударе кошаве). То су мешовите и делом аутохтоне шуме тополе, врбе,
јасена и бреста којима газдују ЈП "Војводинашуме", ШГ "Банат" из Панчева и ЈВП "Воде
Војводине", односно Водопривредне организације из Бечеја и Кикинде.
Уз ОКМ, односно део каналске мреже, који пролази кроз општину Нови Бечеј, шуме и шумско
земљиште се, са мањим прекидима, налазе са обе стране канала, поред насипа у заштићеном
делу. Заступљени су клонови ЕА топола, домаћа топола, врба и багрем. Њима газдује ЈВП "Воде
Војводине".
Површине под шумама заступљене су и као ловне ремизе и шумски заштитни појасеви.
За развој шумарства као привредне гране нема већих потенцијала, изузев непошумљеног
шумског земљишта.
Велика заступљеност пољопривредног земљишта бољег бонитета представља ограничење за
подизање нових шумских површина.

Водно земљиште
Хидрографију Општине Нови Бечеј чине површинске и подземне воде. Површинску
хидрографију чине: река Тиса, канал Дунав - Тиса - Дунав и неколико већих бара и акумулација.
Подручје општине Нови Бечеј одводњава се веома интензивно, али не и довољно да би
земљиште било благовремено припремљено за пролетњу сетву. Погоршање режима подземних
вода изградњом бране на Тиси и њихово трајање захтевају интензивније одводњавање, нарочито
приобалних земљишта. Постојећа каналска мрежа није у свим подручјима исте ефикасности, те
се у наредном периоду пажња мора посветити реконструкцији старе и изградњи нове мреже.
Међу значајније одводне канале новобечејске субрегије спадају Мали Бегеј и каналисана речица
Галацка. Мали Бегеј представља данашњи доњи ток каналисане Галацке, која протиче кроз
северни периферни део атара општине Нови Бечеј.
Могућности система за наводњавање су у овом тренутку ограничене и своде се на
могућност наводњавања у непосредној близини изграђених канала у којима се може обезбедити
вода у периоду наводњавања. Посебан интерес за наводњавање изражен је на површинама са
квалитетнијим земљиштем, на местима где постоји традиција и где је пласман производа одређен
локалним прерађивачким капацитетима. Табелом су приказани основни подаци за системе за
наводњавање који се налазе на подручју општине Нови Бечеј.

Грађевинско земљиште
Укупно грађевинско земљиште општине Нови Бечеј може се поделити на грађевинско
земљиште у грађевинским подручјима насеља и грађевинско земљиште ван грађевинских
подручја насеља.

Грађевинско земљиште у грађевинским подручјима насеља
У складу са савременим урбаним стремљењима и праксом у свету, у планирању просторних
структура насеља општине треба тежити стварању тзв. „полифункционалних урбаних простора”.
Под овим термином подразумева се простор у којем је свесно извршено преплитање основних

урбаних функција становања, рада и рекреације, на начин који омогућује испољавање њихове
комплементарности, што се опет испољава кроз позитивне урбане појаве као што су урбана
ефикасност, хуманизација простора, и сл. Међутим, некомпатибилни садржаји појединим
основним функцијама и даље ће изискивати просторну сегрегацију у ткиву насеља.
У складу са тим, живот у насељеним местима општине Нови Бечеј одвијаће се у домену три
основне животне функције: становање, рад и рекреација. У складу са тим, у просторним
структурама насеља планиране су три врсте зона основних намена:




зона становања и централних садржаја,
зона рада и
зона спорта и рекреације.

Поред зона основних намена у насељима ће постојати и зоне саобраћајне и друге
инфраструктуре које имају пратећи карактер, али не и мањи значај, јер се функционисањем
садржаја ових зона омогућује и функционисање основних намена и успостављање интеракција
међу њима, чиме се постиже и функционалност читавих урбаних система насеља.

Грађевинско земљиште ван грађевинских подручја насеља
Грађевинско земљиште општине Нови Бечеј ван грађевинских подручја насеља чини више
зона, просторних целина, значајнијих појединачних садржаја и површина намењених изградњи
инфраструктуре, и то:









зоне становања ван грађ. подручја насеља,
зоне кућа за одмор,
економије, радни и туристички садржаји ван грађ. подручја насеља,
зона фарми,
зона фарми и малих газдинстава,
део туристичке дестинације Ново Милошево,
бањски комплекс,
земљиште намењено изградњи инфраструктуре.

Члан 3.
Средства за израду Просторног плана обезбедиће се из буџета општине Нови Бечеј и од других
нивоа власти.
Носилац израде Просторног плана је Општина Нови Бечеј
Рок за израду Просторног плана је до 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 4.
Рани јавни увид и јавни увид Просторног плана вршиће се путем излагања текстуалног и
графичког дела плана у аналогном облику у згради Општине Нови Бечеј, у Улици Жарка Зрењанина
бр.8.у Новом Бечеју, и на веб страници општине Нови Бечеј. Током јавног увида одржаће се јавне
презентације у свим насељеним местима општине Нови Бечеј.
Члан 5.
Истовремено са Oдлуком о изради Плана доноси се и Одлука о изради стратешке процене
утицаја Плана на животну средину.
Члан 6.
Просторни план општине Нови Бечеј израдиће се у 2 примерка у аналогном и 4 примерка у
дигиталном облику.
Члан 7.
Саставни део ове одлуке је графички прилог: „Графички приказ граница и обухвата
планског подручја”.

Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе: Одлукa о приступању изради измена и допуна
просторног плана општине Нови Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 23/2015), Одлукa о
измени и допуни одлуке о приступању изради измена и допуна просторног плана општине Нови
Бечеј („Службени лист општине Нови Бечеј“ бр. 18/2017) и Одлукa о приступању изради измена и
допуна дела просторног плана општине Нови Бечеј (  Службени лист општине Нови Бечеј  , број
13/2019).
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општина
општине Нови Бечеј“.
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