
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОДСЕК  ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
НОВИ БЕЧЕЈ
Број: IV 05-501-66
Дана: 19.11.2018. године

Општинска управа Нови Бечеј – Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне
послове, грађевинарство, локални економски развој и заштиту животне средине,
на основу члана 54.  става  4. Закона о заштити природе (Сл. г. РС бр. 36/09),
члана  7.  става  5. Одлуке  о  изменама  и  допунама    Одлуке  о  заштити  Парка
природе Стара Тиса код Бисерног острва (Сл.лист општине Нови Бечеј бр. 3/2010).
Споразума  о  стављању  под  заштиту  парка  природе  Стара  Тиса  код  Бисерног
острва бр. II 05-501-11 од 06.03.2008. године,  члана 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“, број 18/2016), а  на основу овлашћења
Начелнице Општинске управе Нови Бечеј, број  IV 03-031-10/2016 од  04.01.2016.
године  и  члана  21.  Правилника  о  унутрашњој  организацији  и  систематизацији
радних места у Општинској управи Нови Бечеј, број  IV 03-110-11/2015  и члана
14.Одлуке о организацији Општинске управе Нови Бечеј (''Службени лист Општине
Нови Бечеј, број 9/08,19/12, 19/15 и 27/15),  даје се 

С А Г Л А С Н О С Т    Н А
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ПАРКА ПРИРОДЕ „СТАРА ТИСА“ КОД

БИСЕРНОГ ОСТРВА  ЗА 2019. ГОДИНУ

О б р а з л о ж е њ е

Јавно предузеће за комуналне услуге "Комуналац" из Бечеја ул Ловачка бр
5. коме је Споразумом  о стављању под заштиту парка природе Стара Тиса код
Бисерног  острва  бр.  II 05-501-11  од  06.03.2008.   поверено  управљање
заштићеним  подручјем,  (у  даљем  тексту  управљач),  доставило  је Одсеку   за
урбанизам, стамбено - комуналне послове,  грађевинарство и заштиту животне
средине Општине Нови Бечеј   Годишњи програм заштите и развоја Парка природе
„Стара Тиса“ код Бисерног острва за 2019. годину (у даљем тексту Програм), под
бројем 475 од  13.11.2018. године, на сагласност. 

Програм садржи  активности заштите  у складу са Одлуком о  заштити и
развоја Парка природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва :

1. Израда и доношење програмске и планске документације;



2.  Обележавање  мреже  едукативних  стаза  по  посебним  пројектима
управаљања невладиних организација;

3.  Презентација  и  популаризација  природних  вредности  и  подручја,
туристичко  –  рекреативних  и  едукативних  садржаја  и  рада  управљача
успостављањем презентације на интернету, постављањем информативних табли
уз едукативне стазе;

4.  Презентација  и  популаризација  природних  вредности  подручја,
туристичко  –  рекреативних  и  едукативних  садржаја  и  рада  управљача
успостављањем презентације на интернету, постављањем  информативних табли
уз едукативне стазе.;

5. Презентација и едукација  природних вредности подручја, превасходно у
основним школама три  општине  Бечеј,  Жабаљ и  Нови  Бечеј  преко  предавања
орнитолога у школама са обиласком терена Парка природе; 

6.  Рад  на  инвентаризацији  флоре  и  фауне,  идентификацији  локација
станишта и праћење стања водног ресурса; 

7. Сарадња са надлежним и заинтересованим субјектима;
8.  Успостављање одговарајућих  облика сарадње у  оквирима регионалне,

националне  и  међународне  мреже  заштићених  подручја  (едукације,  семинари,
ликовне колоније, кампови);

9. Порибљавање рибљом млађи у маси од 800 кг шарана, 100 кг штуке,
лињака 50 кг, златног караша 50 кг .

10. Наставити санациони излов алохтоних врста рибе и сакупљање рибље
млађи  мањова;

11. Наставити рад на праћењу утврђивања броја видри, промоција и развој
рекреативног  риболова  –  обележавање  риболовачких  места,  праћење  нивоа  –
дубине вода (дебљине муља).

Финансирање  предвиђених  активности  је  предвиђено  из  прихода  од
делатности управљача, буџета општина, покрајине и републике и других извора.

Ова сагласност је саставни део Годишњег програм заштите и развоја Парка
природе „Стара Тиса“ код Бисерног острва за 2019. годину.

Поука о правном леку: Против овe сагласности   може се изјавити жалба
министру, по члану 124. ставу 5. Закона о заштити природе (Сл. г. РС бр. 36/09), у
року од 15 дана од дана пријема решења.

                                                                                  По овлашћењу начелника
                                                                        Драган Раушки грађ. инж. 

                         

Достављено:  
1. ЈП "Комуналац" из Бечеја  

Ловачка  бр 5.
2. Општинском инспектору 
     заштите животне средине
3. Архиви


