
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Нови Бечеј
Одсек за урбанизам, стамбено - комуналне послове, 
грађевинарство и заштиту животне средине
Број: IV 05-501-81
Дана:20.12.2010. године

На основу члана 54.  става 5. 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) и Споразума о стављању под
заштиту  парка природе Стара Тиса код Бисерног острва бр.  II 05-501-11 од 06.03.2008.
године  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 2011. 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  16.12.2010.  године  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
2011. годину (у даљем тексту Програм), на сагласност. 

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

1.мере ограничења и контролисаног коришћења
2. прибављања услова и мера заштите.
3. израда потребних анализа.
4. мере забране коришћења.
5. строго контролисање мотора на бензин.
6. мере праћења стања екоситема
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 2011. 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.

Достављено                                                                     По овлашћењу начелника        
1. ЈП "Комуналац" из Бечеја                                       Драган Раушки грађ. инж.
     Шаму Михаља бр 5.                                                                       
3. Општинском инспектору 
     заштите животне средине
2. Архиви


