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               СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
            ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 

Број 2                Нови Бечеј  18.02.2010. године                          година XLIV 

 
1.На основу члана 216. став 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ бр. 

72/09 и 81/09-исправка), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину 

(,,Службени гласник РС“ бр. 135/04 )  и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине Нови 
Бечеј (,,Службени лист општине Нови Бечеј“ број /2008), Скупштина општине Нови Бечеј, 

по прибављеном мишљењу Комисије за планове, дана 18.02.2010. године донела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  УСКЛАЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕЧЕЈ СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ 

 
Члан 1. 

Приступа се усклађивању Просторног плана општине Нови Бечеј (,,Службени лист општине 
Нови Бечеј“, број 1/2010) са одредбама Закона о планирању и изградњи (,,Службени 

гласник РС“ бр. 72/09 и 81/09-исправка)( у даљем тексту: усклађивање Просторног плана 

општине). 
  

                                                                  Члан 2. 
Циљ усклађивања Просторног плана општине је усаглашавање смерница за развој 

делатности и намену површина као и усаглашавање услова за одрживи и равномерни 
развој на територији општине Нови Бечеј. 

 

                                                                  Члан 3. 
Границе планског подручја су утврђане границама катастарских општина Нови Бечеј, Ново 

Милошево, Кумане и Бочар. 
 

                                                                  Члан 4. 

Садржина Просторног плана општине се усклађује са чланом 20. Закона о планирању и 
изградњи. 

     
Члан 5. 

Усклађивање Просторног плана општине уступа се ЈП ,,Завод за урбанизам Војводине“ 

Нови Сад, Железничка бр.6/III. 
 

Члан 6. 
Усклађивање Просторног плана општине ће се извршити у року од 18 месеци од дана 

ступања на снагу Закона о планирању и изградњи. 
 

Члан 7. 

Средства за усклађивање Просторног плана општине, обезбедиће се из буџета општине 
Нови Бечеј. 

 
                                                                  Члан 8. 

Потребно је приступити усклађивању Стратешке процене утицаја на животну средину са 

Законом о планирању и изградњи. 



 159

Усклађивање Стратешке процене утицаја на животну средину уступа се ЈП ,,Завод за 

урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка  бр.6/ III. 
Рок за усклађивање Стратешке процене утицаја на животну средину је 18. месеци од дана 

ступања на снагу Закона о планирању и изградњи. 
 

                                                                  Члан 9. 

О излагању на јавни увид усаглашеног Просторног плана општине стараће се Одсек за 
урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и заштиту животне средине 

општинске управе Нови Бечеј. 
Место одржавања јавног увида је зграда општине Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8. у 

Новом Бечеју, мала сала за седнице. 
  

Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине 
Нови Бечеј“. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Нови Бечеј 

Скупштина општине Нови Бечеј 
 

     Број:II 02-350-3/2010                                                       ПРЕДСЕДНИК 
     Датум:18.02.2010.                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

     Нови Бечеј                                                                     Добривој Рашков 
 

2. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 

72/2009 и 81/3009-исправка), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (,,Службени гласник РС“ бр. 135/04 ) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине 

Нови Бечеј (,,Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови 
Бечеј, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 

18.02.2010. године донела је  

 
О Д Л У К У  

О    ИЗРАДИ   ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ   РЕГУЛАЦИЈЕ 
ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ  

НОВО МИЛОШЕВО 

 
Члан 1. 

Израђује се План детаљне регулације Туристичке дестинације Ново Милошево (у даљем 
тексту План детаљне регулације). 

  
Члан 2. 

Циљ доношења Плана детаљне регулације је разрада Туристичке дестинације Ново 

Милошево на основу Просторног плана општине Нови Бечеј и Мастер плана туристичке 
дестинације Ново Милошево.  

 
Члан 3. 

Подручје Плана детаљне регулације налази се у КО Ново Милошево :  

• За почетну тачку границе обухвата плана детаљне регулације, тачка број 1 дефинисана 

је као тромеђа парцела број 4238 (улица Вашарска), 2761 и 6904 
• Од тачке број 1 граница иде у правцу североистока, источном међном линијом парцеле 

број 4238 (улица Вашарска) у дужини од око 20м до тачке број 2, која је дефинисана као 

крајња северозападна међна тачка парцеле број 4238 
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• Од тачке 2 граница скреће ка југоистоку и поклапа се са северном границом парцеле 

број 4238 у дужини од око 140м до тачке број 3 која је дефинисана као тромеђа парцела 

број 4238, 2039 и 4203 (улица Вашарска) 
• Од тачке 3 граница наставља у правцу југоистока и сече парцелу 4203 у дужини од око 

20м до тачке број 4 – тромеђе парцела 4203, 2047 и 4239/1 (улица Соње Маринковић) 

• Од тачке 4 граница се поклапа са северном међом парцеле број 4239/1 у дужини од око 

173м до тачке број 5 – тромеђе парцела 2074/8, 4144/1 (канал) и 4239/1 
• Од тачке 5 граница пресеца парцелу број 4144/1 у дужини од око 15м до тачке 6 – 

тромеђе парц. 2076, 4240 (улица Соње Маринковић) и 4144/1 

• Од тачке 6 граница се поклапа са северном међом парцеле 4240 у дужини од око 55м до 

тачке 7 тромеђе парцела 2075, 4200 (улица Матије Губца) и 4240 
• Од тачке 7 граница продужава међном линијом парцела 4200 и 4240 у дужини од око 14м 

до тачке 8 – тромеђе парцела 2138, 4240 и 4200 

• Од тачке 8 граница се поклапа са северном међом парцеле 4240 у дужини од око 140м до 

тачке 9 – тромеђе парцела 2143, 4240 и 4198 (улица Првог Маја) 

• Од тачке 9 граница пресеца парцелу 4198 у дужини од око 22м до тачке 10 која је 

дефинисана као тромеђа парцела 2144, 4240 и 4198 
• Од тачке 10 граница се поклапа са северном међом парцеле 4240 у дужини од око 190м 

до тачке 11 дефинисане као тромеђа парцела 2208, 4240 и 4187 (улица Аркадије Попов) 

• Од тачке 11 граница сече парцелу 4187 у дужини од око 23м до тачке 12 – тромеђе 

парцела 4241 (улица Соње Маринковић), 2210 и 4187 
• Од тачке 12 граница се поклапа са северном међом парцеле 4241 у дужини од око 190м 

до тачке 13 – тромеђе парц. 4241, 2263 и 4149 (улица Маршала Тита)  

• Од тачке 13 граница пресеца парц. 4149 у дужини од око 28м до тачке 14 – тромеђе 

парц. 4149, 2265 и 4242 (улица Соње Маринковић) 

• Од тачке 14 граница се поклапа са северном међом парц. бр. 4242 у дужини од око 230м 

до тачке бр. 15 дефинисане као тромеђе парцела 2331/3, 4242 и 4176 (улица Ђорђа 
Јоановића) 

• Од тачке 15 граница се поклапа са међном линијом парц. 4242 и 4176 у дужини од око 

23м до тачке 16 – тромеђе парцела 4242, 4176 и 2332/1 
• Од тачке 16 граница се поклапа са северном међном линијом парц. 4242 у дужини од око 

113м до тачке бр. 17 – тромеђе парц. 4242, 2336 и 4179 (улица Бранка Радичевића) 

• Од тачке 17 граница пресеца парц. 4179 у дужини од око 21м до тачке 18 – тромеђе 

парцела 4179, 2427 и 4243 (улица Соње Маринковић) 
• У тачки 18 граница скреће ка југозападу међном линијом парцела 4179 и 4243 у дужини 

од око 20м до тачке 19 – тромеђе парц. 2465, 4179 и 4243 

• Од тачке 19 граница се поклапа са источном међном линијом парц. 4179 у дужини од око 

305м до тачке број 20 дефинисане као тромеђа парц. 4179, 2440 и 4244 (улица Светозара 

Марковића) 
• Од тачке 20 граница пресеца парц. 4244 у дужини од око 28м до тачке 21 – тромеђе 

парц. 4244, 2978 (гробље) и 4178 (улица Бранка Радичевића) 

• Од тачке 21 граница се поклапа са источном међном линијом парц. бр. 4178 у дужини од 

око 260м до тачке број 22 тромеђе парц. 4178, 2960 и 4250 (улица Косовска) 
• Од тачке 22 граница се поклапа са међном линијом парц. 4178 и 4250 у дужини од око 

20м до тачке 23 тромеђе парц. 4178, 4250 и 3064  

• Од тачке 23 граница се поклапа са источном међом парцеле 4178 у дужини од око 285м 

до тачке број 24 тромеђе парц. 4178, 3033 и 4253 (улица Марка Орешковића) 
• Од тачке 24 граница се поклапа са међном линијом парцела 4178 и 4253 у дужини од око 

20м до тачке 25 – тромеђе парцела 4178, 4253 и 3334/4 

• Од тачке 25 граница се поклапа са источном међом парцеле број 4178 у дужини од око 

265м до тачке број 26 дефинисане као тромеђа парцела 4178, 3307 и 4255 (улица 

Братства и јединства) 
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• Од тачке 26 граница се поклапа са међном линијом парцела 4178 и 4255 у дужини од око 

22м до тачке 27 – тромеђе парцела 3413, 4178 и 4255 

• Од тачке 27 граница се поклапа са источном међном линијом парц. 4178 у дужини од око 

190м до тачке број 28 
• Од тачке 28 граница скреће ка северозападу и сече парцелу 4178 у дужини од око 20м до 

тачке 29 – тромеђе парцела 4178, 3477 и 4258 (улица Бориса Кидрича) 

• Од тачке 29 граница се поклапа са јужном међном линијом парцеле 4258 у дужини од 

око 115м до тачке 30 тромеђе парцела 4258, 3485 и 4181 (улица Штросмајерова) 
• У тачки 30 граница скреће ка југозападу и поклапа се са источном међном линијом 

парцеле 4181 у дужини од око 355м до тачке број 31 тромеђе парцела 4181, 3519 и 4261 

(улица Серво Михаља) 
• Од тачке 31 граница се поклапа са међном линијом парцела 4181 и 4261 у дужини од око 

18м до тачке 32 тромеђе парцела 4181, 4261 и 4018 

• Од тачке 32 граница скреће ка северозападу и пресеца парц. 4181 у дужини од око 16м 

до тачке 33 – тромеђе парцела 4181, 4106 и 4260 (улица Серво Михаља) 

• Од тачке 33 граница се поклапа са јужном међном линијом парцеле 4260 у дужини од 

око 125м до тачке 34 тромеђе парцела 4260, 4015 и 4182 (улица Јована Поповића) 
• Од тачке 34 граница пресеца парцелу 4182 у дужини од око 20м до тачке 35 дефинисане 

као тромеђа парцела 4182, 3836 и 4259 (улица Серво Михаља) 

• Од тачке 35 граница се поклапа са јужном међном линијом парц. бр. 4259 у дужини од 

око 143м до тачке 36 – четворомеђе парц. 4259, 3832, 4183 (улица Железничка) и 
4184/1 (улица Новобечејски пут) 

• Од тачке 36 граница се поклапа са источном међном линијом парцеле 4183 у дужини 

од око 35м до тачке 37 – тромеђе парцела 4183, 3834 и 3842 

• Од тачке 37 граница скреће ка западу и сече парцеле 4183 и 8959/1 у дужини од око 

57м и иде до североисточне међне тачке парцеле 8959/2 - тачке 38  
• Од тачке 38 граница иде северном међном линијом парцела 8959/1 и 8959/2 у дужини 

од око 118м до тачке 39 – четворомеђе парцела 4184/1, 4184/2, 8959/1 и 8959/2 

• Од тачке 39 граница скреће ка југозападу и прати јужну међну линију парцела 4184/1 и 

4184/2 у дужини од око 620м до тачке 40 – тромеђе парцела број 4184/1, 8953/3 и 
13538 (магистрлни пут број 3 Нови Бечеј – Ново Милошево) 

• У тачки 40 граница скреће ка северозападу међном линијом парцела 4184/1 и 13538 у 

дужини од око 50м до тачке 41 – четворомеђе парцела 4184/1, 13538, 8918 и 3817 
• Од тачке 41 граница иде источном међном линијом парцела број 8918 у дужини од око 

64м до тачке број 42 – тромеђе парцела 8918, 3818 и 13537 (пољски пут) 

• Од тачке 42 граница продужава истим правцем пресецајући парцеле 13537, 8917, 

13536 (пољски пут), 13102 (канал) и 8878 у дужини од око 176м до тачке 43 

• У тачки 43 граница скреће ка североистоку и поклапа се са јужном међном линијом 

парцеле број 13421 (пољски пут) у дужини од око 40м до тачке 44 – тромеђа парцела 
8878, 13421 и 13430 (пут) 

• Од тачке 44 граница пресеца парцелу 13430 у дужини од око 28м и долази до тачке 45 

– тромеђе парцела 13430, 6948 и 13417 (пољски пут) 
• Од тачке 45 граница скреће ка северозападу и иде међном линијом парцела 13430 и 

6948 у дужини од око 65м до тачке 46 

• Од тачке 46 граница сече парцеле 6948, 13116 (канал), 7098, 13117 (канал), 7099 и 

13113 (канал) те долази до тачке 47, која се налази на западној међној линији парцеле 
број 13113, на растојању око 295м од границе путног појаса парцеле 13430  

• Од тачке 47 граница је кружни лук полупречника око 390м и скреће ка североистоку 

секући при томе парцеле број 7100, 13037 (канал) и 7101 до тачке 48, која се налази 

на продужетку правца јужне међне линије парцеле број 13439, на одстојању од 120м 
мереном од тромеђе парцела 7125, 13439 и 13937 
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• Од тачке 48 граница иде ка североистоку у дужини од око 360м  секући парцеле 7101 и 

13415 (пољски пут) до тачке 49 која се налази на северној међној линији парцеле број 

13415 на одстојању од око 95м мерено од тромеђе парцела 6893, 13415 и 13040 
• Од  тачке 49 граница сече парцеле 6893, 13039 (канал), 6894, 13038 (канал), 6896, 

6898, 13037 (канал), 6905/2 и 6904 у укупној дужини од око 1490м до тачке 50 – 

југозападна међна тачка парцеле 2762 
• Од тачке 50 граница се ломи ка северу и иде западном међном линијом парцела 2762 и 

2761 у дужини од око 57м те долази до тачке број 1 која је и почетна тачка описа ове 

границе 
• Површина обухвата плана детаљне регулације је приближно 425 хектара 

 

Члан 4. 

У оквиру Плана  детаљне регулације предвиђени су следећи садржаји: купалишта-отворени 
и затворени базени са пратећим садржајима, објекти за пружање услуга различитих 

специјалистичких служби, одговарајући угоститељски и смештајни капацитети, спортско-
рекреативни терени, саобраћајнице и остали инфрастру- ктурни елементи као и сви остали 

садржаји компатибилни развоју туризма. 

 
Члан 5. 

Предлог Плана детаљне регулације израдиће се у року од 210 календарских  дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.                                   

 

Члан 6. 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Нови 

Бечеј и од  других нивоа власти. 
 

Члан 7. 
Истовремено се приступа   изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације Туристичке дестинације Ново Милошево (у даљем тексту Стратешка 

процена утицаја). 
 

Члан 8. 
Јавни увид Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја вршиће се у згради 

Општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8.у Новом Бечеју. 

 
Члан 9. 

О јавном увиду и стручној расправи стараће се Општинска управа-Одсек за урбанизам, 
стамбено комуналне делатности, грађевинарство и заштиту животне средине, који ће 

утврдити датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе. 
 

Члан 10. 

Комисија о свом раду сачињава извештај који садржи податке о спроведеном јавном увиду 
и обављеној стручној расправи, а приказ свих примедби са ставом по свакој примедби, 

доставља Скупштини општине, као саставни део образложења Плана детаљне регулације. 
 

 Члан 11. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине 
Нови Бечеј“ 
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             РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                 Председник 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                             Скупштине општине 
            ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ                                         Добривој Рашков 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
            Број: II 02-332-1/2010 

            Дана:18.02.2010. године 

                     НОВИ БЕЧЕЈ    
 

3. На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“, број 
72/2009 и 81/3009-исправка), члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (,,Службени гласник РС“ бр. 135/04 ) и члана 35. став 1. тачка 5. Статута општине 
Нови Бечеј (,,Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови 

Бечеј, по прибављеном мишљењу Комисије за планове, на седници одржаној дана 

18.02.2010. године донела је  
 

О Д Л У К У  
О  ИЗРАДИ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ 

ОБИЛАЗНИЦЕ  ОКО  НОВОГ  МИЛОШЕВА 

 
Члан 1. 

Израђује се План детаљне регулације обилазнице око Новог  Милошева (у даљем тексту 
План детаљне регулације). 

  
Члан 2. 

Циљ доношења Плана детаљне регулације је  стварање предуслова на основу Просторног 

плана општине Нови Бечеј за израду обилазнице око Новог Милошева, то јест измештање 
државног пута I реда и стварање просторних услова за правилно функционисање 

транзитног саобраћаја. 
 

Члан 3. 

Подручје Плана детаљне регулације налази се у КО Ново Милошево, а границе планског 
подручја су: 

•  За почетну тачку границе обухвата плана детаљне регулације, тачка број 1 дефинисана 

је као четворомеђа парцела број 4152 (улица Кикиндски пут), 143, 9413 и 13034 (канал) 
• Од тачке 1 граница иде у правцу југозапада северном међном линијом парцеле број 4152 

у дужини од око 335м до тачке број 2 – тромеђе парцела број 143, 4152 и 4166 (пут у 

продужетку улице Драге Станаћев) 
• Од тачке број 2 граница пресеца пут (парцела број 4166) у дужини од око 13м до тачке 3 

– тромеђа парцела број 141, 4166 и 4152 

• Од тачке 3 граница скреће ка северозападу источном међном линијом парцеле број 141 у 

дужини од око 95м до тачке број 4 – тромеђе парцела 141, 135 и 4166 

• Од тачке 4 граница скреће ка северу источном међном линијом парцеле 135 у дужини од 

око 15м до тачке 5 – североисточне међне тачке парцеле 135 
• Од тачке 5 граница скреће ка северозападу северном међном линијом парцеле број 135 у 

дужини од  око 32м до тачке 6 – тромеђе парцела 4166, 135 и 4167 (улица Уска) 

• Од тачке 6 граница сече пут (парцела број 4166) у дужини од око 25м и иде до тачке 7 – 

тромеђа парцела 9432, 9429 и 4166 
• Од тачке 7 граница сече парцелу број 9432 у дужини од око 39м до тачке број 8 – 

североисточна тачка међе парцеле број 9430 

• Од тачке 8 граница сече парцеле 9432, 9433, 9434, 9435, 9436, 9437, 9439 и 9440 у 

укупној дужини од око 315м до тачке број 9 – тромеђе парцела 9440, 4204 (улица 

Партизанска) и 13544 (пољски пут) 
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• Од тачке 9 граница сече парцелу број 4204 у дужини од око 24м до тачке 10 – 

североисточне тачке међе парцеле број 4/1 

• Од тачке 10 граница прати северну међу парцеле 4/1 у дужини од око 26м до тачке број 

11 – тромеђа парцела број 4/1, 4192 (улица Аркадија Попов) и 4204 (улица Партизанска) 
• Од тачке 11 граница иде у правцу северозапада и сече парцелу 4192 у приближној 

дужини од 62м до тачке 12 – североисточне међне тачке парцеле број 1 

• Од тачке 12 граница је подударна са северном међном линијом парцела број 1 и 3 у 

дужини од око 60м до тачке број 13 – тромеђа парцела број 3, 4144 (канал) и 4192 
• Од тачке 13 граница сече канал (парц. бр. 4144) у дужини од око 14м до тачке број 14 – 

тромеђа парцела 13410 (пут), 6756/1 и 4144 

• Од тачке 14 граница је подударна са јужном међном линијом парцеле број 13410 у 

дужини од око 370м до тачке број 15 – тромеђе парцела 6696, 13410 и 13394 (пољски 
пут) 

• Од тачке 15 граница скреће ка југозападу и сече парцеле 13394 (пољски пут), 6695, 

13039 (канал) и 6694/1 у укупној дужини од око 1070м до тачке број 16 – северозападна 

тачка међе парцеле 6694/2  
• Од тачке 16 граница се ломи и сече парцеле 6694/1, 13319 (пољски пут), 6818/1, 13038 

(канал) и 6821 до тачке број 17 која се налази у продужетку јужне међе парцеле број 

6820 на одстојању од око 400м мерено од југозападне тачке међе 
• Од тачке 17 граница се ломи и сече парцеле 6821, 13391 (пољски пут), 6894, 13039 

(канал), 6893 у укупној дужини од око 1800м и долази до тачке 18 која се налази на 

северној међној линији парцеле број 13415 (пољски пут), на одстојању од око 95м 

мерено од тромеђе парцела 6893, 13415 и 13040 
• Од тачке 18 граница сече пољски пут број 13415 и парцелу број 7101 у дужини од око 

360м до тачке број 19, која се налази на продужетку правца јужне међне линије парцеле 

број 13439, на одстојању од око 120м мерено од тромеђе парцела 7125, 13439 и 13937 
• Од тачке 19 граница је кружни лук полупречника од око 390м и скреће ка југоистоку 

секући при том парцеле број 7101, 13037 (канал) и 7100 до тачке 20 која се налази на 

западној међној линији парцеле број 13113 (канал) на растојању од око 295м од границе 
путног појаса парцеле 13430  

• Од тачке 20 граница иде ка југоистоку и сече парцеле број 13113 (канал), 7099, 13117 

(канал), 7098, 13116 (канал) и 6948 у укупној дужини од око 962м до тачке 21 на 

северној међи парцеле број 13430 (пут) 
• Од тачке 21 граница иде међном линијом парцела 13430 и 6948 у дужини од око 65м до 

тачке број 22 – тромеђе парцела 13430, 6948 и 13417 (пољски пут) 

• У тачки 22 граница скреће ка југозападу и сече пут (парц. бр. 13430) у дужини од око 

28м и долази до тачке 23 – тромеђе парцела број 13430, 8878 и 13421 (пољски пут) 
• Од тачке 23 граница иде јужном међном линијом парцеле број 13421 у дужини од око 

40м до тачке број 24 

• Од тачке 24 граница се ломи ка југоистоку и сече парцеле број 8878, 13102 (канал), 

13536 (пољски пут), 8197 и 13537 (пољски пут) у дужини од око 176м до тачке број 25 – 

тромеђе парцела 8918, 3818 и 13537  
• Од тачке 25 граница продужава источном међном линијом парцеле 8918 у дужини од око 

64м до тачке број 26 – четворомеђе парцела 4184/1 (улица Новобечејски пут), 13538 

(магистрални пут број 3 Нови Бечеј – Ново Милошево), 8918 и 3817 
• Од тачке 26 граница се ломи ка југозападу и прати северну међну линију парцеле број 

13538 у дужини од око 60м до тачке број 27 

• У тачки 27 граница скреће ка северозападу и сече парцеле број 8919, 13537, 8917, 

13536, 13102 и 8878 у дужини од око 246м до тачке број 28 – тромеђе парцела број 8879, 
8878 и 13421 

• Од тачке 28 граница скреће и сече парцеле број 13421 и 8877 у дужини од око 180м до 

тачке број 29 – тромеђе парцела број 8877, 13118 (канал) и 13430 
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• Од тачке 29 граница сече парцеле 13430, 7098, 13117, 7099, 13113, 7100, 13037 и 7101 у 

укупној дужини од око 1150м до тачке број 30 – североисточна тачка међе парцеле број 

13047  
• Од тачке 30 граница иде северном границом парц. бр. 13047 (канал) у дужини од око 63м 

до тачке број 31 – тромеђе парцела 13047, 7104 и 7101 

• У тачки 31 граница скреће ка североистоку и поклапа се са источном међном линијом 

парцеле број 7104 у дужини од око 280м до тачке број 32 
• У тачки 32 граница скреће ка северозападу пратећи северну међну линију парцеле број 

7104 у дужини од око 48м до тачке број 33 – тромеђе парцела 7101, 7104 и 13040 

(канал) 
• Од тачке 33 граница скреће ка североистоку пратећи источну границу парцеле број 

13040 у дужини од око 283м до тачке број 34 која се налази на продужетку правца јужне 

међне линије парцеле број 13439 

• Од тачке 34 граница сече парцеле 7101 и 13415 у дужини од око 375м  до тачке број 35 

која се налази на северној међној линији парц. 13415 на одстојању од око 33м мерено од 
тромеђе парцела 13415, 13040 и 6893 

• Од тачке 35 граница сече парцелу 6893 у дужини од око 400м до тачке број 36 која се 

налази на источној међи парцеле број 13040, на одстојању од око 390м мерено од 
тромеђе парцела 6893, 13415 и 13040  

• Од тачке 36 граница се поклапа са источном међом парцеле број 13040 (канал) у дужини 

од око 130м до тачке број 37 

• Од тачке 37 граница сече парц. бр. 6893 у дужини од око 590м до тачке 38 која је крајња 

источна тачка парц. бр. 6892 (канал) 
• Од тачке 38 граница сече парцеле број 6893, 13389 и 6823 у укупној дужини од 745м до 

тачке 39 која је југозападна тачка међе парцеле број 6824 

• Од тачке 39 граница сече парцеле 6824 и 13319 у дужини од око 390м до тачке број 40 

која се налази на северној међи парцеле 13319 на одстојању од око 66м мерено од 
тромеђе парцела 13319, 13395 и 6694/1 

• У тачки 40 граница скреће ка североистоку и сече парцелу 6694/1 у дужини од око 580м 

до тачке број 41 која се налази на јужној међи парцеле број 13395 и на одстојању од око 
640м од тромеђе парцела 13319, 13395 и 6694/1 

• Од тачке 41 граница сече парцелу 6694/1 у дужини од око 695м до тачке 42 која је 

југозападна међна тачка парцеле број 6693 

• Од тачке 42 граница прати јужне међе парцела 6693, 6691, 6689, 6687, 6685 и 6683 у 

укупној дужини од око 125м до тачке број 43 
• Од тачке 43 граница сече парцелу број 6694/1 у дужини од око 105м до тачке 44 која је 

југозападна међна тачка парц. 6681 

• Од тачке 44 граница се поклапа са јужном међом парцела 6681, 6679 и 6677 у укупној 

дужини од око 70м до тачке 45 која је југоисточна међна тачка парцеле број 6677 
• Од тачке 45 граница продужава ка истоку и сече парцеле 6694/1, 13039 и 6695 у укупној 

дужини од око 328м до тачке 46 – југозападна тачка међе парц. 6619 

• Од тачке 46 граница иде јужним међним линијама парц. 6619, 6617, 6615, 6613 и 6611 у 

укупној дужини од око 108м до тачке бр. 47 – тромеђе парц. 6611, 6695 и  13410 

• Од тачке 47 граница сече парц. 13410, 6609 и 13405 (пољски пут) у дужини од око 205м 

до тачке бр. 48 – тромеђе парц. бр. 13405, 6582 и 6583 
• Од тачке 48 граница скреће ка југоистоку и сече парц. 6582, 6581, 6580, 13404 (пољски 

пут) и 13028 (канал) у укупној дужини од око 310м до тачке бр. 49 – тромеђе парцела бр. 

6563/1, 13028 и 13033/1 
• Од тачке 49 граница иде јужном међном линијом парц. 13033/1 у дужини од око 104м до 

тачке 50 – тромеђе парцела 6563/1, 13033/1 и 13408 (локални пут Бочар – Ново 

Милошево) 
• Од тачке 50 граница пресеца парц. бр. 13408 у дужини од око 26м до тачке 51 – тромеђе 

парц. 13408, 13033/2 и 9441 
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• Од тачке 51 граница пресеца парц. 9441, 9442, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453, 

9454/2, 9455, 9456, 9457, 9459, 13544 (пољски пут), 9426, 9425, 9424, 9423, 9422, 9421, 

9420, 9419, 9418, 9417, 9416, 9415, 9414, 9413 у укупној дужини од око 743м до тачке 52  
• Од тачке 52 граница иде међном линијом парц. 9413 и 3034 у дужини од око 60м до 

тачке 1 која је почетна тачка овог описа    

• Површина обухвата плана  износи приближно 213 хектара, а саставни део Одлуке је  

графички прилог  са обухватом. 
 

Члан 4. 
План детаљне регулације садржи нарочито: 

 1)  границу плана и обухват грађевинског подручја; 

 2)  поделу простора на посебне целине и зоне; 
 3)  намену земљишта; 

 4)  регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елеме-нтима за 
обележавање на геодетској подлози; 

 5) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 

 6) трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру; 

 7) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
 8) економску анализу и процену улагања из јавног сектора; 

 9) локације за које је предвиђена израда урбанистичког пројекта; 

10) графички део. 
 

Члан 5. 
Предлог Плана детаљне регулације израдиће се у року од 210 календарских дана од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.   
                                 

 

Члан 6. 
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета општине Нови 

Бечеји од других нивоа власти. 
 

Члан 7. 

Истовремено се приступа   изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације обилазнице око Новог Милошева (у даљем тексту Стратешка процена 

утицаја). 
 

Члан 8. 
Јавни увид Плана детаљне регулације и Стратешке процене утицаја вршиће се у згради 

Општине Нови Бечеј, у улици Жарка Зрењанина бр.8.у Новом Бечеју. 

 
Члан 9. 

О јавном увиду и стручној расправи стараће се Општинска управа-Одсек за урбанизам, 
стамбено комуналне делатности, грађевинарство и заштиту животне средине,  који ће 

утврдити датум, место и време одржавања јавног увида и стручне расправе. 

 
 Члан 10. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине 
Нови Бечеј“ 
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                 РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                             Председник 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                            Скупштине општине 
             ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ                                        Добривој Рашков 

           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
           Број: II 02-350-4/2010 

           Дана: 18.02.2010. године 

                     НОВИ БЕЧЕЈ    
 

4. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 

дана 18.02.2010. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 

о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2010. 

годину 
 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Нови Бечеј за 2010. 
годину који је усвојио Савет Месне заједнице на седници одржаној дана 29.12.2009. године. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-402-1/2010                                                ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 18.02.2010.године                                       Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                              Добривој Рашков  
 

5. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 
општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 

дана 18.02.2010. године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 

 
о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 

2010. годину 
 

I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Ново Милошево за 
2010. годину који је усвојио Савет Месне заједнице. 

 
II 

Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
                                                                                       

Број: II 02-402-2/2010                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана:18.02.2010. године                                       Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                              Добривој Рашков  
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6. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 
дана 18.02.2010. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
 

о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Кумане за 2010. 
годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Кумане за 2010. годину 

који је усвојио Савет Месне заједнице. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

                                                                                       

Број: II 02-402-3/2010                                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 18.02.2010.године                                       Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                              Добривој Рашков  
 

7. На основу члана 35. став 1. тачка 19. Статута Општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј на седници одржаној 
дана 18.02.2010. године, донела је 

 

РЕШЕЊЕ 
 

о давању сагласности на Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2010. 
годину 

 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Месне заједнице Бочар за 2010. годину 

који је усвојио Савет Месне заједнице. 
 

II 
Ово Решење објавиће се у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
                                                                                       

Број:II 02-402-4/2010                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 18.02.2010.године                                       Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                              Добривој Рашков   
 

8.На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Србије“, број 129/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј 
(“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј, на 

седници одржаној дана 18.02.2010. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за комунално - стамбене 
послове “КОМУНАЛАЦ“ Нови Бечеј 
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I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Измене и допуне Статута Јавног предузећа за комунално – 
стамбене послове “КОМУНАЛАЦ“ Нови Бечеј које је донео Управни одбор на седници од 

14.04.2009. године. 
 

II 

Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број:II 02-020-20/2009                                                            Председник                                                                                       
Дана: 18.02.2010. године                                                Скупштине општине                                                                                           

Нови Бечеј                                                                       Добривој Рашков 

 
9. На основу члана 18. Закона о јавним службама (“Службени гласник РС“, број 42/91, 

71/94) и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине 
Нови Бечеј“, број 9/2008), Скупштина општине Нови Бечеј је на седници од 18.02.2010. 

године донела 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању директора ЈП “Радио Нови Бечеј“ Нови Бечеј 
 

За директора ЈП “Радио Нови Бечеј“ Нови Бечеј именује се: 
 

I 

- Саша Дујин из Новог Бечеја на период од 4 године. 
 

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

 

Број:II 02-020-6/2010                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 18.02.2010. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Нови Бечеј                                                                           Добривој Рашков 
 

10. На основу члана 9. Одлуке о оснивању Јавног предузећа – Дирекција за планирање, 

изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј (“Службени 
лист оптине Нови Бечеј“, број 9/92, 2/97, 4/2001 и 9/2007) и члана 35. став 1. тачка 9. 

Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови Бечеј“, број 9/2008) Скупштине 
општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 18.02.2010. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора ЈП Дирекција за 

планирање, изградњу и уређење насеља и заштиту животне средине општине 
Нови Бечеј 

 
I 

Разрешава се дужности председник Надзорног одбора ЈП Дирекција за планирање, 

изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј: 
 

1. Добривој Рашков из Кумана. 
 

За председника Надзорног одбора ЈП Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља 
и заштиту животне средине општине Нови Бечеј именују се: 
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1.  Марија Брковић из Новог Бечеја. 

 
II 

Именовање из тачке I врши се на време до истека мандата Надзорног одбор ЈП Дирекције 
за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј. 

 

III 
Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број: II 02-020-10/2010                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Датум:18.02.2010. године                                                  Скупштине општине 

Нови Бечеј                                                                          Добривој Рашков 
 

11. На основу члана 140. Закона о здраственој заштити (“Службени гласник РС“, број 
107/2005), и члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 9/2008) Скупштина општине Нови Бечеј, на седници одржаној 

дана 18.02.2010. године, донела је  
 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Дома здравља Нови 

Бечеј 
 

I 

Разрешава се дужности председника Надзорног одбора Дома здравља Нови Бечеј: 
 

1. Боривој Ковачев из Новог Бечеја. 
 

За председника Надзорног одбора Дома здравља Нови Бечеј именује се: 

 
      1. Ђорђе Попов из Новог Милошева. 

 
II 

Именовање из тачке I врши се на време до истека мандата Надзорног одбора Дoма 

здравља Нови Бечеј. 
 

 
III 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 

 
Број:II 02-020-11/ 2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 18.02.2010. године                                                  Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                         Добривој Рашков  

 

12. На основу члана 11. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Радио дифузне делатности 
''Радио Нови Бечеј'' (“Службени лист оптине Нови Бечеј“, број 9/92, 2/97, 4/2001 и 9/2007) и 

члана 35. став 1. тачка 9. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист општине Нови 
Бечеј“, број 9/2008) Скупштине општине Нови Бечеј, на седници одржаној дана 18.02.2010. 

године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању председника Управног одбора Јавног предузећа 
Радио дифузне делатности ''Радио Нови Бечеј'' 

 
I 

Разрешава се дужности председника Управног одбора Јавног предузећа Радио дифузне 

делатности ''Радио Нови Бечеј'': 
 

2. Кристина Кочиш из Новог Бечеја. 
 

За председника Управног одбора Јавног предузећа Радио дифузне делатности ''Радио Нови 
Бечеј''именују се: 

 

1.  Раденко Тадић из Новог Бечеја. 
 

II 
Именовање из тачке I врши се на време до истека мандата Управног одбора Јавног 

предузећа Радио дифузне делатности ''Радио Нови Бечеј''. 

 
III 

Ово Решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
 

Број: II 02-020-12/2010                                                         ПРЕДСЕДНИК 

Датум:18.02.2010. године                                                 Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                         Добривој Рашков 

 
13. На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута општине Нови Бечеј (“Службени лист 

општине Нови Бечеј“, број 9/2008, a у вези са чланом 9. Споразума о сарадњи општина о 

формирању регионалног центра за управљање чврстим комуналним отпадом, Скупштина 
општине Нови Бечеј на седници одржаној дана 18.02.2010. године, донела је  

 
РЕШЕЊЕ 

о разрешењу и именовању члана Радне гупе за рад на формирању Регионалног 

центра за управљање чврстим комуналним отпадом 
 

I 
Разрешава се дужности члана Радне групе за рад на формирању Регионалног центра за 

управљање чврстим комуналним отпадом испред општине Нови Бечеј: 
 

1. Иван Бошњак, дипл. инг. саобраћаја. 

 
II 

За члана Радне групе за рад на формирању Регионалног центра за управљање чврстим 
комуналним отпадом испред општине Нови Бечеј именује се: 

 

1. Томислав Ратковић, помоћник председника општине за локални економски развој. 
 

III 
Ово решење објавити у “Службеном листу општине Нови Бечеј“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ 
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Број: II 02-020-13/2010                                                          ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 18.02.2010. године                                                  Скупштине општине 
Нови Бечеј                                                                          Добривој Рашков 

 
14. На основу члана 8. Одлуке о условима за ослобађање обавезе плаћања накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта (''Службени лист Општине Нови Бечеј'', број 12/08) 

решавајући по Захтеву БД-АГРО АД, Добановци, Лоле Рибара бб, за oслобађање обавезе 
плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта, по решењеу број IV 04-418-

3/2009, Скупштина општине на седници одржаној дана 18.02.2010. године доноси следеће  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1.  УСВАЈА СЕ Захтев обвезника БД-АГРО АД, Добановци, Лоле Рибара бб, за  

     ослобађање обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта. 
 

2. Право на ослобађање признаје се за период од 01.01.2009. године до 31.12.2009. 
године, у износу од  928.536,00 динара што је 50% утврђене накнаде за 2009. годину 

по Решењу  број  IV 04-418-3/2009 од 26.06.2009. године. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Решењем о утврђивању висине накнаде за коришћење грађевинског земиљшта за 2009. 

годину број IV 04-418-3/2009 од 26.06.2009. године, донетим од стране Општинске управе 
Нови Бечеј - Одсека за буџет, трезор и финансије обвезнику БД-АГРО АД, Добановци, Лоле 

Рибара бб, утврђена је накнада у висини од 1.857.072,00 динара. 

 
БД-АГРО АД, Добановци, Лоле Рибара бб, је дана 26.06.2009. године упутио Скупштини 

општине Нови Бечеј, захтев за ослобађање обавезе плаћања накнаде за коришћење 
грађевинског земљишта, у складу са Одлуком о условима за ослобађање обавезе плаћања 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта (у даљем тексту: Одлука). Уз захтев су 

приложени докази да је подносилац захтева у текућој години запослио пет радника са 
територије општине Нови Бечеј, а у 2008. години је имао запослених 42 радника на 

територији општине Нови Бечеј што чини 11,9% повећања у односу на број запослених у 
2008. години.  

Увидом у  приложену документацију – уговоре о раду је утврђено да је подносилац захтева 

запослио пет радника са територије општине Нови Бечеј, те да је у 2008. години 
запошљавао укупно 42 радника на територији општине Нови Бечеј, што представља 

повећање броја запослених од преко 10%. 
 

С обзиром на све напред наведено, Скупштина је заузела становиште да је предметни 
обвезник иако није са седиштем у Новом Бечеју, а обвезник је накнаде за коришћење 

грађевинког земљишта испунио основ за ослобађање од обавезе плаћања накнаде за 

коришћење грађевинског земљишта у износу од 50% од утврђеног износа накнаде у складу 
са чланом 2. став 1. под А. Одлуке, те је и донето решење као у диспозитиву. 

 
Упутство о правном средству:  

Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути 

управни спор код надлежног Управног суда у року од 30 дана од дана достављања овог 
решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено. 

 
Доставити: 

1. БД-АГРО АД, Добановци, Лоле Рибара бб, 
2. Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове 
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грађевинарство и заштиту животне средине  

3. Одсеку за буџет, финансије и привреду 
4. Архиви 

 
      РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                        ПРЕДСЕДНИК  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

    ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ                       ДОБРИВОЈ РАШКОВ 
    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: II 02-418-11/2009 
Датум: 18.02.2010. године 

       Н О В И  Б Е Ч Е Ј   
 

15. На основу члана 26. Одлуке о критеријумима и мерилима за одређивање накнаде за 

уређивање и коришћење грађевинског земљишта (''Службени лист Општине Нови Бечеј'', 
број 12/2008 и 16/09), по захтеву Ловачког друштва, Нови Бечеј, за ослобађање од 

плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта за 2008. годину, Скупштина 
општине на својој седници одржаној дана 18.02.2010. године доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтев обвезника Ловачко друштво Нови Бечеј, Нови Бечеј, Соње 
Маринковић број 29, за ослобађање обевезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта за 2008. годину као неблаговремен.  
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Решењем о утврђивању висине накнаде за коришћење грађевинског земиљшта за 2008. 

годину број IV 04-418-1/143-2008 од 21.03.2008. године, донетим од стране Општинске 
управе Нови Бечеј - Одсека за буџет, финансије и привреду обвезнику Ловачко друштво 

Нови Бечеј, Нови Бечеј, Соње Маринковић 29, утврђена је накнада у висини од 40.632,00 

динара. 
 

Дана 12.03.2009. године Ловачко друштво Нови Бечеј је поднело Захтев Скупштини 
општине Нови Бечеј за ослобађање од обавезе плаћања накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта по цитираном решењу. 

 
Чланом 8. Правилника о условима за ослобађање обавезе плаћања накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта (''Службени лист општине Нови Бечеј'', број 7/2006) je предвиђено 
да обвезници накнаде који захтев поднесу до краја септембра текуће године, право на 

ослобађање остварују у тој години, а уколико захтев поднесу у задњем тромесечју године, 
то право остварују од наредне године. 

 

Међутим, у конкретном случају обвезник Ловачко друштво Нови Бечеј није поднео захтев у 
наведеном року већ наредне године, тј. 12.03.2009. године, када је већ у међувремену 

почев од 01.01.2009. године почела да се примењује нова Одлука о условима за 
ослобађање обавезе плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта (''Службени 

лист Општине Нови Бечеј'', број 12/2008) која предвиђа другачије критеријуме за 

ослобађање, а које обвезник није испунио, а по претходном Правилнику је истекао рок за 
подношење захтева. 

 
С обзиром на све напред наведено,  одлучено је као у дипозитиву Решења. 
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Упутство о правном средству:  

Ово Решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ се може покренути 
управни спор код надлежног Управног суда у року од 30 дана од дана достављања овог 

решења, у два примерка, непосредно или путем поште препоручено. 
 

Доставити: 

1. Ловачко друштво Нови Бечеј,  
2. Одсеку за урбанизам, стамбено комуналне послове 

грађевинарство и заштиту животне средине  
3. Одсеку за буџет, финансије и привреду 

4. Архиви 
 

         Република Срвија                                                         Председник 

Аутономна Покрајина Војводина                                      Скупштине општине                                                                           
       Општина Нови Бечеј                                                   Добривој Рашков 

      Скупштина Општине 
Број: II 02-418-2/2009 

Датум: 18.02.2010. године 

       Н О В И   Б Е Ч Е Ј 
 

САДРЖАЈ: 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
 

1. Одлука о усклађивању Просторног плана општине Нови Бечеј са 

Законом о планирању и изградњи 

  

2 

 

158 

2. Одлука о изради Плана детаљне регулације туристичке 

дестинације Ново Милошево 

2 159 

3. Одлука о изради Плана детаљне регулације обилазнице око Новог 
Милошева 

2 163 

4. Решење о давању сагласности на финансијски план Месне 

заједнице Нови Бечеј за 2010. годину 

2 167 

5. Решење о давању сагласности на финансијски план Месне 

заједнице Ново Милошево за 2010. годину 

2 167 

6. Решење о давању сагласности на финансијски план Месне 
заједнице Кумане за 2010. годину 

2 168 

7. Решење о давању сагласности на финансијски план Месне 

заједнице Бочар за 2010. годину 

2 168 

8. Решење о давању сагласности на Статут ЈП “Комуналац“, Нови 

Бечеј 

2 168 

9. Решење о именовању директора ЈП „“Радио Нови Бечеј“, Нови 
Бечеј 

2 169 

10. Решење о разрешењу и именовању председника надзорног 

одбора ЈП “Дирекција“, Нови Бечеј 

2 169 

11. Решење о разрешењу и именовању председника надзорног 

одбора Дома здравља Нови Бечеј 

2 170 

12. Решење о разрешењу и именовању председника управног одбора 
ЈП“ Радио Нови Бечеј“, Нови Бечеј 

2 171 

13. Решење о разрешењу и именовању члана Радне групе за рад на 

формирању Регионалног центра за управљање чврстим 
комуналним отпадом 

2 171 

14. Решење о ослобађању обавезе плаћања накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта за обвезника БД АГРО АД, Добановци 

2 172 
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15.  Решење о одбијању захтева за ослобађање обавезе плаћања 

накнаде за коришћење грађевинског земљишта за обвезника  
Ловачко друштво Нови Бечеј                                                           

2 173 

 

Службени лист општине Нови Бечеј издаје и штампа: Општинска управа Нови Бечеј, 
одговорни уредник секретар Скупштине општине, Тамара Иванишевић. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 


