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На основу члана 54.  става 4. Закона о заштити природе (Сл. г. РС бр. 36/09), члана 6. става 1. и 
члана 7.  Одлуке о заштити споменика природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ 
(Сл.лист општине Нови Бечеј бр. 5/1999) и Одлуке о измени одлуке о заштити споменика природе „Храст 
лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ (Сл.лист општине Нови Бечеј бр. 5/2009)  даје се 

С А Г Л А С Н О С Т
на

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  УПРАВЉАЊА  СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК У ДВОРИШТУ
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КУМАНЕ“ ЗА 2013 ГОДИНУ

О б р а з л о ж е њ е

Јавно водопривредно  предузеће  „Воде Војводине“ Нови Сад Булевар Михајла Пупина 25, коме је
Одлуком о измени одлуке о заштити споменика природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код
Кумана“ (Сл.лист општине Нови Бечеј бр. 5/2009),  поверено управљање  спомеником природе,  доставило је
Годишњи програм управљања спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице кумане“ за
2013.  годину бр.  I-111/2  од  04.01.2013.  године  Одсеку   за  урбанизам,  стамбено  -  комуналне  послове,
грађевинарство и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј, на сагласност. 

Програм  садржи приоритетне  активности и мере на заштити споменика природе „Храст лужњак у
дворишту црпне станице код Кумана“ за 2013 годину и то: 

- детаљно орезивање сувих грана из крошње посебно на већим висинама, 
-  чишћење унутрашње шупљине од трулог и болесног ткива и конзервирање на одговарајући

начин,  
- учвршћивање дебла поставком челичних шипки, 
- постављање дрвених елемената, клупи, столова, сунцобрана и корпи за отпатке у непосредном

окружењу храста,
- уређивања простора испод крошње, уклањање бетонске стазе и ограде у близини храста, 
- насипање слоја квалитетне земље на површини испод пројекције крошње храста како би се

подхранио и ојачао корен, 
- уређење  чуварнице  и  црпне  станице,  ограђивање  дворишта  и  измештање  објеката  за  узгој

домаћих животиња на локацији иза пословне зграде.

Ова  сагласност  је  саставни  део  Годишњeg  програмa  управљања  спомеником  природе  „Храст
лужњак у дворишту црпне станице Kумане“ за 2013 годину.

Поука о правном леку: Против овог решења 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
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