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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 5
1.

Нови Бечеј 11.04.2009. године

година XLV

На основу тачке 3. Одлуке о расписивању избора за чланове Савета месне заједнице
Ново Милошево и члана 25. Статута Месне заједнице Ново Милошево Председник
Скупштине општине Нови Бечеј, донео је
РЕШЕЊЕ
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Ново
Милошево
II
Задатак Комисије је да се стара о законитом спровођењу избора, да обави техничке
припреме за спровођење избора, да одреди време гласања, образује Бирачке одборе,
утврди и прогласи резултате избора као и да врши друге послове одређене законом и
статутом Месне заједнице Ново Милошево.
III
У Комисију се именују:
1. Марица Бешлин, председник,
2. Жива Ђукичин, заменик председника,
3. Љубомир Илкић, члан,
4. Горан Кнежевић, заменик члана,
5. Ивица Миланков, члан,
6. Владимир Влаховић, заменик члана.
Саша Војновић именује се за секретара Kомисије,
Владимир Влаховић именује се за заменика секретара.
IV
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
Број: II-03-013-19/09
Дана: 06.04.2009. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Матија Ковач

ЗАБЕЛЕШКА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ:
У горњем решењу исправља се следећа грешка:
Уместо ''Владимир Влаховић именује се за заменика секретара'' треба да стоји:
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''Саша Стокић именује се за земеника секретара''.
Број: II-03-013-19/09
Дана: 09.04.2009. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Матија Ковач

На основу члана 209. Закона о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', број
33/97 и 31/2001), Председник Скупштине општине доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
У Решењу број II-03-013-19/09 од 06.04.2009. године исправља се следећа грешка:
Уместо ''Владимир Влаховић именује се за заменика секретара'' треба да стоји:
''Саша Стокић именује се за земеника секретара''.
Исправка ће се спровести у изворном решењу.
Овај Закључак и исправку решења објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Приликом израде Решења поткрала се грешка, тако да је Владимир Влаховић именован
и за члана Комисије за спровођење избора за чланове Савета месне заједнице Ново
Милошево и за заменика секретара Комисије, те се по службеној дужности у складу са
чланом 209. Закона о општем управном поступку врши исправка решења.
Исправка производи правно дејство од дана од кога производи правно дејство решење
које се исправља.
Број: II-03-013-19/09
Дана: 09.04.2009. године
Нови Бечеј

Председник
Скупштине општине
Матија Ковач

САДРЖАЈ:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1.

Решење о именовању Комисије за спровођење избора за чланове Савета
месне заједнице Ново Милошево – забелешка о исправци грешке
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Slu`beni list op{tine Novi Be~ej izdaje i {tampa: Op{tinska uprava Novi Be~ej,
odgovorni urednik sekretar Skup{tine op{tine Тамара Иванишевић, akontativna
pretplata za 2009. godinu iznosi 1.000,00 dinara, uplata na `iro ra~un broj
840-1171741-88 Op{tinska uprava sopstveni prihodi Novi Be~ej.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број 6
1.

Нови Бечеј 11.05.2009. године

година XLV

На основу члана 46. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број
129/2007) Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 05.05.2009. године,
донела је

ОДЛУКУ
о престанку мандата одборнику МИЛОВАНУ БАШТОВАНОВУ
I
ОДБОРНИКУ МИЛОВАНУ БАШТОВАНОВУ потврђује се престанак
мандата одборника Скупштине општине Нови Бечеј.
II
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-013-21/2009
Дана: 05.05.2009. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Матија Ковач с.р.

На основу члана 48. став 1. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, број
129/2007) Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 05.05.2009. године,
донела је
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ОДЛУКУ
о потврђивању мандата одборници ЈЕЛЕНИ НАЂ
I
ОДБОРНИЦИ

ЈЕЛЕНИ

НАЂ

потврђује

се

мандат

одборника

Скупштине општине Нови Бечеј.
II
Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Нови Бечеј.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-013- 22/2009
Дана: 05.05.2009. године
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Матија Ковач с.р.

На основу Националне стратегије управљања отпадом са програмом
приближавања ЕУ и Студије просторног размештаја регионалних
депонија и трансфер станица на подручју АП Војводине, а на основу
свестрано изражене жеље за одрживим решавањем проблема отпада
на територијама општина Бечеј, Нова Црња, Житиште, Ада, Нови
Кнежевац и Нови Бечеј (у даљем тексту: потписнице) закључује се
следећи

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ОПШТИНА
О ФОРМИРАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЧВРСТИМ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
Члан 1.
Општина Бечеј, коју представља председник општине Петер Кнези,
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Општина Нова Црња, коју представља председник општине Пера
Миланков,
Општина Житиште, коју представља председник општине Драган
Миленковић,
Општина Ада, коју представља председник општине Золтан Билицки,
Општина Нови Кнежевац, коју представља председник општине Драган
Бабић,
Општина Нови Бечеј, коју представља председник општине Миливој
Вребалов,
закључују у складу са чланом 7. и 13. Закона о локалној смоуправи
(''Службени гласник РС'', број 129/2007), чланом 7. и 8. Закона о
комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 16/97 и
42/98) и чланом 68. став 2. Закона о заштити животне средине
(''Службени гласник РС'', број 135/2004), следећи Споразум о сарадњи
општина о формирању Регионалног центра за управљање чврстим
комуналним отпадом (у даљем тексту: Споразум).
Члан 2.
Основа за потписивање овог Споразума јесте Национална стратегија
за управљање отпадом са програмом приближавања Европској унији,
усвојена од стране Владе РС 04.07.2003. године, под бројем
353-4070/2003-001 и Студија просторног размештаја регионалних
депонија и трансфер станица на подручју АП Војводине.
Члан 3.
Потписнице овог спразума се удружују ради заједничког и
јединственог решавања питања одлагања и складиштења чврстог
комуналоног отпада на одрживи начин у складу са позитивним
прописима и правилима о придруживању ЕУ.
Члан 4.
С циљем решавања питања из члана 3. овог Споразума формира се
Регионални центар за управљање чврстим комуналним отпадом (у
даљем тексту: Регионални центар).
Члан 5.
Регионални центар ће се налазити на територији општине Нови Бечеј,
насељено место Ново Милошево у складу са Студијом просторног
размештаја регионалних депонија и трансфер станица на подручју АП
Војводине.
Члан 6.
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Потписнице овог Споразума приступају изради Регионалног плана
управљања комуналним отпадом.
Члан 7.
Средства за израду Регионалног плана управљања комуналним
отпадом ће се остварити путем помоћи међународних организација и
средстава остварених код републичких и покрајинских органа и
институција. Поступак за
прибављање наведених средстава
спровешће Општина Нови Бечеј у поступку предвиђеном законом.
Члан 8.
Уколико израђени Регионални план управљања комуналним отпадом
буде захтевао израду Студије оправданости формирања Регионалног
центра, израда наведене Студије финансираће се на исти начин који је
чланом 7. овог Споразума предвиђен за израду Регионалног плана
управљања комуналним отпадом.
Члан 9.
Потписнице овог Споразума сагласне су да се ради формирања
Регионалног центра образује Радна група коју ће чинити по два
представника сваке потписнице. Представнике у Радну групу одређују
Скупштине општина потписница, с тим што ће Предсеника Радне
групе и његовог заменика изабрати чланови Радне групе између себе
на првом састанку.
Скупштине општина потписница ће на истој седници по усвајању овог
Споразума одредити и своје представнике у Радној групи.

Члан 10.
Радна група има задатак да након израде Регионалног плана
управљања комуналним отпадом и по потреби Студије оправданости,
изради предлог међуопштинског Споразума који ће регулисати
следећа питања:
1. опис пројекта Регионалног центра,
2. изградњу и рад Регионалног центра за управљање комуналним
отпадом,
3. услове и начин поверавања обављања комуналних делатности
одлагања чврстог комуналног отпада на основу јавног конкурса,
4. међусобна права и обавезе општина,

39
5. права и обавезе привредног субјекта у обављању делатности,
6. питања која се обавезно регулишу уговором,
7. начин транспорта отпада од трансфер (претоварних) станица до
регионалне депоније,
8. издвајање, сакупљање и сепарацију искористивог отпада из
комуналног отпада, сортираног на месту одлагања,
9. начин припреме или прераде секундарних сировина и пласман на
тржиште секундарних сировина,
10. развој и унапређење система за рециклажу, изградњу потребних
објеката и инфраструкуру,
11. изградњу постројења за компостирање,
12. општински орган који у име општине закључује уговор,
13. начин доношења одлука у случају несагласности општина о
појединим питањима везаним за обављање комуналне делатности
чије решавање не трпи одлагање (сагласност на цене, вршење
контроле и др.),
14. начин контроле пружања поверених комуналних услуга,
15. услове и поступак раскида уговора пре истека времена на које је
закључен и права и обавезе које из тога проистекну,
16. решавање питања заштите животне средине,
17. услове и начин изласка општине из Регионалног центра,
18. и друга питања која су неопходна за формирање и рад
Регионалног центра.
Члан 11.
Радна група доноси свој Пословник о раду којим ће регулисати пре
свега поступак рада, начин сазивања седница, и друга питања која
регулишу рад Радне групе.
На седицама Радне групе могу бити присутни директори јавних
комуналних предузећа, као и друга стручна лица. Наведена лица имају
право да изнесу свој став о темама дневног реда, а на то су обавезни
ако се то од њих захтева, такође су обавезни да информишу Радну
гупу о свим важним питањима која се тичу предмета овог Споразума.
Члан 12.
Овај Споразум је сачињен у оноликом броју примерака потребних да
свакa потписница добије по један примерак.
За измене и допуне овог Споразума потребна је сагласност свих
потписница. Све измене ће бити важеће само ако су сачињене у
писаној форми.
Члан 13.
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Сва питања која се појаве у току реализације овог Споразума, а нису
њиме обухваћена или су обухваћена захтевају промену, регулисаће се
посебним Анексима овог Споразума.
Члан 14.
Овај Споразум ступа на снагу након усвајања од стране Скупштина
општина потписница овог споразума.

Oпштина
Бечеј,
Председник
____________________________м.п.
Споразум
усвојен
на
_________________________

општине,

седници

Општина Житиште, Председник
_________________ м.п.
Споразум
усвојен
на
_________________________

СО

општине,

Пера

Црња

седници

Житиште

СО

Општина
Нови
Кнежевац,
Бабић_________________м.п.

Председник
Нови

дана

Миленковић

општине,

Споразум
усвојен
на
_________________________

СО

дана

Драган

СО

Општина
Ада,
Председник
Билицки___________________________м.п.

Споразум
усвојен
на
седници
______________________

Бечеј

Нова

општине,

седници

Кнези

СО

Општина
Нова
Црња,
Председник
Миланков_____________________м.п.
Споразум
усвојен
на
седници
_________________________

Петер

дана

Золтан
Ада

општине,
Кнежевац

дана

Драган
дана
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Општина Нови Бечеј, Председник
_____________________м.п.

општине,

Споразум
усвојен
на
седници
________________________

СО

Миливој

Нови

Вребалов

Бечеј

дана

На основу члана 35. став 1. тачка 20. Статута општине Нови Бечеј (“Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општина Нови Бечеј је на
седници одржаној дана 05.05. 2009. године донела следеће

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О САРАДЊИ ОПШТИНА О
ФОРМИРАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЧВРСТИМ
КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Споразум о сарадњи општина о формирању
Регионалног центра за управљање чврстим комуналним отпадом, који ће, за
општину Нови Бечеј, потписати Миливој Вребалов председник општине Нови
Бечеј.

II
Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II 02-352-11
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Дана: 05.05.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ

На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (“Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008) и члана 33. Пословника о раду
Скупштине општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број
9/2008), а у вези са чланом 9. Споразум о сарадњи општина о формирању
регионалног центра за управљање чврстим комуналним отпадом, Скупштина
општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 05.05. 2009. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О именовању чланова Радне групе за рад на формирању Регионалног
центра за управљање чврстим комуналним отпадом
I
У Радну групу за рад на формирању Регионалног центра за управљање чврстим
комуналним отпадом испред општине Нови Бечеј именује се:
1. Тамара Иванишевић, дипл. правник и
2. Иван Бошњак, дипл. инг. саобраћаја.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Број: II 02-352-12/2009
ПРЕДСЕДНИК
Дана: 05.05.2009.године
Скупштине општине
Нови Бечеј
Матија Ковач
На основу Закона о планирању и изградњи (“Сл.лист гласник РС” бр.47/03 и 34/06),
Одлуке о грађевинском земљишту (“Сл.лист општине Нови Бечеј” бр.10/03) и Статута
ЈП “Дирекција” Н. Бечеј, Управни одбор ЈП “Дирекција” Н.Бечеј је на својој седници
одржаној дана ___________. год. донео:

ПРОГРАМ
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УРЕЂЕЊА ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2009. ГОДИНУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Програмом обухватају се активности у циљу припремања и опремања
јавног грађевинског земљишта, постављања објеката и уређаја на јавним површинама и
посебног коришћења одређених делова јавне површине.
Јавно грађевинско земљиште је, у складу са Законом о планирању и изградњи:
 грађевинско земљиште на коме су изграђени објекти од јавног интереса и
грађевинско земљиште на коме се планира изградња јавних објеката
 постојеће и планиране јавне површине
Јавне површине у смислу овог програма су:
1. изграђено грађевинско земљиште које је у општој употреби:
 коловози, тротоари, тргови, пешачке и бициклистичке стазе и траке, пешачка и
разделна острва, надвожњаци, степеништа која повезују површине јавног
саобраћаја, мостови, кејови,
 аутобуске станице и стајалишта, јавна паркиралишта
 површине око аутобуских станица и стајалишта, железничких станица,
бензинских станица и пристаништа,
 зелене површине око зграда, улични травњаци, паркови, парк-шуме,
 пијаце и гробља
 јавне плаже, обале, дечија игралишта,
 друге изграђене површине намењене јавном коришћењу
2. неизграђено грађевинско земљиште на коме право коришћења има општина или
месне заједнице
Члан 2.
Припремање земљишта, у складу са Законом о планирању и изградњи, обухвата:
 истражне радове,
 израду геодетских и других подлога,
 израду планске и пројектне документације,
 израду програма расељавања,
 израду програма рушења објеката која су планом предвиђена,
 израду програма санирања терена и
 друге радове.
Члан 3.
Опремање земљишта, у складу са Законом о планирању и изградњи, обухвата:
 изградњу објеката комуналне инфраструктуре и
 уређење јавних површина.




Члан 4.
Објекти и уређаји у смислу овог програма су:
привремени мањи монтажни објекти (у даљем тексту: монтажни објекти) и
покретни и непокретни уређаји и апарати (у даљем тексту: уређаји).
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Члан 5.
Монтажним објектима сматрају се:
1.монтажне бараке лаке конструкције, киосци и други слични привремени објекти за
продају различитих врста роба и пружање услуга,
2.слободностојеће и зидне изложбене витрине,
3.рекламне ознаке (комерцијалне путоказне табле, билборди, слободностојеће рекламне
табле и објекти, транспаренти и сл.)
4.телефонске говорнице и слободностојећи поштански сандучићи
5.надстрешнице за аутобуска стајалишта,
6.летње баште и тенде.
7.тезге за излагање и продају робе на мало,
8.монтажне трибине, угоститељски шатори и слични објекти који се постављају
поводом државних и верских празника, културних и других јавних манифестација
9. шатори за свадбе и весеља,
10.циркуски шатори и забавни паркови
Уређајима се сматрају:
1.расхладни уређаји за продају сладоледа и безалкохолних пића,
2.уређаји за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл.,
3.појединачни аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други
уређаји за дечију забаву,
Посебним коришћењем делова јавних површина сматра се привремено
ограничавање коришћења одређеног дела јавне површине за посебне кориснике:
1.паркинг места на изграђеним паркиралиштима резервисана за
 такси возила
 инвалидна лица,
 службена возила,
 пословне потребе
2.део слободне површине на улици ради привременог одлагања грађевинског
материјала и организовање градилишта у току изградње на грађевинској парцели
3. део јавне површине за активности које организује локална самоуправа
II ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Припремање земљишта
Члан 6.
Од активности на припремању земљишта, предвиђа се разрада Генералног плана
Новог Бечеја кроз израду следећих регулационих планова и урбанистичких пројеката:
 регулациони план обилазнице око Новог Бечеја (правац Ново Милошево-блок 190)
 регулациони план стамбеног блока 28
 регулациони планови радних зона, блокови 114,115 и 191
 регулациони план спортско-рекреационог центра „Градиште“(блок 186)
 регулациони план радне зоне југо-исток у Новом Бечеју
 израда техничке документације за пречистач отпадних вода Новог Бечеја
 израду посебног или одабир неког од постојећих архитектонско-техничких решења
изгледа и начина израде киоска (за читаву општину или поједина насеља)
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Опремање земљишта




Члан 7.
Од активности на опремању земљишта, предвиђају се:
реконструкција и одржавање постојеће комуналне инфраструктуре у насељеним
местима и
изградња објеката комуналне инфраструктуре:
 комунално опремање јужне индустријске зоне у Новом Милошеву
 комунално опремање дела источне радне зоне Новог Бечеја (блок 193)
 изградња дела мреже канализације отпадних вода у Новом Бечеју,
 изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу локација планираних
за постављање киоска у Новом Бечеју и Новом Милошеву
 изградња паркинг простора за путничке аутомобиле у свим насељима општине
Нови Бечеј.
 изградња паркинга за теретна возила у Новом Бечеју
III ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА

Члан 8.
Монтажни објекти и уређаји могу се привремено постављати на јавној
површини у складу са условима утврђеним Одлуком о условима за постављање мањих
монтажних објеката на јавним површинама и овим Програмом.
Урбанистичко–технички услови
Члан 9.
Монтажни објекти и уређаји могу привремено да се постављају на јавним
површинама у складу са урбанистичко-техничким условима и условима надлежних
јавних, комуналних и других предузећа и установа, потребних за израду
урбанистичко-техничких услова.
Послове на изради урбанистичко-техничких услова обавља Јавно предузеће
“Дирекција”.
Члан 10.
Урбанистичко-технички услови за постављање објеката састоје се од текстуалног и
графичког дела (“Локације”), који садрже:







површину и габарит сваког објекта, односно јавне површине за коришћење, односно
пројектно-техничке податке са графичким приказима у вези објекта,
прецизно котирано место за постављање објекта, односно прецизно котирано место
јавне површине за коришћење,
услове за прикључење на комуналну инфраструктуру,
делатност која се може обављати у одређеном објекту, односно намену објекта,
тип и изглед објекта који се може поставити на одређеној локацији, и
друге податке значајне за израду и постављање објеката.
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Услови за постављање монтажних објеката и уређаја на јавним површинама
Општи услови
Члан 11.
Монтажни објекти могу се постављати на јавним површинама под следећим,
општим, условима:
 да на раскрсницама и угловима улица нису у троуглу видљивости и да не ометају
безбедно одвијање саобраћаја,
 да су од ивице коловоза удаљени најмање 1,5 m,
 да не прелазе линију пешачке стазе, и не ометају одвијање пешачког саобраћаја,
 да су укомпоновани у изглед амбијенталне целине у оквиру које се постављају,
 да не ометају прилаз и нормално коришћење објеката сталног карактера,
 да не ометају постављање и коришћење инфраструктурних објеката,
 плато на који се поставља привремени објекат мора бити од тврдог материјала
(бетон, асфалт, камен или опека), укомпонованог са материјалом околних пешачких
површина, шири од привременог објекта 15 cm, повезан са пешачком површином
прилазном стазом ширине најмање 1,5 m.
 да не утиче негативно на околину емитонвањем буке, дима, непријатних мириса им
слично.
Посебни услови за постављање монтажних објеката
1. Монтажне бараке лаке конструкције, киосци и други слични привремени
објекти за продају различитих врста роба и пружање услуга
Члан 12.
Киосци су монтажно-демонтажни објекти површине до 25m², а монтажне бараке
лаке конструкције (у даљем тексту барака) мањи монтажни објекти површине веће од
25m² за обављање трговачких, занатско-услужних и других делатности које не утичу
штетно на животну средину. Други слични привремени објекти са истом наменом
такође се могу постављати на јавним површинама.
У насељеним местима општине Нови Бечеј киосци се могу постављати и у оквиру
надстрешница за аутобуска стајалишта, која су постављена у складу са Решењем о
одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски превоз путника (“Сл.лист
општине Нови Бечеј” бр.1/96 ). Ови киосци морају бити типски, произвођача истог као
и саме надстрешнице.
Локација за привремено постављање киоска, односно бараке, на местима која су
предвиђена овим Програмом, даје се на основу расписаног и спроведеног конкурса за
доделу локација, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту.
Локација се даје најдуже до пет година.
Члан 13.
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На захтев заинтересованог лица киоск или барака могу се поставити на јавној
површини и ван места предвиђених овим Програмом, а на основу мишљења стручне
службе ЈП”Дирекција” и уз сагласност Управног одбора ЈП”Дирекција”.
Погодне локације за постављање киоска у насељима, на местима која нису
предвиђена овим Програмом, су: тргови, проширења на угловима улица, плаже и сл.,
под условом да задовољавају урбанистичке услове постављене овим Програмом.
Локација за привремено постављање киоска, односно бараке, из става 1. овог
члана, даје се без расписивања и спровођења јавног конкурса, непосредном погодбом, у
складу са свим осталим условима датим Одлуком о условима за постављање мањих
монтажних објеката на јавним површинама и овим Програмом.
Члан 14.
Ималац одобрења за коришћење локације може право коришћења локације да
уступи другом лицу, као и да промени делатност коју обавља у киоску, на основу
одлуке Управног одбора ЈП ”Дирекција“, под условом да се промена намене врши без
извођења радова на монтажном објекту или на његовом додатном инфраструктурном
опремању.
Члан 15.
Понуђене локације за постављање киоска, односно барака, у општини Нови
Бечеј, су следеће:
Насеље Нови Бечеј
Локација
1. угао улица Ж. Зрењанина и С.Милетића( код општине)
2. улица Ж.Зрењанина, испред пијаце
3. на плажи, код амфитеатра
4. угао Улица Рајка Ракочевића и Јосифа Маринковића
5. угао улица Петефи Шандора и Маршала Тита
6. угао улица Маршала Тита и Вука Караџића
7. ул. Маршала Тита (испред парка)
8. угао улица Жарка Зрењанина и Соње Маринковић
9. угао улица Маршала Тита и Народног фронта
10.угао улица И.Л.Рибара и Петра Драпшина
11.угао Улица радничке и П. Шандора, испред омладинског
дома“Шушањ”
Насеље Ново Милошево
1. Места на аутобуским стајалиштима у улицама М. Тита и ЈНА
2.

Трг палих хероја ( испред парка)

1.
2.

Насеље Кумане
на углу улица Маршала Тита и Љубице Одаџић (пијаца)
на углу улица Маршала Тита и Љубице Одаџић

бр. број
к.п места
6538 1
5511 1
5757 5
2114 1
3444 1
6540 3
6540 3
5589 1
5129 1
6547 2
3927

1

4149
4146
1588

10
1

2919
2921
2922

5
1

48

1.
2.

Насеље Бочар
у дворишту дворца, ул. Војвођанска
у улици Просветној ( дуж уличне фасаде биоскопа)

259/1
1097

1
4

2. Слободностојеће и зидне изложбене витрине
Члан 16.
Слободностојеће и зидне изложбене витрине су објекти који се постављају на јавној
површини, чија је намена излагање и рекламирање робе ван пословних просторија.
Члан 17.
Ималац одобрења за коришћење локације за постављање слободностојеће или зидне
изложбене витрине, дужан је да уз захтев за израду Урбанистичко-техничких услова
приложи доказ о власништву или праву коришћења пословног објекта, односно
пословног простора који се налази у непосредној близини јавне површине на којој се
поставља витрина.
3. рекламне ознаке
Члан 18.
Рекламне ознаке су комерцијалне путоказне табле, билборди, слободностојеће
рекламне табле и објекти, транспаренти и сл. који се на јавној површини постављају
ради рекламирања, презентовања и упућивања.
Транспарент у смислу става 1. овог члана је рекламни натпис постављен између
зграда или на посебно постављеним стубовима.
Члан 19.
Локација за постављање рекламне ознаке се издаје на захтев заинтересованог лица
за израду Урбанистичко-техничких услова.
Уз захтев за израду Урбанистичко-техничких услова за рекламне узнаке висине
преко 3m подносилац захтева приложе:
 нацрт јавне површине са техничким описом и дизајном рекламне ознаке, и
статички прорачун којим се доказује стабилност објекта
Уз захтев за израду Урбанистичко-техничких услова за рекламне узнаке са
прикључком на електродистрибутивну мрежу подносилац захтева прилаже:
 прорачун и шему инсталација
4. телефонске говорнице и слободностојећи поштански сандучићи
Члан 20.
Телефонске говорнице и слободностојећи поштански сандучићи су монтажни
објекти који се могу постављати на јавним површинама у складу са овим Програмом.
Члан 21.
Ако се телефонска говорница или поштански сандучић поставља на јавној површини
у близини објекта који је под режимом споменичке заштите, потребно је прибавити
сагласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.
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5. надстрешнице за аутобуска стајалишта
Члан 22.
Надстрешнице за аутобуска стајалишта су слободностојећи, отворени или
полуотворени (затворени са највише три стране) монтажни објекти, чија је намена
заштита путника од метеоролошких утицаја.
6. летње баште и тенде
Члан 23.
Летње баште су објекти намењени угоститељској делатности, која се постављају на
јавној површини испред пословног објекта или пословне просторије у којој се та
делатност обавља.
Летња башта не може да се поставити испред киоска, односно бараке.
Изузетно од става 2. овог члана, летња башта може да се постави испред киоска,
односно бараке постављених на плажи.
Члан 24.
Летња башта садржи столове, столице, сунцобране и лако покретљиве
монтажно-демонтажне елементе (ограде, жардињере и сл.).
Летња башта може да се постави на монтажно-демонтажном подијуму подигнутом
на висину до 15cm од коте терена.
У летњој башти не могу да се поставе баштенски роштиљ, ражањ, шанк пулт.
Члан 25.
Ако се летња башта поставља на јавној зеленој површини, која је у Програму
одржавања зеленила, мишљење се прибавља од надлежног комуналног предузећа.
Члан 26.
Тенде су слободностојеће конструкције са одговарајућим застором, чија је намена
заштита од сунца.
Одобрење за постављање тенде може да се изда само имаоцу одобрења за
постављање летње баште.
7. Тезге за излагање и продају робе на мало
Члан 27.
Тезге за излагање и продају су монтажни објекти ( један сто или сталак или томе
слично, покривено или непокривено) који могу да се поставе на јавној површини и да
заузимају највише 2 m².
Тезге се могу постављати само испред или у непосредној близини пословног
простора.
Тезге се могу постављати и независно од пословног простора само за време
организованих манифестација на предходно одређеној локацији.
8. Монтажне трибине и угоститељски шатори који се постављају поводом
државних и верских празника, културних и других јавних манифестација
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Члан 28.
Монтажне трибине и угоститељски шатори који се постављају поводом државних и
верских празника, културних и других јавних манифестација, су монтажни објекти који
могу да се поставе на јавној површини.
Лице које је користило јавну површину обавезно је да након завршетка коришћења
привремено заузету јавну површину доведе у првобитно стање.
9. Шатори за свадбе и весеља
Члан 29.
Шатори за свадбе и друге прославе су монтажни објекти који могу да се поставе на
јавној површини, у трајању до 48 сати.
Шатори се могу постављати и на саобраћајним и зеленим површинама под следећим
условима:
 да буду прописно обележени,
 да је остварена нужна колска опслуженост парцела у свим околним блоковима,
 да је остварена минималана пешачка проходност јавне површине.
 да су задовољени и остали услови које утврди стручна служба ЈП “Дирекција”.
Стручна служба ЈП “Дирекција” ће одређивати у којим улицама, односно на којим
местима се могу постављати објекти из овог члана.
Лице које је користило јавну површину обавезно је да након завршетка коришћења
привремено заузету јавну површину доведе у првобитно стање.

10. Забавни паркови и циркуски шатори
Члан 30.
Циркуски шатори, и забавни паркови су монтажни објекти који могу да се поставе на
јавној површини.
Лице које је користило јавну површину обавезно је да након завршетка коришћења
привремено заузету јавну површину доведе у првобитно стање.
Посебни услови за постављање уређаја
1. Расхладни уређаји за продају сладоледа и безалкохолних пића
Члан 31.
Расхладни уређај за продају сладоледа и безалкохолних пића може да се постави на
јавној површини испред или у непосредној близини пословног простора, киоска и
бараке, под условом да појединачно заузима највише 1 m².
Испред пословног објекта (простора) могу да се поставе највише два уређаја и то
један уређај за продају напитака и један уређај за продају индустријског сладоледа и
кремова.
Ималац одобрења дужан је да поред уређаја постави корпу за смеће.
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2. Уређаји за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл.
Члан 32.
Уређај за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл, може да
се постави на јавној површини под условом да заузима највише 2 m².
3. појединачни аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање
и други уређаји за дечију забаву
Члан 33.
Појединачни аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање и други
појединачни уређаји и опрема за дечију забаву могу да се поставе на јавној површини.
Лице које је користило јавну површину обавезно је да након завршетка коришћења
привремено заузету јавну површину доведе у првобитно стање.
Посебни услови за ограничење коришћења делова јавних површина
1. паркинг место резервисано за такси возило
Члан 34.
Локације за такси стајалишта могу се давати само на изграђеним саобраћајним
површинама у складу са условима датим овим Програмом.
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом - линијом жуте боје обележава се простор за стајање
такси возила, а у оквиру такси стајалишта уписује се натпис ТАXI жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање
такси стајалишта.

Члан 35.
Tакси возила се при обављању такси делатности могу паркирати искључиво на
паркинг местима која су за то одређена овим програмом.
Такси возила се паркирају на стајалишту само у оквиру обележених места и на начин
како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања возила на такси стајалишту возач је дужан да остане поред возила
или у возилу.
Члан 36.
За организовање ауто-такси превоза на територији општине Нови Бечеј одређују се 8
такси стајалишта са 40 такси местa.
Члан 37.
Локације такси стајалишта, са бројем паркинг места за такси возила општине
Нови Бечеј:
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Нови Бечеј
Ред.
Локација стајалишта
бр.
1. ул. М. Тита испред кућних бројева 9 и 11
2. ул. Вука Караџића, наспрам кућног броја 1
3. ул. П. Драпшина, испред објекта катастра
4. ул. П. Драпшина, испред фискултурне сале основне школе
5. ул. М. Тита испред кућног броја 19

Број места
5
5
12
4
2

Ново Милошево
Ред.
Локација стајалишта
бр.
1. Улица генерала Драпшина, код дома културе

Број места

Кумане
Ред.
Локација стајалишта
бр.
1. Улица Љ. Одаџић, код основне школе

Број места

Бочар
Ред.
Локација стајалишта
бр.
1. Улица Војвођанска, испред биоскопа

Број места

6

3

3

Члан 38.
Такси стајалишта могу се уређивати на јавним површинама у складу са
урбанистичко-техничким условима.
Послове на изради урбанистичко-техничких услова обавља Јавно предузеће
“Дирекција”.
Члан 39.
Урбанистичко-технички услови за уређење такси стајалишта састоје се од
текстуалног и графичког дела - “Локације”, који садрже податке о димензијама и
положају такси места.
2. парконг место резервисано за инвалидна лица
Члан 40.
ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ одређује локације и број паркинг места резервисаних за
инвалидна лица.
Паркинг места резервисана за инвалидна лица обележиће се на прописан начин.
3. паркинг место резервисано за службена возила
Члан 41.
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Службеним возилом се сматра путничко возило, комби или специјално возило
нормалног габарита које је у власништву јавних предузећа и установа.
Члан 42.
ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ одређује локације и број паркинг места резервисаних за
службена возила.
Паркинг места резервисана за службена возила одговарајуће ће се обележити
и/или обезбедити
4. паркинг место резервисано за пословне потребе
Члан 43.
Урбанистичко-технички услови са локацијом за резервисано паркинг место за
пословне потребе може се издати само на играђеној паркинг површини под условом да
је паркинг место непосредно испред или у близини пословног простора.
Једном пословном субјекту се дозвољава резервација највише једног паркинг места
уз један пословни простор.
5. одлагање грађевинског материјала и организовање градилишта на јавној
површини
Члан 44.
Део јавне површине на улици може се доделити на привремено коришћење до
годину дана подносиоцу захтева који почиње градњу на својој парцели.
Уз захтев за издавање урбанистичко-техничких услова за привремено коришћење
јавне површине у сврху одлагања грађевинског материјала и организовање
градилишта у току градње заинтересовано лице прилаже пријаву почетка радова на
изградњи или пријаву радова на санацији, адаптацији или инвестиционом
одржавању издату од стране надлежног општинског органа на основу којег се може
отпочети са градњом.
Према ситуацији на терену ЈП „ДИРЕКЦИЈА“ ће издати урбанистичко-техничке
услове којим ће се одредити део јавне површине за организовање градилишта и
одлагање грађевинског материјала.
Грађевински материјал се не може одлагати ван ширине уличног фронта парцеле
на којој се гради.
6. активности које организује локална самоуправа
Члан 45.
На захтев локалне самоуправе издају се урбанистичко-технички услови
привременог коришћења јавне површине за активности у организацији локалне
самоуправе.
IV НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ
Члан 46.
За привремено коришћење јавне површине корисник плаћа:
 накнаду за уређење
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 накнаду за коришћење
Накнада за уређивање јавне површине се обрачунава и плаћа једнократно за
читав период привременог коришћења.
Накнада за коришћење јавне површине обрачунава се по времену привременог
коришћења, а плаћа периодично у складу са обрачуном.
Монтажни објекти
1. Монтажне бараке лаке конструкције, киосци и други слични привремени
објекти за продају различитих врста роба и пружање услуга
Члан 47.
За постављање киоска и бараке за продају различитих врста роба и пружања услуга
врши се обрачун накнаде:
 за уређивање јавне површине,
 за коришћење јавне површине.
Накнада за уређивање јавне површине износи:
 за I ЗОНУ: 1.200,00 дин. по 1m² површине коју заузима објекат,
 за ОСТАЛЕ ЗОНЕ: 600,00 дин. по 1 m² површине коју заузима објекат
Накнада за уређивање јавне површине се обрачунава у једнократном износу и важи
за све време трајања уговорног односа.
Накнада за коришћење јавне површине обрачунава се у месечном износу:
 за I ЗОНУ: 500,00 дин. по 1 m² површине коју заузима објекат
 за ОСТАЛЕ ЗОНЕ: 250,00 дин. по 1 m² површине коју заузима објекат
Зоне за обрачунавање накнаде за привремено коришћење јавне површине су
одређене Одлуком о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта.
2. Слободностојеће и зидне изложбене витрине




Члан 48.
За постављање слободностојеће изложбене витрине обрачунава се накнада:
за уређење јавне површине у износу од 1.000,00 дин.по објекту и 2.000,00 дин/m ²
фронталне пројекције витрине, за све време трајања уговорног односа
за коришћење јавне површине у износу од 200,00 00 дин. по објекту и 200,00 дин/m
² фронталне пројекције витрине, месечно, а за период од годину дана
3. рекламне ознаке

Члан 49.
За постављање рекламних ознака (комерцијалне путоказне табле, билборди,
слободностојеће рекламне табле и објекти, транспаренти и сл.), обрачунава се накнада:
 за уређење јавне површине у износу од 2.000,00 дин.по објекту и 1.000,00 дин/m ²
фронталне пројекције рекламне ознаке , за све време трајања уговорног односа
 за коришћење јавне површине у износу од 500,00 дин.по објекту и 50,00 дин. по m²
фронталне пројекције рекламне ознаке, месечно, а за период од годину дана
4. телефонске говорнице и слободностојећи поштански сандучићи
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Члан 50.
За постављање телефонске говорнице и слободностојећег поштанског сандучића
обрачунава се накнада:
 за уређење јавне површине у износу од 1.000,00 дин.по једном објекту, за све време
трајања уговорног односа
 за коришћење јавне површине у износу од 100,00 00 дин. месечно, по једном
објекту, а за период од годину дана
5. надстрешнице за аутобуска стајалишта




Члан 51.
За постављање надстрешнице на аутобуским стајалиштима обрачунава се накнада:
за уређење јавне површине у износу од 2.000,00 дин.по објекту и 1.000,00 дин/m²
површине надстрешнице , за све време трајања уговорног односа
за коришћење јавне површине у износу од 100,00 дин.по објекту и 50,00 дин. по m²
површине надстрешнице, месечно, а за период од годину дана
6. летње баште и тенде

Члан 52.
За постављање летње баште обрачунава се накнада:
 за уређивање јавне површине,
 за коришћење јавне површине.
Накнада за уређивање јавне површине износи:
 за I ЗОНУ: 500,00 дин. по 1m² површине коју заузима објекат,
 за ОСТАЛЕ ЗОНЕ: 250,00 дин. по 1 m ² површине коју заузима објекат
Накнада за уређивање јавне површине се обрачунава у једнократном износу и важи
за све време трајања уговорног односа.
Накнада за коришћење јавне површине обрачунава се у месечном износу:
 за I ЗОНУ: 100,00 дин. по 1 m² површине коју заузима објекат
 за ОСТАЛЕ ЗОНЕ: 50,00 дин. по 1 m ² површине коју заузима објекат
Зоне за обрачунавање накнаде за привремено коришћење јавне површине су
одређене Одлуком о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за уређивање и
коришћење грађевинског земљишта.
Члан 53.
За постављање тенде обрачунава се накнада за уређење и коришћење као и за летње
баште.
7. Тезге за излагање и продају робе на мало
Члан 54.
За постављање појединачних тезги за излагање и продају робе на мало (књиге,
новогодишње и друге честитке, разгледнице, цвеће, бижутерија и сл.) обрачунава се
накнада за коришћење јавне површине у дневном износу од 350,00 дин. по објекту.
За постављање тезги за излагање и продају робе у оквиру јавних манифестација
локална самоуправа ће организовати лицитацију за коришћење јавне површине.
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8. монтажне трибине и угоститељски шатори који се постављају поводом
државних и верских празника, културних и других јавних манифестација
Члан 55.
За постављање монтажне трибине и сличних објеката који се постављају поводом
државних и верских празника, културних и других јавних манифестација, обрачунава се
накнада за коришћење јавне површине у дневном износу од 150дин./m² површине која
се заузима.
За постављање угоститељских шатора поводом државних и верских празника,
културних и других јавних манифестација, локална самоуправа ће организовати
лицитацију за коришћење јавне површине.
9. Шатори за свадбе и весеља
Члан 56.
За постављање шатора за свадбе и весеља плаћа се дневни закуп јавне површине у
износу од: 9.500,00 дин. по објекту,
10. Забавни паркови и циркуске шатре
Члан 57.
За постављање забавних паркова и циркуских шатри обрачунава се накнада за
коришћење јавне површине у дневном износу од 5,00 дин. по 1m² површине која се
заузима за нормално функционисање.
За постављање забавних паркова и циркуских шатри у време јавних манифестација
локална самоуправа ће организовати лицитацију за коришћење јавне површине.
Покретни уређаји
1. Расхладни уређаји за продају сладоледа и безалкохолних пића
Члан 58.
За постављање расхладних уређаја за продају сладоледа и безалкохолних пића,
обрачунава се само накнада за коришћење јавне површине у месечном износу од
2.000,00 дин. по уређају
Уколико се објекти из претходног става постављају на временски период краћи од 30
дана може се обрачунати накнада за коришћење јавне површине у дневном износу у
висини од 100,00 дин. по уређају
2. Уређаји за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и сл.
Члан 59.
За постављање уређаја за печење и продају кокица, кукурузних клипова, кестења и
сл. обрачунава се само накнада за коришћење јавне површине у месечном износу од
1.500,00 дин. по уређају.
Уколико се објекти из претходног става постављају на временски период краћи од 30
дана може се обрачунати накнада у дневном износу у висини од 75,00 дин.по уређају.

57

3. појединачни аутомати за забавне игре, дечији аутомобили за изнајмљивање
и други уређаји за дечију забаву
Члан 60.
За постављање појединачних аутомата и апарата за забаву обрачунава се накнада од
200,00 дин. по објекту , дневно.
Ограничење коришћења делова јавних површина
1. паркинг место резервисано за такси возило
Члан 61.
Висина накнаде за коришћење паркинг места ради вршења такси службе и начин
плаћања уредиће се скупштинском одлуком.
2. парконг место резервисано за инвалидна лица
Члан 62.
Паркинг место резервисано за инвалиде не подлеже обавези плаћања накнаде за
привремено коришћење јавне површине.
3. паркинг место резервисано за службена возила
Члан 63.
Паркинг место резервисано за службена возила не подлеже обавези плаћања
накнаде за привремено коришћење јавне површине.
4. паркинг место резервисано за пословне потребе
Члан 64.
За резервацију изграђеног паркинг места за пословне потребе плаћа се накнада
за коришћење грађевинског земљишта од 5.000,00 дин. месечно за једно паркинг место.
5. одлагање грађевинског материјала и организовање градилишта на јавној
површини
Члан 65.
За одлагање грађевинског материјала и организовање градилишта на јавној
површини обрачунава се накнада за коришћење јавне површине у износу од 50,00
дин. месечно, по m² заузете површине.
6. активности које организује локална самоуправа
Члан 66
За привремено коришћење јавне површине за активности које организује локална
самоуправа не плаћа се накнада за уређење и коришћење јавне површине.
Члан 67.
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Овај Програм ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови
Бечеј“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:II 02-46-6/2009
Дана: 05.05.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Матија Ковач

На основу члaна 7. и члана 36. Закона о превозу у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“, број 46/95,66/01,61/05,91/05 и
62/06) и члана 15. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је
на седници одржаној дана 05.05.2009.године, донела следећу

ОДЛУКУ О ТАКСИ СТАЈАЛИШТИМА У ОПШТИНИ
НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се уређене саобраћајне површине, намењене
за стајање такси возила у току рада превозника, утврђује се посебан
број такси стајалишта и такси места, њихов распоред и опремљеност
(у даљем тексту:такси стајалишта и такси места).
Члан 2.
Одлука о такси стајалиштима у општини Нови Бечеј (у даљем тексту:
Одлука) се састоји из текстуалног и графичког дела.
Члан 3.
Такси стајалишта могу бити стална и повремена.
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Стална такси стајалишта су одређене и уређене саобраћајне површине
за организовано обављање такси превоза.
Повремена такси стајалишта су одређене саобраћајне површине које
се користе за време одржавања већих спортских и културних
манифестација и значајних скупова.
ЛОКАЦИЈЕ
Члан 4.
У складу са Програмом уређења јавног грађевинског земљишта, на
територији Општине Нови Бечеј одређује се сталних 8 такси
стајалишта са 41 такси местом на следећим локацијама:
1.У насељеном месту Нови Бечеј
-улица Маршала Тита испред кућних бројева 9 и 11............5 места
-улица Вука Караџића, наспрам кучног броја 1...................5 места
-улица П. Драпшина, испред објекта катастра...................12 места
-улица П.Драпшина, испред фискултурне сале....................4 места
-улица М.Тита, испред кућног броја 19...............................3 места
2.У насељеном месту Ново Милошево
-Улица Генерала Драпшина, код Дома културе....................6 места
3.У насељеном месту Кумане
- Улица Љ.Одаџић, код основне школе...............................3 места
4.У насељеном месту Бочар
- Улица Војвођанска, код биоскопа....................................3 места
Члан 5.
Такси стајалишта могу се уређивати на јавним површинама у складу са
урбанистичко-техничким условима.
Такси стајалишта се обележавају
саобраћајном сигнализацијом.

хоризонталном

и

вертикалном

Хоризонталном сигнализацијом-линијом жуте боје обележава се
простор за стајање такси возила, а у оквиру такси стајалишта уписује
се натпис „ТАХI“ жутом бојом.
На почетку стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за
означавање такси стајалишта.
Члан 6.
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Послове из претходног члана обављаће ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј.
Члан 7.
О одржавању такси стајалишта у зимским и летњим условима у
насељеном месту Нови Бечеј стара се ЈКП „Комуналац“ Нови Бечеј, у
насељеном месту Ново Милошево ЈКП „Компред“, а у насељеном месту
Кумане и Бочар, Месне заједнице.

Члан 8.
Коришћење такси стајалишта плаћа се по возилу
годишње у
утврђеном износу. Висина, начин плаћања као и орган надлежан за
наплату наведене таксе утврђује се Таксеном тарифом која је саставни
део Одлуке о локалним комуналним таксама општине Нови Бечеј.
Члан 9.
Стајалишта могу да користе само превозници који имају решење о
обављању делатности такси превоза као и доказ о извршеној уплати
локалне комуналне таксе за коришћење такси стајалишта.
На такси стајалишту такси возила се постављају према редоследу
долазака и у границама обележених такси места.
За време коришћења такси стајалишта превозник је обавезан да буде
у свом такси возилу или непосредно у његовој близини.
Члан 10.
Такси превозник не може да постави такси возило на тротоар,
пешачку стазу, коловоз и уређену јавну зелену површину.
На аутобуским стајалиштима и на удаљености мањој од 50м испред и
иза обележених аутобуских стајалишта и терминала намењених за
међумесни, градски и приградски превоз путника, забрањено је
заустављање и паркирање такси возила ради пријема путника.
Члан 11.
Такси стајалишта не могу да користе превозници који имају седиште
на територији друге општине или града.
Члан 12.
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У случају трајног престанка обављања делатности такси превоза,
превознику престаје право коришћења такси места.
НАДЗОР
Члан 13.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши ће комунална инспекција
Општинске управе Нови Бечеј.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном од 5.000,00 динара до 500.000,00 динара казниће се
за прекршај правно лице ако:
1. док врши такси превоз користи стајалишта која нису предвиђена
чланом 4. ове Одлуке;
2. поступа супротно одредбама члана 10. ове Одлуке;
3. поступа супротно одредбама члана 11. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се одговорно лице у
правном лицу казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном
казном 2.500,00 до 25.000,00 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:II 02-344-6/2009
Дана: 05.05.2009. године
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НОВИ БЕЧЕЈ

На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, број 62/06) и члана 35. Статута општине Нови Бечеј
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ брoj 9/2008), Скупштина општине
Нови Бечеј је на седници одржаној дана 05.05.2009.године, донела

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ
Члан 1.
Члан 4. Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 9/07,12/08) мења се тако што се иза тачке 11. додаје тачка
12, која гласи:
„12) за коришћење уређених такси стајалишта.''
Члан 2.
Тарифни број 4. Таксене тарифе Одлуке о комуналним таксама(“Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 9/2007 и 12/2008) мења се у целости и сада
гласи:
“За држање и коришћење чамаца, педалина и сплавова на води, осим
чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне
путеве, такса се плаћа у годишњем износу по комаду и то:
Чамци и педалине..................................................3.000,00 динара
Јахте (изнад 6 метара дужине) и сплавови...............6.000,00 динара
НАПОМЕНА:
1. Таксе по овом тарифном броју за насељено место Нови Бечеј наплаћиваће
ЈП “Комуналац“, Нови Бечеј, а за остала насељена места надлежни орган
Општинске управе.
Члан 3.
Мења се Таксена тарифа Одлуке о локалним комуналним таксама и то тако
што се иза тарифног броја 11. додаје тарифни број 12. који гласи:
„Тарифни број 12.
За коришћење обележених места на такси стајалиштима плаћа се комунална
такса по ауто такси возилу једнократно, у годишњем износу од 3.600,00
динара.
НАПОМЕНА:
Наплату таксе по овом тарифном броју, врши надлежни орган Општинске
управе.
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Ако се регистрација такси превоза изврши у првом полугодишту плаћа се
цео износ таксе, а ако је регистрација извршена у другом полугодишту плаћа
се 50% износа годишње таксе.“
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу општине Нови Бечеј“.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II 02-434-4/2009
Дана: 05.05.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“,
брoj 16/97), члана 2. и 25. Правилника о критеријумима за одређивање локације
у уређивање депонија отпадних материја („Службени гласник РС“, број 54/92) и
члана 35. став 1. тачка 6. Статута општине Нови Бечеј („Службени лист општине
Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној
дана 05.05.2009. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ДЕПОНИЈА
У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ
Члан 1.
Овом одлуком проглашавају се привремене депоније отпадних материја (у
даљем тексту: привремене депоније) у општини Нови Бечеј.
Члан 2.
Под привременим депонијама подразмевају се постојеће депоније отпадних
материја, предвиђене за коришћење у периоду краћем од пет година, као
привремен санитарно-технички простор уређен да задовољава најнужније мере
заштите животне средине, на коме се одлаже чврст отпад који као отпадни
материјал настаје на јавним површинама, у домаћинствима, у процесу
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производње односно рада, у промету или употреби, а који нема својство
опасних материја и не може се прерађивати односно, рационално користити као
индустријска сировина или енергетско гориво.
Члан 3.
За привремене депоније у општини Нови Бечеј проглашавају се постојеће
депоније отпадних материја лоциране на следећим катастарским парцелама:
1. у К.О. Нови Бечеј:
 катастарска працела број 15228/1, укупне површине 16ха 59а 49м2
у потесу Велико копово, уписана у листу непокретности број 9649
К.О. Нови Бечеј,
 катастаска парцела број 15228/2, укупне површине 16а 50м2 у
потесу Велико копово, уписана у листу непокретности број 9649
К.О. Нови Бечеј,
 катастарска парцела број 15230, укупне површине 06ха 39а 51м2 у
потесу Гарајевац, уписана у листу непокретности број 9649 К.О.
Нови Бечеј,
 катастарска парцела број 15231, укупне површине 03ха 91а 42м2 у
потесу Гарајевац уписана, у листу непокретности број 9649 К.О.
Нови Бечеј,
 катастарска парцела број 15232, укупне површине 01ха 92а 12м2 у
потесу Гарајевац, уписана у листу непокретности број 9649 К.О.
Нови Бечеј.
2. у К.О. Ново Милошево:
 катастарска парцела број 6609, укупне површине 04ха 15а 96м2 у
потесу Акачке баште, уписана у листу непокретности број 4515 К.О.
Ново Милошево.

Члан 4.
Привремене депоније уредиће се на начин утврђен Правилником о
критеријумима за одређивање локације у уређивање депонија отпадних
материја („Службени гласник РС“, број 54/92) у погледу најнужнијих мера
заштите животне средине (ограђивање, физичко обезбеђење, засипање,
довођење и одвођење воде и сл.).
Мере из става 1. овог члана утврдиће надлежан орган управe за послове
заштите животне средине решењем најкасније за шест месеци од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:II 02-352-13/2009
Дана: 05.05.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', број
135/2004) и члана 15. Статута општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови
Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је дана 05.05.2009. године донела
следећи
ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
У 2009. И 2010. ГОДИНИ
Мониторинг (праћење) квалитета животне средине је једна од активности која је
неопходна као основа за прикупљање информација о стању животне средине.
Мониторинг се спроводи у циљу добијања поузданих и квалитетних информација о
стању животне средине и представља основу за доношење адекватних и правовремених
одлука, формирање информационог система и дефинисање приоритета у управљању
квалитетом животне средине.
Одредбама члана 69. Закона о заштити животне средине („Сл.гласник РС“,
бр.135/2004) предвиђено је да јединице локалне самоуправе у оквиру своје надлежности
утврђене законом, обезбеђују континуирану контролу и праћење стања животне
средине (мониторинг) као и да донесу програм мониторинга животне средине на својој
територији.
Мониторинг се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем
индикатора стања и загађености животне средине које обухвата праћење природних
фактора,односно промена стања и карактеристика животне средине, и то: ваздуха, воде,
земљишта, шума, биодиверзитета, флоре и фауне, елемената климе, озонског омотача,
јонизујућег и нејонизујућег зрачења, буке, отпада, рану процену удеса са праћењем и
проценом развоја загађења животне средине.
Мониторинг може да обавља овлашћена организација ако испуњава услове у
погледу кадрова, опреме простора, акредитације за мерење датог параметра и JUS-ISO
стандарда у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са
законом.
Јединица локалне самоуправе дужна је да податке из мониторинга доставља
Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин у складу са законом.
На територији општине Нови Бечеј, овим програмом потребно је обухватити:
1. Мониторинг квалитета ваздуха
2. Мониторинг квалитета акватичних екосистема
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3. Мониторинг квалитета земљишта
4. Мониторинг микроклиматских фактора
5. Мониторинг буке
1. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
Контрола квалитета ваздуха врши се ради утврђивања нивоа загађености ваздуха
и оцене утицаја загађеног ваздуха на здравље људи, природе и радом створене
вредности животне средине и климу, како би се предузеле потребне мере у циљу
заштите животне средине и здравља људи.
Аерозагађење подразумева присуство гасова и других садржаја у ваздуху који му
нису својствени по природном саставу.
Програмско систематско мерење загађености амбијенталног ваздуха на
територији општине Нови Бечеј, спроводи се у циљу праћења степена загађености у
односу на граничне вредности имисије (ГВИ) , предузимање превентивних мера за
заштиту ваздуха од загађивања, информисања јавности и давања препорука за
понашање у епизодама повећаног загађења ваздуха, идентификације извора загађења,
евалуације дуготрајних трендова и сагледавања утицаја предузетих мера на степен
загађености ваздуха.
Загађујуће материје у ваздуху деле се на основне (чађ, сумпор-диоксид,
суспендоване честице, азот-диоксид, приземни озон, угљен-моноксид и укупне таложне
материје) и специфичне (полициклични ароматични угљоводоници, акролеини,
амонијак, водоник-сулфид,бензен, толуен, ксилен и др.).
Они могу потицати из природних извора као и из вештачких, који уједно представљају
највећи извор загађења ваздуха и резултат су људске активности.
Вештачки извори могу се сврстати у:
 Стационарне изворе: извори загађења у руралним подручјима везаним за
пољопривредне активности, извори загађења везани за индустрију и
индустријска подручја и извори загађења насталих загревањем, спаљивањем
отпада, индивидуалним ложиштима и др.
 Покретне изворе обухватају било који облик возила са унутрашњим
сагоревањем.
 Извори загађења у затвореним просторијама обухватају биолошка
загађења(полен, гриње, инсекте, алергене пореклом од домаћих животиња),
пушење цигарета, емисија од сагоревања и загревања, емисија од различитих
материјала и материја као што су испарљива органска једињења, олово, радон,
азбест и сл.
Мерења имисије врше се у складу са Правилником о граничним вредностима
штетних материја, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних
места и евиденцији података („Сл.гласник РС“, бр.54/92,30/99 и 19/06) и Уредбом о
утврђивању програма квалитета ваздуха у 2006. и 2007. години, који је донела Влада
Републике Србије.
Ниво концентрације загађујућих материја у ваздуху утвђује се мерењем. Ниво
концентрације изражава се мерном јединицом (нанограм, микрограм и милиграм) на
јединицу запремине ваздуха (кубни метар) или на јединицу површине (квадратни
метар).
Систематско мерење имисије се спроводи на сваком мерном месту у мрежи мерних
места и траје најмање годину дана. Мрежу мерних места чине сва мерна места на
којима се врши систематско мерење. Број и распоред мерних места у мрежи мерних
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места зависи од просторне густине и временске дистрибуције загађујућих материја.
Распоред мерних места одређује се зависно од подручја на коме се испитује квалитет
ваздуха, од распореда и врсте извора загађивања, густине насељености, географије
терена и метеоролошких услова.
Карактеристике најзначајнијих параметара
Сумпордиоксид – Сматра се да 1/3 укупног сумпора у атмосфери потиче од
сагоревања фосилних горива (угља и нафте). Велика количина сумпорних једињења
ослобађа се сагоревањем при производњи енергије, топљењем руда метала које садрже
сумпор, као и из индустрије целулозе и хартије, где се ослобађају велике количине
водоник-сулфида. Сумпорни оксиди, нарочито када се емитују у ваздух заједно са чађи,
у присуству водене паре доводе до формирања токсичне магле (смога) која проузрокује
оштећење плућног паренхима.
Азотдиоксид – Највећа количина азотних оксида настаје при раду електрана и
моторних возила које за свој рад користе течно гориво. Ипак, сматра се да је главни
извор азотних оксида саобраћај.
Једињења азота се данас убрајају у групу водећих карциногена плућа, желуца и
мокраћне бешике.
Чађ – Најчешће настаје сагоревањем органских материја у ложиштима из
домаћинства. Посебно треба нагласити садржај ароматичних угљоводоника у чађи
(бензо-а-пирен, бензо-а-антрацен, пирен, флоурантен), који настају при сагоревању
масне фазе фосилних горива. Бензо-а-пирен је канцерогено једињење.
Таложне материје – чине загађујуће материје органског и неорганског порекла,
чије су честице величине преко 10 µm, те се својом тежином спонтано таложе или
спирају падавинама.
Приземни озон – Повишене концентрације приземног озона се најчешће јављају
у градовима са великим интензитетом саобраћаја. Очекивани здравствени ефекти према
подацима СЗО при концентрацији од:
 200 µg/m³ јавља се главобоља, иритација ока, опадање плућне функције и
физичке кондиције;
 250 µg/m³ проузрокује асматичне нападе.
Суспендованим честицама назива се велики број различитих материја које се
састоје од ситних чврстих честица или мањих течних капљица присутних у атмосфери.
То је комплексна мешавина органских и неорганских материја различитог хемијског
састава. Њих чине: честице пореклом из дизел мотора, летећи пепео, минерална
прашина (пореклом из угља,азбеста,кречњака,цемента). Честице флуорида, метална
прашина и металне паре, пигменти боја, остаци пестицида у виду измаглице, дим, чађ и
др. Подела суспендованих честица на грубе, фине и ултрафине важна је са аспекта
њихове могућности продирања у периферне делове плућа, дужине задржавања у
ваздуху, као и домета (домет најситнијих честица је преко 1000 км).
Поред утицаја честица на респираторни тракт, има података да могу да утичу и на
кардиоваскуларни систем, али и да могу имати мутагена и канцерогена својства.
Истраживања показују повезаност пораста концентрације честица са повећаном
учесталошћу карцинома плућа. Постоји општа сагласност да не постоји праг доза за
суспендоване честице испод које се штетни ефекти по здравље не јављају, због чега је
СЗО у својој најновијој ревизији смерница за квалитет ваздуха изоставила препоруку за
честице, сматрајући да и врло ниске концентрације могу негативно да утичу на
здравље.
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Мерна места
Контролу квалитета ваздуха, на територији општине Нови Бечеј у оквиру
програма Мониторинга потрбно је вршити на мерним местима приказаним у Табели 1.
Табела 1. - Мерна места за контролу квалитета ваздуха по насељеним местима на
територији општине Нови Бечеј.
Бр.мерн
Ред.
Насеље
.
Локалитет
Загађујуће материје
Бр.
места
ИГК “Полет“
SO2, NO2,
1. Нови Бечеј
3
Тржни цен.
суспендоване честице
2.

Ново
Милошево

3.

Кумане

АД „Хином“
Силос

SO2, NO2,
суспендоване честице

По потреби и налогу
инспек.за заш.жив.сред.

SO2, NO2,
суспендоване честице

2

SO2, NO2,
По потреби и налогу
инспек.за заш.жив.сред.
суспендоване честице
Контролна мерења квалитета ваздуха вршила би се једном годишње у трајању од
тридесет дана.
Мерење имисије специфичних загађујућих материја (укупни угљоводоници,
бензен, толуен, ксилен), предвиђено је Уредбом о утврђивању програма контроле
квалитета ваздуха у 2006. и 2007. години („Сл.гласник РС“, бр.23/2006), на мерним
местима у насељу Нови Бечеј.
4.

Бочар

Инхалаторни алергени
Код више од 20% људске популације, поленова зрна изазивају алергијске
реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица), док у случају
дуготрајног и вишегодишњег излагања високим конценрацијама један део људске
популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. Негативан утицај,
који на здравље људи изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у
„природне“ загађиваче ваздуха.
Временски период током којег се врши континуирано узимање узорака дефинисан
је од стране Међународног удружења за аеробиологију. У климатским условима наше
земље овај период почиње од 01. фебруара (почетак цветања леске и јове) и траје до
почетка новембра (завршетак цветања пелина и амброзије).
Мерење концентрације полена обухваћено је мониторингом аерополена у склопу
„Мониторинга квалитета животне средине у Војводини“. Мониторинг спроводи
Департман за биологију, Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом
Саду.
Реципрочна размена података са суседним мерним станицама (Београд, Осијек,
Сегедин и Темишвар) врши се редовно, а информације о стању алергеног полена за
Војводину објављују се на интернет страници: www.nspolen.com.
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Ваздух затворених просторија
Радон је хемијски инертан гас, чије је време полураспада 3.824 дана, време
полуелиминације из плућа 30 минута а из осталих ткива 15 минута.
Као хемијски инертан гас, радон лако напушта место формирања (тло, грађевински
материјал, воду) и прелази у атмосферу.
Међународне научне организације су означиле радон као канцероген и озбиљан
здравствени проблем а изложеност радону, при инхалацији у затвореним просторијама
узрок је око 10% свих смртних случајева условљених канцером плућа.
Мерење концентрације радона обухваћено је мерињима у склопу „Мониторинга
квалитета животне средине у Војводини“. Мерење врши Департман за физику,
Природно-математиког факултета, Универзитета у Новом Саду, на 1000 мерних места у
Војводини. На територији општине Нови Бечеј, мерење радона предвиђено је на 20
локација.
2. МОНИТОРИНГ АКВАТИЧНИХ СИСТЕМА
Војводина се може сврстати у подручја богата подземним и површинским водама,
које се користе за различите намене: наводњавање, индустрију, туристичке и
спортско-рекреативне активности, транспорт и воду за пиће. Повећано коришћење
водних ресурса за различите сврхе у значајној мери је погоршало равнотежу у
екосистему вода.
Циљ микробиолошког, хемијског, радиолошког и хидробиолошког мониторинга
квалитета површинских акватичних екосистема је утврђивање стања, идентификација
загађења и угрожених зона.
Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој
финансирао је мерења која су обухватила одређивање основних хемијских, физичких,
биолошких и радиолошких параметара квалитета акватичних екосистема у оквиру
редовног мониторинга квалитета животне средине на утврђеним локацијама
водотокова, ДТД каналској мрежи и заштићеним природним добрима на целој
територији Војводине, према програму систематског мониторинга који одобрава Влада
Републике Србије.
Мониторинг акватичних система на територији општине Нови Бечеј, обухватао би
оне локације које су угрожене отпадним водама. На локацијама водених површина које
се користе као јавна купалишта и рибњаци,предвиђена су сезонска мерења(Табела 2.).

Табела 2. Мерна места – Мониторинг акватичних система
Ред.бр.
Профил: Канал ДТД
1.
Део система Устава код Н. Бечеја
2.
Део система који пролази поред Н. Милошева
3.
Део система
4.
Део система
Ред.бр.
Профил: Тиса
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1.
2.

Купалиште код Манастира
Купалиште код острва

Мониторинг воде за пиће
Праћење квалитета воде за пиће за јавно снабдевање становништва, подразумева
контролу физичко-хемијских, микробиолошких и радиолошких параметара.
Употребљивост воде за одређене намене одређује се класификацијом вода и
категоризацијом водотока. Класификацијом вода се врши општа подела вода у класе и
одређују основни показатељи и границе њихових дозвољених вредности за поједине
намене.
Ради заштите, коришћења и употребе површинских и подземних вода, прати се
стање нивоа и квалитета вода. Стање нивоа и квалитета вода прати Републички
хидрометеоролошки завод.Ови подаци су јавни и могу се користити без накнаде.
Вода која служи или је намењена за пиће или за производњу и прераду животних
намирница, санитарно-хигијенске и рекреативне потребе не сме садржавати материје
шкодљиве за здравље изнад прописаних граница, а у погледу физичких, хемијских,
биолошких, вирусолошких и радиолошких својстава мора одговарати прописаним
условима.
Становништво општине Нови Бечеј снабдева се водом за пиће путем централних
водовода. Алтернативни, појединачно заступљен, начин водоснабдевања је путем
локалних водовода (микроводовода).
Управљање водним објектима у насељеним местима општине Нови Бечеј поверено је
ЈКП и Месним заједницама које су и одговорне за исправност воде за пиће.
У складу са Законом о водама и Правилником о хигијенској исправности воде за
пиће физичко-хемијска и бактериолошка анализа воде за пиће, врши се једном у току
месеца са три различита пункта, у свим насељеним местима општине Нови Бечеј.
Анализу узорака воде за пиће, на територији општине Нови Бечеј, врши овлашћена
лабораторија Завода за заштиту здравља.
Резилтати мониторинга акватичних система могу се преузимати и од ЈП „Воде
Војводине“ које на новобечејској брани имају Аутоматски мерач квалитета воде.
3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
Праћење квалитета земљишта подразумева контролу физичких, хемијских,
микробиолошких и радиолошких параметара. Контрола земљишта обухвата
пољопривредно и непољопривредно земљиште.
Пољопривредно земљиште
Интезивна пољопривредна производња, висока примена минералних ђубрива и
неконтролисана употреба пестицида као последицу имају одређен степен загађења
земљишта.
Систематско праћење квалитета земљишта врши се у сарадњи са
Пољопривредним институтом из Зрењанина, према утврђеном програму на одређеним
локалитетима.
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Непољопривредно земљиште
Непољопривредно земљиште, на територији општине Нови Бечеј, обухвата
земљишта на локалитетима:
 Индустријска зона у насељеном месту Нови бечеј;
 Земљишта на којима се одлаже опасни отпад (депоније исплаке).
Квалитет непољопривредног земљишта утврђује се испитивањем параметара:
 Тешки метали: Pb,Co,Cu,Cr,Ni,Cd,Mn,Fe i Zn.
 Полициклични ароматични угљоводоници.
Узорковање и анализе узорака радити по потреби и налогу инспектора
за заштиту животне средине општине Нови Бечеј.
4. МЕТЕОРОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ
Мониторинг заштите животне средине обухвата и праћење метеоролошких
параметара:
 Температура ваздуха
 Падавински режим
 Релативна влажност
 Топлотни индекс
 Индекс хладноће
 УВ индекс соларног зрачења

Температура ваздуха
Просечна годишња температура износи 10,9 °C. Разлика између средње
јануарске и средње јунске температуре износи 22,5 °C.
Падависки режим
Овај параметар није уједначен, већ варира из године у годину са мањим или
већим одступањем од просечне годишње вредности. Средња годишња величина
падавина износи 558 mm.
Појава магле везана је за зимски период године. На подручју општине Нови
Бечеј, у току године има 30-35 дана са појавом магле.

Релативна влажност
Годишњи ход релативне влажности ваздуха је обрнут у односу на ход
температуре, тако да је зима релативна влажност ваздуха већа, а лети мања. Средња
годишња влажност ваздуха је у претходној години износила 72.8 %, што је близу
вишегодишње вредности.
Топлотни индекс
Температура и влажност ваздуха су метеоролошки елементи које
биометеоролози сматрају најрепрезентативнијим у квантитативном приказивању
сложене енергетске разменеизмешу човека и околине. Однос ова два елемнта је познат
као топлотни индекс (Табела 3.).
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Табела 3.-Категорије, одговарајући интервал вредности топлотног индекса (ТИ °С ), и
могући топлотни поремећаји за високо ризичне групе људи
Категорија

Топлотни индекс
(°С)

(I) пажња

27-32 °С

(II) Нарочита
пажња

32-41 °С

(III) Опасност

41-54 °С

(IV) Нарочита
опасност

54°С и више

Могућитоплотни поремећаји за
високо ризичне групе људи
Осећај замора у случају продуженог
излагања Сунцу и/или физичке
активности
Сунчаница,грчење мишића и/или
малаксалост у случају продуженог
излагања Сунцу и/или физичке
активности
Сунчаница,грчење мишића и/или
малаксалост. Топлотни удар је могућ у
случају продуженог излагања Сунцу
и/или физичке активности
Топлотни удар или сунчаница

Индекс хладноће
Индекс хладноће је показатељ осећаја нашег тела у односу на хладноћу околине,
и када се, осим температуре ваздуха, у обзир узме и брзина ветра. Индекс хладноће је
добро оруђе путем којег се јавност може упозорити на опасност од смрзавања и других
негативних утицаја на здравље под утицајем веома ниских температура.
УВ индекс соларног зрачења
Иако представља сасвим мали део спектра електромагнетног зрачења пореклом
од Сунца, ултраљубичасто зрачење (УВ) има изузетан значај за живот на нашој
Планети.
Сунчево УВ зрачење је присутно свакодневно, током целе године. У пролећном, летњем
и раном јесењем периоду, оно је врло интезивно и може да има штетно дејство на
здравље људи (Табела 4. и Табела 5.).

Табела 4.- УВ зрачење и време излагања: Висока фотосензибилност-тип коже I и
бебе
УВ индекс
Време излагања
10 + екстреман

Мање од 10 минута

7-9 висок

20 минута

4-6 средњи

30 минута

1-3 низак

Преко 60 минута
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Табела 5.- УВ зрачење и време излагања: Просечна фотосензибилност-тип коже III
УВ индекс

Време излагања

10 + екстреман

Мање од 30 минута

7-9 висок

40 минута

4-6 средњи

60 минута

1-3 низак

Преко 60 минута

Како би јавност била информисана о тренутној вредности УВ индекса,
потребним мерама заштите, као и прогнози УВ вредности за наредни период спроводе
се континуална мерења УВ индекса соларног зрачења на мерној станици у Новом Саду.
Мерења се врше током 24 сата, а подаци свакодневно објављују на сајту:
www.cmemt.net. Истовремено се формира дневна база података са измереним
вредностима УВ индекса. Ове базе података се трајно чувају.

5. МОНИТОРИНГ БУКЕ
Бука представља звучну осцилацију, односно звук коме поред физичких
карактеристика треба додати и психофизиолочка штетна дејства и утицаје.
Бука у животној средини је непожељан или штетан звук изазван људском
активношћу, укључујући буку коју стварају превозна средства као и индустријске
активности.
Бука штетна по здравље је звук изнад утврђене граничне вредности, с обзиром
на време и место настанка у средини у којој људи бораве.
Заштита од буке обухвата мере које се предузимају у циљу:
 спречавања или смањивања штетних утицаја буке на здравље људи и животну
средину
 утврђивање нивоа изложености буци у животној средини
 прикупљање података о нивоу буке у животној средини и обезбеђивања њихове
доступности јавности
 постизање и очување задовољавајућег нивоа буке у животној средини.
Oпштина предузима мере заштите од буке и у том циљу одређује зоне насеља,
зоне одмора и рекреације, индустријску зону и обезебеђује систематско мерење буке.
Мерење буке могу да врше стручне организације које имају одговарајући
стручни кадар и опрему за мерење буке.
Мониторинг радити по потреби и налогу инспектора за заштиту животне
средине општине Нови Бечеј.
6.

БИОМОНИТОРИНГ

Упоредо са мониторингом основних параметара (ваздух, вода, земљиште, итд.),
програм мониторинга обухвата и систем праћења билошких промена у времену и
простору-биомониторинг, који на најбољи начин одсликава комплекс природних и
антропогених појава,утицаја и процеса.
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Дефинисање, припрема и спровођење мониторинга природних вредности и
биодиверзитета на подручју Војводине усаглашено је са међународним стандардима из
ове области, јер се само тако може вршити размена и упоређивање података, како на
локалном и националном, тако и на глобалном нивоу.Овај програм обухвата ретке и
угрожене биљне и животињске врсте и њихове заједнице, готово свих региона
Војводине, са посебном пажњом на заштићена природна добра.
Биомониторинг обухвата поједине врсте биљака и животиња, њихове
популације а код изузетно ретких врста чак и поједине индивидуе.
Посебан значај у биомониторингу заузима континуирано праћење последица
негативних антропогених утицаја на природну средину кроз директно нарушавање
појединих функционалних елемената акосистема, али и кроз непосредни утицај на
поједине ретке одн. осетљиве врсте и њихова станишта.
Спровођење континуираног биомониторинга је од изузетног значаја јер без њега
нема адекватне заштите и коришћења природне баштине Војводине.
7.ОРЈЕНТАЦИОНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МОНИТОРИНГА
За реализацију Мониторинга животне средине, за најосновнија квалитативна
мерења на минималаном броју мерних места потребно је око 250.000,00 динара без
ПДВ-а.
8.ИЗВЕШТАВЊЕ О КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Јединица локалне самоуправе дужна је да податке из мониторинга доставља
Агенцији за заштиту животне средине, сходно одредбама члана 73. Закона о заштити
животне средине. Достављање података Агенцији,има за циљ да се:
 добијени подаци о квалитету животне средине могу међусобно поредити како би
се дао опис квалитета животне средине по чиниоцима животне средине, као и
развој током времена,
 изврши процена утицаја квалитета животне средине на здравље становништва,
материјална добра и екосистеме,
 процене здравстевни ефекти,
 да се квантификује оштећење материјалних средстава и вегетације,
 проучи однос емисија/изложеност и однос изложености/ефекти изложености,
 подржи развој исплативих стратегија заштите,
 подржи законодавство везано за директиве о квалитету животне средине,
 утиче, информише и утврђује ефикасност политике у овој области.
Поред свега наведеног сви привредни субјекти као и физичка лица са територије
општине Нови Бечеј која имају већи или мањи утицај, својим чињењем или не
чињењем, на квалитет животне средине дужна су да резилтате својих мерења и анализа
доставе комисији за заштиту животне средине општине Нови Бечеј на увид.
Овај Програм објавити у ''Службеном листу општине Нови Бечеј''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:II 02-501-23/2009
Дана: 05.05.2009.године
НОВИ БЕЧЕЈ
На основу члана 43. став 3. Закона о заштити животне средине (''Службени гласник
РС'', број 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95) и члана 15. Статута општине Нови
Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 9/2008), Скупштина општине Нови
Бечеј, на седници одржаној дана 05.05. 2009. године, донела је

ОДЛУКУ
ОИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
''ХРАСТ ЛУЖЊАК У ДВОРИШТУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КОД
КУМАНА''
Члан 1.
Овом Одлуком врши се измена Одлуке о заштити споменика природе ''Храст лужњак у
дворишту црпне станице код Кумана'' (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број
5/99), у даљем тексту: Одлука.
Члан 2.
У члану 5. Одлуке, речи: ''Водопривредно предузеће ''Горњи Банат'' из Кикинде'',
замењују се речима: ''Јавно водопривредно предузеће ''Воде Војводине'', Нови Сад''.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу у року од 8 дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Нови Бечеј''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:II 02-501-24/2009
Дана: 05.05.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
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На основу члана 4. и 16. Одлуке о оснивању Савета за међунационалне односе
општине Нови Бечеј (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 7/2005 ),
Скупштина општине Нови Бечеј донела је 05.05.2009.године

ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА У САВЕТА ЗА
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1. Одлуком о оснивању Савета за међунационалне односе општине Нови Бечеј
(''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 7/2005), у даљем тексту:
Одлука)) одређено је да Савет за међунационалне односе чине
представници националних и етичких заједница.
2. Представнике у Савет за међунационалне односе (у даљем тексту: Савет)
могу имати заједнице са више од 1% учешћа у укупном становништву
општине.
3. У општини Нови Бечеј услове из тачке 1. испуњавају следеће заједнице:
-

Срби
чије је учешће у укупном броју становника
Мађари
-//Роми
-//Југословени
-//-

69,94%
19,22%
3,59%
2,10%

4. У Савет се бира укупно осам чланова, по два из сваке заједнице из тачке 2. и
3. ове Одлуке.
5. Кандидата за члана Савета може предложити:
- група грађана – најмање 10 припадника одређене заједнице, из тачке 2. и 3.
ове Одлуке;
- одборник Скупштине општине Нови Бечеj, из заједнице којој и сам припада;
- удружење регистровано за очување националних, етничких, културних и
других посебности одређене заједнице.
6. Предлог за кандидата садржи:
- личне податке о кандидату (име и презиме, адреса, лични број),
- писмену изјаву кандидата о националној или етничкој припадности,
- доказ да је предлог поднет од овлашћеног предлагача (писмене изјаве о
националној припадности свих лица – припадника одређених заједница).
7. Предлози се подносе на адресу Скупштина општина Нови Бечеј – за
Административно-мандатну комисију, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина 8, у року од
15 дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј“ и
средствима јавног информисања.
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
МАТИЈА КОВАЧ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: II 02-013-23/2009
Дана: 05.05.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ

На основу члана 39. и 40. Пословника чланa 47. и 58. Скупштина општине Нови
Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине
Нови Бечеј на седници од 05.05.2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању Председника Комисије за статутарна
питања
I
Разрешава се дужности Председник Статутарне комисије:
 Милован Баштованов из Новог Милошева.
II
За Председника Статутарне комисије именује се:
 Олгица Абрамовић из Новог Бечеја
III
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-22/2009
Дана:05.05.2009. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине,
Матија Ковач
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На основу члана 14. Закона о локалним изборима (“Службени гласник РС“, број
129/2007), члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (“Службени
лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008) и члана 33. Пословника о раду
Скупштине општине Нови Бечеј (“Слушбени лист општине Нови Бечеј“, број
9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 05.05. 2009.
године, донела је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању Општинске изборне комисије
I
Разрешава се дужности у Општинској изборној комисији:
Зоран Ђокић, заменик члана,
II
У Општинску изборну комисију именује се :
Владимир Теофановић, за заменика члана, на предлог одборничке групе Српске
радикалне странке,
III
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-23/2009

ПРЕДСЕДНИК

Дана: 05.05.2009. године

Скупштине општине,
Матија Ковач

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени
гласник Републике Србије“ број 62/2003, 64/2003, 58/2004 и 62/2004) и члана 35. тачка 9
Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“ број 9/2008),
Скупштина општине Нови Бечеј, на својој седници одржаној дана 5. маја 2009. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
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О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ
ШКОЛЕ НОВИ БЕЧЕЈ
1
Разрешавају се дужности члана школског одбора Средње Школе Нови Бечеј:
Представник запослених
1. Драгомир Мишић из Новог Бечеја, Милоје Чиплића 16
Представник локалне заједнице:
2. Ерика Звекић из Новог Бечеја, Његошева 41
3. Боривој Ковачев из Новог Бечеја, Народног фронта 8/а
За члана Школског одбора Средње школе Нови Бечеј именује се:
Представник запослених:
1. Синиша Чавић из Бечеја, Николе Алексића 162
Представници локалне заједнице:
1.
Јелена Лалић из Новог Бечеја, Милошев пут 27
2.
Синиша Тајков из Новог Бечеја, Светозара Милетића 8/5
2.
Мандат новоименованих чланова Школског одбора траје до истека мандата
Школског одбора.
3.
Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општине Нови Бечеј“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ
Број: II 02-020-24/2009
Нови Бечеј

ПРЕДСЕДНИК
Датум: 05. мај 2009. године
Скупштине општине
Матија Ковач

Образложење
Решењем Скупштине општине Нови Бечеј број 01-020-30/2006 од 14. јула 2006. године
Драгомир Мишић је именован за члана Школског одбора Средње школе у Новом
Бечеју, као представник запослених. Како је именовани истовремено и родитељ
ученика ове школе, што значи да би могао заступати више структуре истовремено,
постоји сукоб интереса, па је у смислу члана 53 став 8 Закона о основама система
образовања и васпитања да се разреши члана органа управљања. На седници
наставничког већа предложено је да се за члана Школског одбора именује професор ове
школе Синиша Чавић из Бечеја.
Школа је поднела захтев да се представници локалне самоуправе Ерика Звекић и
Боривој Ковачев разреше чланства Школског одбора пошто су истовремено родитељи
ученика ове школе.Како би
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именовани могли заступати више структуре истовремено постоји сукоб интереса, па је
у смислу члана 53 став 8 Закона о основама образовања и васпитања предложено да се
разреше дужности члана Школског одбора.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

На основу члана 28. став 1. тачка 2. и става 3. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса (“Службени гласник РС“, број 25/2000
и 25/2002) и Решење о одређивању надлежног органа за давање сагласности на
одлуку о ценама у јавном предузећу (“Службени лист општине Нови Бечеј“, брoj
11/2005), Општинско веће општине Нови Бечеј је на својој седници одржаној
дана 27.04.2009.године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на цене комуналних услуга БРАНТНЕР,
отпадна привреда, ДОО, Нови Бечеј
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на повећање цена комуналних услуга БРАНТНЕР, отпадна
привреда, ДОО, Нови Бечеј које су утврђене Уговором о поверавању обављања
послова комуналне делатности одржавања чистоће – сакупљање, одвожење и
одлагање отпада за 7% на досадашње цене.
Утврђене цене примењују се од 01.04.2009. године.
II
Oво решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
МИЛИВОЈ ВРЕБАЛОВ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА
ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: III 02-06-1-29/2009
Дана: 27.04.2009. године
НОВИ БЕЧЕЈ
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8.

Решења о давању сагласности на Споразум о сарадњи
општина о формирању Регионалног центра за управљање
чврстим комуналним отпадом
9. Решења о именовању чланова Радне групе за формирање
Регионалног центра за управљање чврстим комуналним
отпадом
10. Решења о разрешењу и именовању Председника Статутарне
комисије
11. Решења о разрешењу и именовању члана Општинске изборне
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Решења о давању сагласности на цене комуналних производа
и услуга “Братнер“ отпадна привреда, доо, Нови Бечеј
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Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа : Општинска управа Нови Бечеј ,
одговорни уредник секретар Скупштине општине Тамара Иванишевић, аконтативна
претплата за 2009 годину износи 1.000,00 динара, уплата на жиро рачун број
840-1171741-88 Општинска управа сопствени приходи Нови Бечеј

