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На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи ('Службени гласник РС, број 72/09,81/09,64/10–одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-решење УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19), Програма постављања и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површина 
за територију општине Нови Бечеј за период 2019. - 2028. године („Сл. лист општине Нови Бечеј“, бр. 27/2019, 
32/2019 и 20/2021) и Закључка бр. III 02-06-1-19/2022-2-1 од дана 04.05.2022.год. Организационог одбора 
манифестација Општине Нови Бечеј 
 
а на захтев, бр. III 02-06-1-19/2022-2-1-1, корисника: 
Назив / име и презиме: Општина Нови Бечеј 
Седиште / адреса:  Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8 
Одговорно лице: Саша Максимовић 
Телефони за контакте: 023 772 320  
издају се: 
 
 
 

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
ЗА УРЕЂЕЊЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  

у време трајања манифестације  
„Великогоспојински дани - ГОСПОЈИНА 2022“, 

  
 
 
на локацији 

Место: Нови Бечеј 
К.О.: Нови Бечеј 
Улица и број:  I зона - приобаље Тисе – концертни подијум са пратећим угоститељским 

објектима 
 II зона - насип и део парка – простор са угоститељским објектима 
 III зона - приобаље Тисе, река Тиса и насип - „пољофест“, огледно 
поље, простор за јахање, простор за луна парк и простор за 
постављање штандова дуж насипа 

 IV зона - парк у центру – угоститељски и трговачки штандови и простор 
за луна парк 

 V зона - улица Гимназијска, почетак улице Маршала Тита до ул. Иве 
Лоле Рибара и почетак ул. И.Л.Рибара до ул. Петра Драпшина –улица 
занатског пива и простор за постављање штандова „етно базар“ 

 VI зона - приобаље Тисе, улица Револуције и почетак улице Змај Јовине  
до ул. И.Л.Рибара – амфитеатар „Летња позорница“, угоститељски и 
трговачки штандови и простор за луна парк 

 VII зона – двориште библиотеке и део улице Жарка Зрењанина испред 
зграде библиотеке – дечија улица и авлија забавлија 

Постојећа намена 
парцела: 

површина јавне намене - улице, трг, двориште библиотеке, насип и 
приобаље Тисе у ширем центру Новог Бечеја 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина: Нови Бечеј 
Предузеће-организација: Јавно предузеће за 

урбанизам, изградњу, 
грађевинско земљиште, 
уређење и одржавање 

улица и путева, 
обезбеђивање јавног 
осветљења и заштиту 

животне средине општине 
Нови Бечеј

 

Број: 02-111/2022 

Датум: 14.06.2022. 
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Бр. кат. пар. / 
власник  парцеле: 

к.п. 6499/1 - државна својина у корисништву ВДП "ГОРЊИБАНАТ" СА П.О. 
к.п. 5753 - јавна својина општине Нови Бечеј  
к.п. 5754 - јавна својина општине Нови Бечеј  
к.п. 5755 - јавна својина општине Нови Бечеј  
к.п. 5756 - јавна својина општине Нови Бечеј 
к.п. 5757 - јавна својина општине Нови Бечеј  
к.п. 5747/2 - јавна својина општине Нови Бечеј  
к.п. 5633 - јавна својина општине Нови Бечеј 
к.п. 5578 - државна својина у корисништву општине Нови Бечеј  
к.п. 5577 - јавна својина општине Нови Бечеј 
к.п. 6540 - заједничка својина општине Нови Бечеј и државе 
к.п. 5625 - јавна својина општине Нови Бечеј 
к.п. 6547 - заједничка својина општине Нови Бечеј и државе 
к.п. 6548 - јавна својина општине Нови Бечеј 
к.п. 5899 - јавна својина општине Нови Бечеј 
к.п. 5589 - јавна својина општине Нови Бечеј 
к.п. 5586 - државна својина у корисништву Народне библиотеке 

 
1.  Услови за постављање: 

1.1. Тип и намена објеката:  привремени објекти: 
 концертни подијум са мобилном гардеробом и трибинама 

за гледаоце 
 угоститељске шатре   
 тезге и штандови за продају пића, прехрамбене и 

непрехрамбене робе, радова домаће радиности 
 подијуми забавне природе, 
 справе за забаву деце 
 мобилне WC кабине 

1.2. Геометријске мере:  према расположивом простору и плану организатора  

1.3. Положај објеката:  положаји објеката су дати планом организатора  
 објекти се не смеју међусобно ометати у нормалном раду 
нити смеју реметити организациони режим манифестације 

 положаји објеката не смеју угрожавати противпожарне путеве 
и нормално одвијање пешачког саобраћаја 

1.4. Висина објеката:   према расположивом простору водећи рачуна о ваздушним 
електроводовима, телефонским и кабловима КДС 

1.5. Кота пода/платоа:  непосредно на постојећу подлогу на локацији, а у случају 
израде подијума исти не сме бити виши од 15cm, уколико је 
подијум виши морају се применити одговарајуће мере за 
заштиту посетилаца, извођача и пролазника 

1.6. Ограда:  могућа парапетна ограда висине до 1m, са мобилним 
стубовима 

1.7. Начин постављања 
објекта: 

 објекат не сме ометати безбедно одвијање  колског нити 
пешачког саобраћаја планираног током манифестације  

 објекат не сме ометати прилаз и нормално коришћење 
објекта испред кога се поставља 

 објекат не сме ометати постављање и коришћење 
комуналних објеката и инфраструктуре 

 евентуални плато на који се поставља угоститељски 
мобилијар мора бити тврд и стабилан, али лако демонтажан 

 постојећа стабла уличног дрвореда се не смеју оштетити 
постављањем платформе и мобилијара 

 не дозвољавају се никакве физичке интервенције на 
постојећем плочнику  

 стабилност и безбедност објекта је одговорност корисника 
површине  јавне намене тј. власника објекта  

1.8. Остало:  објекти се не смеју постављати на колским прилазима 
грађевинским парцелама  

 корисник површине јавне намене је дужан да одржава 
чистоћу свог објекта и непосредне околине 

 за постављање објеката и привремено коришћење јавних 
саобраћајних површина неопходно је прибављање 
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одобрења надлежног органа, а у складу са саобраћајним 
пројектом измене режима саобраћаја за време одржавања 
манифестације „Великогоспојински дани - Госпојина 2019“ у 
Новом Бечеју 

 
2.  Услови прикључења на комуналну инфраструктуру: 
2.1. Саобраћај: неопходан безбедан приступ са тротоара, коловоза или 

травњака  
2.2. Водовод: не прикључује се 
2.3. Фекална канализација: не прикључује се 
2.4. Кишна канализација: не прикључује се 
2.5. Електро инсталације:  електроинсталације морају бити изведене безбедно и према 

прописима 
 привремене електроинсталације положене на јавну 
површину морају бити одговарајуће заштићене 

2.6. ПТТ: не прикључује се 
2.7. Топловод: / 
2.8. Гасовод: / 
2.9. Остало: / 

 
3.  Прилози: 

3.1.  Шира локација – по зонама 
3.2.  Шира локација – по деловима зона 
3.3.  Локација – зона I и II 
3.4.  Локација – зона III  
3.5.  Локација – зона IV 
3.6.  Локација – зона V 
3.7.  Локација – зона VI 

 
 

 
 

                    Обрада: 
 

   _____________________________ 
           Мирјана Стојаковић,  
            дипл.простор.план.  
                               

 
    
 
 

                 ЈП „Урбанизам и путеви“ Нови Бечеј 
                                      директор 
 
М.П. 
                     ____________________________ 
                       Далибор Вучетић, маст.прав. 

 
 

      

     
 


