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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 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), 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
на

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ  УПРАВЉАЊА  СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК У
ДВОРИШТУ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КУМАНЕ“ ЗА 2020. 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
захтев  за  давање  сагласности  на  Годишњи  програм  управљања  спомеником
природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице кумане“ за 2020. годину бр. I-



100/112 од 30.12.2019. године Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове,
грађевинарство и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј. 

Програм   садржи  приоритетне   активности и мере на  заштити споменика
природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за 2020 годину и
то: 

- Редовно спровођење активности на праћењу здравственог стања стабла
храста  –  мониторинг  (ентомолошка,  фитопатолошка  и  физичка
оштећења)  на  основу  којих  ће  се  одредити  неопходне  мере  неге  и
евентуални конзерваторски радови;

- Ради  превенције  заразе  храста  фитопатогеном  гљивом  Microsphaera
alphitoides G&M –  пепелница храста, потребно је третирање сумпорним
препаратима  (Косан,  Сумпорол)  Каратан,  Рубиган  или  Беномил.  Ова
третирања се изводе пре појаве инфекције у рано пролеће. Потребно је
поновити  третман  након  олиставања,  пошто  гљива  у  највећем  обиму
презимљава у пупољцима;

- сакупљање заражених делове стабла која се нађу под крошњом;
- обилазак и процена виталности стабла;
- Редовно и учестало укљанати карпофоре гљива трулежница, пошто се из

њих шире споре које могу ширити заразу;
- Провера  тренутног  стања  и  поправка  постојећег  громобрана

постављеног на стаблу храста  2013.  године,  укључујући и евентуално
ангажовање  лица  за  висинске  радове  или  употребу  одговарајуће
дизалице;

- Појачану  медијску  промоцију  овог  изузетног  примерка  у  циљу
побољшања туризма.

Ова сагласност је саставни део Годишњeg програмa управљања спомеником
природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице Kумане“ за 2020 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
                                                                             Шеф одсека
                                                                 Драган Раушки  дипл. инж.

Достављено:
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2. Инспектору заштите животне средине
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