Службени лист
Општине Бачки Петровац
Број: 2
Година: LIII

Бачки Петровац
23. фебруара 2017. године

С А Д Р ЖА Ј
I ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
10. -

Решење о именовању чланова Савета за запошљавање Општине Бачки
Петровац,

11. -

Решење о разрешењу члана и именовању новог члана Савета за
миграције Општине Бачки Петровац,

12. -

Решење о образовању и именовању чланова Жалбене комисије,

13. -

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, бр. 016-4/362017,

14. -

Правилник о начину вођења евиденције комисија и других радних
тела органа Општине Бачки Петровац,

15. -

Програм мониторинга буке на територији Општине Бачки Петровац
за 2017-2018 годину,

16. -

Програм
праћења квалитета површинских вода на територији
Општине Бачки Петровац за 2017-2018 годину.
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10.
На основу члана 28. став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ( „Сл. гласник РС“ бр.36/2009 и 88/2010, 38/2015), члана 38.став 1. Статута
Општине Бачки Петровац - пречишћен текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“
бр.1/2014) и члана 1. став 1. тачка 2. и 3. Одлуке о измени Одлуке о оснивању Савета за
запошљавање Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.
1/2016 ), Општинско веће Општине Бачки Петровац на својој 17. седници одржаној
08.02.2017, године, д о н о с и
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I.
се:

У Савет за запошљавање Oпштине Бачки Петровац ( у даљем тексту: Савет) именују

- за председника Савета:
Срђан Симић, председник Општине Бачки Петровац,
- за чланове:
1. Бранислав Козаров, представник Општине Бачки Петровац,
2. Ивана Матковић, представник Општине Бачки Петровац,
3. Бранислав Хуђан, представник Општине Бачки Петровац,
4. Душан Рашета, представник Општине Бачки Петровац,
5. Растислав Грња, представник Општинског већа Савеза самосталних синдиката
Општине Бачки Петровац,
6. Мирјана Видаковић, представник Националне службе за запошљавање,
7. Растислав Струхар, представник послодаваца Општине Бачки Петровац.
II.
Задатак Савета је да даје мишљења и препоруке надлежним органима Општине
Бачки Петровац у вези са:
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1. доношењем програма активне политике запошљавања,
2. организовањем јавних радова и радним ангажовањем незапослених лица у
извођењу јавних радова,
3. додатним образовањем и обуком незапослених лица,
4. другим питањима од интереса за запошљавање.
III.
Стручне и административно – техничке послове за потребе Савета обављаће
Општинска управа – Одељење за привреду, урбанизам, комунално – стамбене и
инспекцијске послове.
IV.
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о именовању чланова Савета
за запошљавање Општине Бачки Петровац број 016-4/26-2016 од дана 25.02.2016.године
а ово Решење ступа на снагу од дана објављивања у „Службеном листу Општине Бачки
Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/23-2017
Дана: 08.02.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Срђан Симић, с.р.
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11.
На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама („Сл. гласник РС“, бр.
107/2012) и члана 87. тачка 9. Статута Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 1/2014), Општинско веће Општине Бачки Петровац на својој 18. седници,
одржаној дана 22.02. 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана и именовању новог члана
Савета за миграције Општине Бачки Петровац
Члан 1.
Разрешава се Растислав Лабат, члан Савета за миграције Општине Бачки Петровац
(у даљем тексту Савет), који је именовани решењем Општинског већа Општине Бачки
Петровац бр. 016-4/383-2016 од 30.11.2016. године, због промене радног места.
Члан 2.
Уместо разрешеног члана Савета именује се Душан Рашета, повереник за
избеглице Oпштине Бачки Петровац у Општини Бачки Петровац.
Члан 3.
Ово решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.

Република Cрбија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/50-2017
Дана: 22.02.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСKОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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12.

На основу члана 172. и члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Србије“, број 21/2016) и члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014 - др.закон) и члана 87. Статута Општине
Бачки Петровац - пречишћен текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, број
1/2014), Општинско већа Општине Бачки Петровац на својој 12. седници, одржаној
дана 30. новембра 2016. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

Члан 1.
Овим решењем образује се Жалбена комисија Општине Бачки Петровац (у
даљем тексту: Жалбена комисија) и уређује организација и начин рада Жалбене
комисије.
Члан 2.
Жалбена комисија је колегијални орган који у другом степену одлучује о
жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и
дужностима, као и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса.
Жалбена комисија одлучује већином од укупног броја чланова и доноси
Пословник о раду жалбене комисије.
Жалбена комисија у свом раду примењује закон којим се уређује општи
управни поступак.
Члан 3.
Жалбена комисија је дужна да о жалбама одлучи у року од 15 дана од дана
пријема жалбе. Против одлуке Жалбене комисије може се покренути управни спор.
Жалбена комисија има свој печат, према закону којим се уређује печат
државних органа.
Члан 4.
Жалбена комисија је у свом раду самостална и ради у саставу од три члана.
Најмање два члана Жалбене комисије морају да имају стечено високо образовање на
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основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у
трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и
најмање пет година искуства у струци.
Два члана Жалбене комисије морају имати стечено образовање из става 2. овог
члана из научне области правне науке.
Члан 5.
У Жалбену комисију Општине Бачки Петровац именују се:
1. Тарноци Владислав, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије,
2. Бојанић Предраг, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије,
3. Зденка Томанова, социјални радник, за члана Жалбене комисије.
Председник и чланови Жалбене комисије именују се на период од пет година.

Члан 6.
Председнику и члану Жалбене комисије дужност престаје кад протекне време
на које је именован, ако поднесе писмену оставку, ако буде разрешен или кад испуни
услове за старосну пензију. Уместо председника, односно члана Жалбене комисије
коме је дужност престала пре времена на које је именован, именује се ново лице до
окончања мандата Жалбене комисије.
Члан 7.
Жалбена комисија најмање једном годишње подноси извештај о свом раду
Општинском већу.
Члан 8.
Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за свој рад.
Чланови Жалбене комисије имају право на накнаду за свој рад према Одлуци о
накнадама, путним трошковима и другим примањима одборника Скупштине општине,
чланова Општинског већа и чланова радних тела Скупштине општине и Општинског
већа и председника општине Бачки Петровац.
Члан 9.
Стручно-техничке и административне послове за Жалбену комисију врши
Служба за персоналне послове.
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Члан 10.
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-04/385-2016
Дана: 30.11.2016. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИK
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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13.
На основу члана 69. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/2009,
73/2010, 101/2011 и 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
Закон, 103/2015 и 99/2016) и члана 14. Одлуке о буџету Oпштине Бачки Петровац за 2017.
годину («Сл. лист Oпштине Бачки Петровац» бр. 20a/2016) након разматрања предлога
Pешења о употреби средстава текуће буџетске резерве Општинско веће Oпштине Бачки
Петровац на својој 17. седници одржаној дана 08.02.2017. године једногласно је донело
следеће
Р Е Ш Е Њ Е
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
1. Из средстава обезбеђених Одлуком о буџету Општине Бачки Петровац за
2017. годину раздео 4, глава 01 - Општинска управа, програм 4 -, програмска активност
0602-0009 – Текућа буџетска резерва, позиција 163, економска класификација 49912 Текућа буџетска резерва о д о б р а в а с е употреба средстава у износу 45.000,00 динара
за отварање нове позиције и апропријације у разделу 4, глава 1 – ОПШТИНСКА УПРАВА ,
програм 2 – Комуналне делатности, пројекат: 1102 – П13 Успостављање видео надзора у
ОШ „Јозеф Марчок – Драгутин“ Гложан и ПУ „Вчиелка“ Бачки Петровац, и то: отварање
позиције 60/1, ек.класификација 512 – Машине и опрема за обезбеђивање неопходних
средстава за реализацију пројекта.
2. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за буџет, финансије и пореску
администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац.
3. Ово Решење објавити у «Службеном листу Општине Бачки Петровац».

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/36-2017
Датум: 08.02.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Симић, с.р.
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14.

На основу члана 87. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014) и члана 52. став 1. Пословника о
раду Општинског већа Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки
Петровац“, бр. 1/2009), Општинско веће Општине Бачки Петровац на својој 17. седници,
одржаној дана 08.02.2016. године, донело је
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ КОМИСИЈА И ДРУГИХ РАДНИХ ТЕЛА
ОРГАНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I.

Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником уређује се начин вођења евиденција комисија и других радних
тела органа Општине Бачки Петровац, садржај евиденције и начин исплате накнада.
II. Начин вођења евиденције
Члан 2.
Евиденцију комисија и других радних тела органа Општине Бачки Петровац (у
даљем тексту: комисија) води Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију Општинске управе Општине Бачки Петровац.
Члан 3.
Евиденција комисија биће доступна на званичној интернет страници Општине
Бачки Петровац.
III. Садржај евиденције
Члан. 4.
Евиденција комисија садржи податке о називу комисије, органу који је основао
комисију, броју чланова комисије, укупан број основаних и плаћених комисија, правни
основ формирања, број одржаних седница, висина исплаћене накнаде за рад у
комисијама.
Евиденција из става 1. овог члана води се на нивоу једне календарска године.
IV. Начин исплате накнада
Члан 5.
Актом о образовању и именовању комисија одређује се право на накнаду чланова
комисија и других радних тела.
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Члан 6.
Уз захтев за исплату накнаде чланова комисијe доставља се евиденција о присуству
чланова комисије потписана од стране присутних чланова комисије и председника
комисије.
Захтев за исплату мора да садржи датум и време одржавања седнице и број
одржаних седница.
Овлашћено лице органа који је основао комисију одобрава исплату накнаде.
V. Завршне одредбе
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачки Петровац“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
Број: 016-4/22-2017
Дана: 08.02.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Срђан Симић, с.р.
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15.
На основу члана 23. Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. Гласник РС,“
36/2009,88/2010) чланова 69. и 70 . Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС,“
135/04,36/2009,72/2009 - др. закони и 43/2011 - одлука УС), члана 6. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење животне средине Општине Бачки Петровац („Службени лист
Општине Бачки Петровац“, бр.7/2010) и члана 87 став 1 тачке 2 Статута Општине Бачки
Петровац - пречишћен текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014),
Општинско веће Општине Бачки Петровац на својој 17. седници одржаној дана 08.02.2017.
године д о н о с и
П Р О Г Р А М
МОНИТОРИНГА БУКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ЗА 2017-2018 ГОДИНУ
Основе програма
Основни циљ мерења и праћења буке у животној средини је заштита здравља
људи и очување и унапређење услова животне средине. Праћење и мерење нивоа буке
спроводиће се на основу Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС,“ 135/04,
36/2009,72/2009 - др. закони и 43/2011 одлука УС) ради утврђивања стања животне
средине и правилног одабира превентивних мера и активности које се предузимају у циљу
смањења негативних утицаја буке и подизања нивоа квалитета животне средине.
Општина Бачки Петровац као јединица локалне самоуправе је субјект система
заштите животне средине и у оквиру своје надлежности утврђене законом обезбеђујe
континуалну контролу и мониторинг стања буке у животној средини.
Мониторинг буке се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем
индикатора буке, физичких величина којима се описује бука у животној средини и које су
везане за штетни ефекат буке.
I. Садржај мониторинга стања нивоа буке у животној средини
Мерни локалитети
За потребе реализације Програма мониторинга стања нивоа буке на територији
Oпштине Бачки Петровац за 2017/2018 годину, а у циљу зонирања територије Општине
Бачки Петровац , планирања звучне заштите, и оцене од штетног дејства буке у насељеним
местима, потребно је приступити континуираном мерењу нивоа звучног притиска и
дефинисању његове временске зависности на 10 мерних локалитета који покривају
територију општине. У оквиру мерних локалитета избор мерних тачака биће вршен у
складу са Одлуком о заштити животне средине од буке и мерама за заштиту од буке на
територији Општине Бачки Петровац („Сл. лист Општине Бачки Петровац 12/2010,2/2013 и
14/2013г.):
- подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски
локалитети, паркови
- туристичка подручја, кампови, школске зоне
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- чисто стамбена подручја
- пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта
- градски центар, занатска, трговачка, aдминистративно-управна зона са становима, зона
дуж аутопутева, магистралних и локалних саобраћајница
- индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених
зграда.
Програм мониторинга стања нивоа буке на територији Општине Бачки Петровац за
2017-2018. годину обухвата следеће месне заједнице, мерне локалитете и мерне тачке:
Насељено Мерни

МЕРНО МЕСТО

место

локалитет

Бачки
Петровац

М1

Центар Бачког Петровца, Улица М.Тита 6

Бачки
Петровац

М2

Стамбена зона Бачког Петровца, Хробова 21

Бачки
Петровац

М3

Центар Бачки Петровац , 14 ВУСБ 7-9

Бачки
Петровац

М4

Крај стамбене зоне почетак индустријске Бачки Петровац
,Лењинова 114

Маглић

М5

Стамбена зона, Маглић, 29. новембра 31

Маглић

М6

Центар, Маглић, Улица маршала Тита 46

Кулпин

М7

Стамбена зона, Кулпин, Школска 86

Кулпин

М8

Центар, Кулпин, Улица маршала Тита 105

Гложан

М9

Центар, Гложан, Улица маршала Тита 54

Гложан

М10

Стамбена зона, Гложан, Масарикова 2

Динамика мерења и мерни интервали
Мониторинг стања нивоа буке на територији Општине Бачки Петровац и
одређивање вредности индикатора
укупне буке вршиће се према прописаној
методологији и у складу са важећим законским прописима.
Мерење нивоа буке на предвиђеним мерним местима вршиће се континуирано 24
часа према редоследу који одреди инспекција за заштиту животне средине и то најмање
два пута годишње.
Мерни интервали су изабрани тако да се њима обухвати цео циклус промена
нивоа посматране буке у току дневног (06,00 h – 18,00 h), вечерњег (18,00 h – 22,00 h), и
ноћног (22,00 h – 06,00 h), периода времена. Мерење се врши у једном
петнаестоминутном интервалу у дневном периоду, једном вечерњем и једном
петнаестоминутном интервалу у ноћном периоду у оквиру следећих временских
интервала:
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1.

дан - 0600 - 1800

2.

вече - 1800 - 2200

3.

ноћ - 2200 – 0600

Промене учесталости мерења и избор мерних места може да зависи од средстава
која ће бити уплаћена у Фонд за заштиту животне средине општине Бачки Петровац.
Параметри мониторинга
На свим мерним местима процедура мониторинга стања нивоа буке има за циљ
одређивање:
1. параметара буке (карактер буке, еквивалентни ниво буке, процентни ниво буке,
временска зависност нивоа буке);
2. параметара саобраћаја (фреквенција: путничких аутомобила, лаких и тешких
теретних аутомобила, аутобуса и мотоцикала и железничког саобраћаја) и
3. параметара саобраћајница (тип и ширина саобраћајница, висина зграде поред
саобраћајница).
Резултати за измерене параметре и извештаји ће се тумачити у складу са Законом
о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“,бр.36/09 и 88/10) и
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ((„Сл.
гласник РС“,бр.75/10).
Циљеви континуалног мониторинга стања буке у животној средини
Континуалним мониторингом стања нивоа буке утврђује се реално стање буке у
животној средини на територији Општине Бачки Петровац у смислу стварања услова да се:
1. Утврде и примене мере и услови заштите од буке, односно звучне заштите на
просторима са прекомерним нивоима буке;
2. изврши акустичко зонирање територије Општине Бачки Петровац, одређујући мере
забране и ограничења коришћења појединих извора буке;
3. заштите «тихе» зоне;
4. обезбеди израда стратешких карата буке;
5. доносе локални акциони план заштите од буке у животној средини;
6. врши надзор и контрола примене мера заштите од буке у животној средини.
7. проблем буке сагледа и угради у планове при просторном уређењу нових и
реконструкцији постојећих насеља и подручја у складу са стандардом (СРПС
У.J6.205),
8. при изградњи и техничком пријему стамбених, инвестиционих и индустриjских
објеката, објеката мале привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују
утврђени технички прописи који гарантују квалитет звучне заштите (стандарди из
групе СРПС У J6),
9. изврши валоризација простора за становање са аспекта утицаја фактора ризика
ЕКО индикатора на услове становања.
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II. ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
Реализација Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на територији
Општине Бачки Петровац за 2017-2018. годину обухвата три фазе:
I фаза II фаза III фаза -

Доношење Програма мониторинга стања нивоа комуналне буке на
територији Општине Бачки Петровац за 2017-2018. годину, од стране
Општинског већа Општине Бачки Петровац;
Избор организације за реализацију Програма и потписивање уговора.
Реализација Програма од стране изабране овлашћене стручне
организације.

III. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Мониторинг стања нивоа буке на мерним местима одређених овим програмом
финансираће се из средстава предвиђених Програмом коришћења средстава буџетског
фонда за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац који се доноси посебно за
сваку годину и који се даје на сагласност Општинском већу Општине Бачки Петровац и
надлежном Министарству. Други извор финансирања може бити из буџета општине или из
донација.
Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 016-4/20-2017
Дана: 08.02.2017. године
Бачки Петровац

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Срђан Симић, с.р.
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16.
На основу члана 69. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС,“
135/04,36/2009,72/2009-др.закони и 43/2011одлука УС), члана 6. Одлуке о накнади за
заштиту и унапређење животне срединена територији Општине Бачки Петровац
(„Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр.7/2010) и члана 87 став 1 тачке 2 Статута
Општине Бачки Петровац - пречишћен текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“,
бр.1/2014), Општинско веће Општине Бачки Петровац на седници одржаној дана
08.02.2017. године доноси
П Р О Г Р А М
ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2017-2018 ГОДИНУ
Законом о заштити животне средине су дате смернице о заштити вода. Члан 23.
Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС,“ 135/04,36/2009,72/2009-др.закони и
43/2011-одлука УС) дефинисано је да се заштита и коришћење вода остварује интегралним
управљањем водама ,предузимањем мера за њихово очување и заштиту у складу са
посебним законом.
Интегрално управљање водама остварује се у складу са Законом о водама („Сл.
гласник РС“, бр.30/10 и 93/12) којим је у наше законодавство транспонована Директива о
водама ЕУ (2000/60/ЕЦ).
Чланом 69 и 70 Закона о заштити животне је дефинисано да јединице локалне
самоуправе обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне средине
доношењем и реализацијом програма мониторинга за своју територију. Мониторинг се
врши систематским праћењем вредности индикатора који су дефинисани Правилником о
националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. Гласник РС,“,бр.37/11).
У оквиру овог мониторинга ће се вршити праћење квалитета површинских вода на
следећим локацијама:
локалитет
Дунав-Гложан

Индикатор

физичко- хемијски
микробиолошки
Канал ДТД (Нови Сад - Савино Село) у физичко- хемијски
Бачком Петровцу, ширина
микробиолошки
индекс сапробности
Канал ДТД (Б.Петровац - Каравуково) мали физичко- хемијски
поред моста у Бачком Петровцу
микробиолошки
индекс сапробности
Водни ток ДТД кроз Бачки Петровац твз. физичко- хемијски
Бегеј на 2 места
микробиолошки
индекс сапробности
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Канал ДТД (Нови Сад - Савино Село) физичко- хемијски
пристаниште Кулпин
микробиолошки
индекс сапробности
Језеро Маглић
физичко- хемијски
микробиолошки
Индикатори који ће се пратити су следећи:
Физичко хемијски параметри:
Табела бр. 1
параметар

јединица

метода испитивања

Tемпература воде
pH вредност
Електропроводљивост

ᵒC
μS/cm

SRPS H.Z1106:1970
SRPS H.Z1 111:1987
EPA Method 120 .1 Priručnik metoda R-IV-11

Растворени кисеоник

mg/l

Засићеност воде кисеоником
Биолошка потрошња
кисеоника БПК-5
Хемијска потрошња
кисеоника из KMNO₄
Хемијска потрошња
кисеоника из K₂Cr₂O₇
Укупни органски угљеник ТОС
Амонијум (NH₄-N)
Нитрити (NО₂-N)

%
mg/l

SRPS H.Z1 135:1970,Priručnik
Metoda R-IV-12/B
SRPS H.Z1 135:1970
SRPS ISO 5815:1992

mg/l

SRPS ISO 8467:1994 Priručnik srt.134-136

mg/l

SRPS ISO 6060:1994 EPA Method 410,2
Priručnik srt.435-430
SRPS ISO 8245:2007

Нитрати (NО₃-N)

mg/l

Укупни азот(N)
Ортофосфати (PO₄-P)

mg/l
mg/l

mg/l
mg/l
mg/l

Укупни растворени фосфор mg/l
(P)
Сулфати

mg/l

Хлориди
Суспендоване честице
Укупне расторене соли

mg/l
mg/l
mg/l

str.236-249

SRPS ISO 7150-1:1992, Method 8155 Hach 18
SRPS ISO 6777:1997, Priručnik str.419422,Method 8507 Hach 18),Method 8171Hach
18
АPHA AWWA WEF Method 4500-NO3-B;
Priručnik str.140-143,Method8171 Hach18
ISO 11261:1995
АPHA AWWA WEF Method 4500-P (E); Priručnik
str.698-705,Method 8048 Hach18
АPHA AWWA WEF Method 4500-P(A,B,D);
Priručnik str.698-705
АPHA AWWA WEF Method 4500-SO-(E);Method
8051Hach Priručnik str.101-102.
SRPS ISO 9297:1997
SRPS H.Z1.160:1987
АPHA AWWA WEF Method 209C;EPA 160.1

Приручник: Стандардне методе за испитивање хемијске исправности воде за пиће,
савезни завод за заштиту здравља Београд 1990
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АPHA AWWA WEF; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th
Edition, American Public Health Association, Washington DC (1998)
EPA: Methods for chemical Analysis of Water an Wastewater EPA-600/4-79020 Revised
March83
Mикробиолошки параметри:
Табела бр.2
параметар

јединица

метода испитивања

Укупни
колиформи
(бактерије)
фекални
колиформи
(бактерије)
фекалне
ентерококе
(бактерије)
однос
олиготрофних
и
хетеротрофних бактерија
број аеробних хетеротрофа

број/100ml

SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalitet vode

број/100ml

SRPS EN ISO 9308-1:2010 kvalitet vode

број/100ml

SRPS EN ISO 7899-1:2010 kvalitet vode

број/100ml

SRPS EN ISO 6222:2010 kvalitet vode

број/100ml

SRPS EN ISO 6222:2010 kvalitet vode

За узорковање, анализу и оцену квалитета површинских вода примењују се
стандарди SRPS- ISO и методе дате у табелама 1 и 2, као и законска регулатива (Уредба о
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр.50/12)),Правилник о
параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемиjског и
квантитативног статуса подземних вода(„Сл. гласник РС“, бр.74/11). Индекс сапробности
као биолошки индикатор који се користи за оцену нивоа органског загађења ће се
утврђивати по методи Pantle &Buck.
Динамика праћења горе наведених параметара ће бити најмање два пута годишње
а ако се за то укаже потреба и више пута као и на основу налога инспектора за заштиту
животне средине (твз. ванредна мерења).
Овај Програм ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу
Општине Бачки Петровац“.
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