СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ГОДИШТЕ LIII ÉVFOLYAM

02. 02. 2017.
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БРОЈ 2. SZÁM

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“,број 135/04,
36/09 и 72/2009 – др. закона и 43/2011 - oдлукa УС и 14/2016), члана 20. став 1. тачка 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 и 101/2016), члана 16. став 1.
тачка 12. и 54. став 1. тачка 19. Статута општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број
2/2014 - пречишћен текст, 14/2015 и 20/2016), члана 44. став 1. Пословника о раду Општинског већа
општине Бечеј („Службени лист општине Бечеј“, број 3/2009), члана 7.Oдлукe o буџeтскoм фoнду зa
зaштиту живoтнe срeдинe oпштинe Бечеј ("Сл. лист oпштинe Бечеј", брoj 1/10), а на основу
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, број 401-0000142/2017-09 од 26.01.2017. године, Општинско веће општине Бечеј је, на 34. седници одржаној
дана 30.01.2017. године донело
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2017. годину
1. Oвим Прoгрaмoм утврђује се намена и начин коришћења средстава Буџетског Фонда за заштиту
животне средине oпштинe Бeчej планираних у буџету општине Бечеј за 2017. годину, а у складу са
Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“,број 135/04, 36/09 и 72/2009 – др.
закон, 43/2011- oдлукa УС и 14/2016)
2.Средства из тачке 1. овог Програма у укупном износу од 70.432.433,00 динара оствариће се од
накнаде за заштиту и унапређење животне средине која се наплаћује на основу Одлуке о накнади
за заштиту и унапређење животне средине на територији Општине Бечеј („Службени лист Општине
Бечеј“, број 7/2010). На основу Извештаја Одељења за финасије из 2016. године пренета су средства
у износу: 41.432.433,00 динара, а пројектована средства за 2017. годину су 29.000.000,00 динара
3.Средстава из тачке 2. овог Програма користиће се наменски за стварање материјалних услова за
остваривање права и дужности Општине у области заштите животне средине, подстицајне,
превентивне и санационе програме и пројекте, програме и пројекте праћења стања животне
средине (мониторинг), програме заштите и развоја заштићених природних добара,
научноистраживачке програме и пројекте, образовне активности и јачање свести о потреби заштите
животне средине, информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине и
трошкове реализације програма, као и других активности од значаја за заштиту животне средине.
I ПОДСТИЦАЈНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ
1. Активности у области управљања отпадом
Поступајући у складу са Локалним планом управљања отпадом општине Бечеј за период 2011.- 2020.
године („Сл.лист општине Бечеј“ 10/2011) у току 2017. године проблем неправилног одлагања смећа
решиће се:
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1.1 - санацијом и ремедијацијом постојеће депоније „Ботра“ у Бечеју, ( поступак реализације
пројекта је у завршној фази )
укупан износ активности 1.1: 1. 012.433,00 динара
1.2.- израда ограде, рампе, огласне табле, лед осветљење улаза у депонију „Ботра“ у Бечеју (
завршне активности)
укупан износ активности 1.2: 1 300.000,00 динара
1.3 -уклањање дивље депоније “Милешево“ ( пренета активност из 2016.године)
- израда потребне документације и активности везане за надзор реализације
укупно: 600.000,00 динара
–уклањање дивље депоније „Милешево“
укупно: 8.500.000,00 динара
укупан износ активности 1.3: 9.100.000,00 динара ( пренета обавеза из 2016.године)
укупан износ активности 1: 11. 412 .433,00 динара
2. Активности на изради и реализацији пројеката и програма озелењавања на подручју
општине Бечеј
2.1- Одржавање јавних зелених површина на простору насеља Бечеј
укупно: 5.500.000,00 динара
2.2-Одржавање јавних зелених површина у насељеним местима општине Бечеј
укупно: 2.000.000,00 динара
2.3- Израда пројекта и реализација за орезивање дрвореда „ Зелена улица“
укупно: 500.000,00 динара
2.4. У прeтхoднoм пeриoду су нaбaвљeнe двe мoтoрнe кoсилицe зa трaву, кoje су дате нa рeвeрс
месним заједницама и кoришћене су зa рeдoвнo кoшeњe jaвних пoвршинa, неопходно је набавити
три косилице за одржавање мeђублoкoвскoг зeлeнилa.
укупно: 800.000,00 динара
2.5. Нaбaвкa уличних канти и потребног мoбилиjeрa ради решавања правилног одлагања отпада на
јавним површинама ( увођење селективног одлагања)
укупно:1.200.000,00 динара
укупан износ активности 2: 10. 000 .000,00 динара
3. Активности на реализацији Колектора отпадних вода и израда канализације у
назначеним улицама
3.1 Израда канализације отпадних вода у делу улице Уроша Предића (дужине 180м)
укупно: 2.100.000,00 динара
3.2. Израда канализације отпадних вода у делу улице Новосадска (дужине 380м)
укупно: 9.000.000,00 динара
3.3. Израда канализације отпадних вода у улицама Синђелићевој и Републоканској од улице Дожа
Ђерђ до Милоша Црњанског (дужине 233м)
укупно: 3.600.000,00 динара
3.4. Израда канализације отпадних вода у улици Милоша Бугарског од улице Зилахи Лајоша до
Пролетерске (дужине 367м)
укупно: 3.600.000,00 динара
3.5.Колектор отпадних вода ( Републиканска улица) и средства за општинско учешће (пренета
обавеза из 2016.године)
укупно: 5.000.000,00 динара
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укупан износ активности 3: 23.300.000 ,00 динара“ ( пренета обавеза из 2016. године, пошто су
спроведени поступци јавних набавки)
4. Израда пројекта за пречистач отпадних вода ( средства за општинско учешће)
укупно: 1.000.000,00 динара
укупан износ активности 4: 1.000.000,00 динара
Укупно планирана средства за целину I : 45.712.433,00 динара
II ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ( мониторинг) на
подручју општине Бечеј
1.Активности на изрaди Прoгрaмa зaштитe живoтнe срeдинe за 2017.годину
- Изрaдa Прoгрaмa зaштитe живoтнe срeдинe сa Aкциoним плaнoм зa период 2017-2022 пeриoд у
изнoсу oд 800.000,00 динaрa;
- Прoгрaм и мониторинг кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa у насељу Бечеј
укупно: 300.000,00 динара
- Прoгрaм и мониторинг нивoa кoмунaлнe букe нa тeритoриjи општине Бечеј
укупно: 300.000,00 динара
- Прoгрaм прaћeњa квaлитeтa пoвршинских вoдa нa тeритoриjи општине Бечеј
укупно: 100.000,00 динара
- Прoгрaм испитивaњa зaгaђeнoсти зeмљиштa у насељу Бечеј
укупно: 100.000,00 динара
- Прoгрaм кoнтрoлнoг мoнитoрингa нejoнизуjућих зрaчeњa у насељу Бечеј
укупно: 200.000,00 динара
-Израда Лoкaлнoг кaтaстрa извoрa зaгaђeњa живoтнe срeдинe
укупно: 200.000,00 динaрa
-Изрaдa кaтaстрa зeлeних пoвршинa сa Студиjoм унaпрeђeњa зeлeнилa у насељу Бечеј
укупно: 200.000,00 динaрa
- прaћeњe eлeктрoмaгнeтскoг зрaчeњa,
укупно: 200.000,00 динара
укупан износ активности 1 : 2.400.000,00 динара
2. Прoгрaм мeрeњa кoнцeнтрaциje aлeргeнoг пoлeнa нa тeритoриjи општине Бечеј
Mинистaрствo енергетике и заштите живoтнe срeдинe и тj. Aгeнциja зa зaштиту живoтнe срeдинe је
2013. гoдинe извршилo бeсплaтну oбуку стручнoг кaдрa зa успoстaвљaњe кoнтинуирaнoг мeрeњa
aлeргeнoг полена, и у току 2017.години наставља се днeвнo мeрeњe у пeриoду oд 1. фебруара дo
31.октобра. Очитани пoдаци се достављају Агенцији и објављују се и на званичном сајту општине
Бечеј www.becej.rs
-Праћење нивоа алегена у ваздуху (мониторинг Радни тим) и Израда Извештаја ( годишњи )
укупан износ активности 2: 600.000,00 динара
3.Програм уништавања штетних биљака (амброзије) на територији општине Бечеј
укупан износ активности 3 : 1.000.000,00 динара
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4. Сузбијање комараца, крпеља, као штетних организама по здравље становништва, на
територији Општине Бечеј
Бечеј велику пажњу посвећује сузбијању комараца, као штетних организама по здравље
становништва на територији Општине. Да би се обезбедило координирано деловање свих субјеката ,
председник општине Бечеј редовно именује радни тим за координацију и прађење спровођења
активности сузбијања комараца, крпеља, на територији Општине Бечеј у сарадњи са Саветом за
здравље општине Бечеј због евидентираних случајева грознице „Западног Нила“ .
- сузбијање комараца
укупно: 6.500. 000,00 динара
- сузбијање крпеља
укупно: 1.100.000,00 динара
- Пројекат мониторинга и мониторинг (сарадња са научном институцијом) и Радни тим
укупно: 400.000,00 динара
укупан износ активности 4 : 8.000. 000,00 динара
Укупно планирана средства за целину II : 12.000. 000,00 динара
III. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Општина Бечеј је својом одлуком ставила под заштиту природно добро Парк природе „Стара Тиса“
код Бисерног острва у Бачком Градишту, и Парк природе „Бељанска бара“.
1.Подстицајне активности на простору Парка природе Стара Тиса
- чишћење одржавање Парка природе Стара Тиса (управљач ЈП „Комуналац“ Бечеј)
укупно: 4.000.000,00 динара
средства за учешће на конкурсима (домаћи и страни)
укупно: 1.000.000,00 динара
укупан износ активности 1 : 5.000.000,00 динара
2.Подстицајне активности на простору Парка природе Бељанска бара
-чишћење и одржавање
трске у Парку природе Бељанска бара (планирана активност са
управљачем ЈВП „Воде Војводине“ из Новог Сада)
укупно: 300.000,00 динара
- постављање осматрачнице за посматрање птица (планирана активност са управљачем „Воде
Војводине“ из Новог Сада)
укупно: 500.000,00 динара
укупан износ активности 2: 800. 000,00 динара
3.Подстицајне активности на простору Дрвореда храста у Бачком Петровом Селу
-санациони поступак уређења Дрвореда Храста у Бачком Петровом Селу (активност
управљача ЈП „Комуналац“ Бечеј)
укупан износ активности 3: 2.000. 000,00 динара
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4.Прoгрaм урeђeњa мeђублoкoвскoг зeлeнилa у циљу унaпрeђeњa живoтнe срeдинe, у
насељу Бечеј
укупно: 1.200.000,00 динара
укупан износ активности 4: 1.200. 000,00 динара
Укупно планирана средства за целину III: 9.000.000,00 динара
IV. ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ И САРАДЊА СА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ, НАУЧНИМ И
ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
1. Покретање поступка израде Локалног Еколошког Акционог Плана (-ревизија)
2. Локални план управљања отпадом( усклађивање са Законом)
3. Посета домаћим и међународним сајмовима, скуповима, едукативним семинарима у
циљу стицања нових знања;
Укупно планирана средства за целину IV: 1.200.000,00 динара
V. OБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У циљу подизања нивоа образовања, јачања свести и популаризације животне средине, Општина
Бечеј ће организовати и учествовати у предавањима, семинарима, трибинама и скуповима из
области заштите животне средине, са посебним акцентом:
1. Обележавања значајних датума и догађаја, традиционално обележавање :
-Сат за планету- активност у области штедње енергије, традиционално укључивање у
Светски дан у општини Бечеј познат као Романтични сат за нашу планету.
укупно: 50. 000,00 динара
-Дан планете Земље 22. април (израда публикације и семинар за основце)
укупно: 40.000,00 динара
-Светски дан заштите животне средине 5. јун (еколошка радионица, Канцеларије за Младе и
дечијих вртића са набавком материјала за њено спровођење -палете, боје, четке, и.т.д)
укупно: 100.000,00 динара
-Дан без аутомобила 22. септембар (активност са Канцеларијом за Младе)
укупно: 30.000,00 динара
-Дан климатских промена 4. новембар (активност са Канцеларијом за Младе)
укупно: 50.000,00 динара
-Предавање о aлeргeнoм пoлeну нa тeритoриjи општине Бечеј
(предавање спроводе чланови Тима за очитавање на званичним језицима у употреби)
укупно: 150.000,00 динара
-Едукација на терену упознавање са природним добрима
Образовна активност кроз организован превоз ученика обилазак Националног парка. Организован
обилазак природних вредности уз едукативни семинар на терену.
укупно: 300.000,00 динара
укупан износ активности 1: 720. 000,00 динара
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2. едукација запослених
укупно: 200.000,00 динара
3. Припрема и штампа еколошки едукативног материјала
укупно: 300.000,00 динара
4. Рад и одлучивање у комисијама и радним тимовима за з.ж.с
укупно: 300.000,00 динара
укупан износ активности 2: 800.000,00 динара
Укупно планирана средства за целину V: 1.520.000,00 динара
VI. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Општинска управа општине Бечеј у складу с законским обавезама има обавезу да врши
Обавештавања путем средстава јавног информисања или огласа, па сходно томе опредељујуе се
следећи износ.
укупно: 600.000,00 динара
израда званичног сајта за животну средину
укупно: 400.000,00 динара
Укупно планирана средства за целину VI: 1.000.000,00 динара
УКУПНО ПРOJEКTOВAНИ ПРИХOД БУЏETСКOГ ФOНДA ЗA ЗAШTИTУ ЖИВOTНE СРEДИНE ЗA
2017. ГOДИНУ
Неутрошена средства из 2016. године
Пројектована средства на основу прихода за 2017. годину
УКУПНO:

41.432.433,00
29.000.000,00
70.432.433,00

ФИНAНСИJСКИ ПЛAН БУЏETСКИХ СРЕДСТАВА ЗA ЗAШTИTУ ЖИВOTНE СРEДИНE
ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗA 2017. ГOДИНУ
AКTИВНOСTИ
I. ПОДСТИЦАЈНИ И САНАЦИОНИ ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ
II. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(моноторинг) на територији општине Бечеј
III. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПРИРОДНИХ ДОБАРА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
IV. ПРОПАГАНДНЕ АКТИВНОСТИ И САРАДЊА СА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ,

Срeдствa у 2017. гoд. у
динарима са ПДВ
45.712.433,00
12.000.000,00
9.000.000,00
1.200.000,00
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НАУЧНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА -ПРОГРАМИ, ПРОЈЕКТИ
V. OБРАЗОВНЕ АКТИВНОСТИ И ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ О ПОТРЕБИ ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
VI. ИНФОРМИСАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ПОДАТАКА О СТАЊУ И КВАЛИТЕТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
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1.520.000,00
1.000.000,00
70.432.433,00

У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног обавештавања јавности о стању
животне средине и јавности рада Општинске управе општине Бечеј и јачања свести о значају
заштите животне средине, наставиће се континуирано иновирање официјелног сајта општине Бечеј,
и дизајнирање странице посвећенe животној средини. Истовремено ће се радити на обавештавању
јавности о стању животне средине путем средстава јавног информисања, израдом публикација и
штампаног материјала.
Уколико се приходи Фонда у току буџетске године не остварују у планираном износу расходи
ће се остварити по приоритетима које утврди Председник Општине и то : обавезе утврђене законом
и раније преузете уговорене обавезе из предходних година.
Средства из тачке 2 овог програма могу се увећавати за износ донација и прихода из других
извора, међународне, регионалне и локалне сарадње.
Општинска управа прати наменско коришћење средстава Фонда и извршавање уговорених
права и обавеза. Праћење рeaлизaциjе oвoг Прoгрaмa спрoвoдe Одељење за привреду, улагања,
локлани економски развовој и заштиту животне средине и Одељење за финансије. Oдeљeњe зa
финaнсиje je у oбaвeзи дa нaдлeжнoм Mинистaрству пoднeсe Извeштaj o рeaлизaциjи прoгрaмa и
кoришћeњу финaнсиjских срeдстaвa дo 31. мaртa 2018. гoдинe.
Овај Програм објавити у „Службеном листу Општине Бечеј“ након прибављене Сагласности
Министарста пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
Број : III 501-121/16
Датум : 30.01.2017. године
БЕЧЕЈ

Општинско веће
Председавајућа седницом
Далила Дујаковић, заменица председника општине с.р.
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--- 0 --A környezetvédelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04, 36/09.,
72/2009.- más.törvény és 43/2011. - az AB határozata, 14/2016. számok) 100. szakasza, A helyi
önrkományzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007., 83/2014. és 101/2016.
számok) 20. szakasza 1. bekezdésének 11. pontja, Óbecse Község Alapszabálya (Óbecse Község Hivatalos
Lapja, 2/2014. szám – egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 14/2015. és 20/2016. számok) 16. szakasza 1.
bekezdésének 12. pontja és 54. szakasza 1. bekezdésének 18. pontja, Óbecse Község Községi Tanácsa
Munkaügyrendje (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 3/2009. szám) 44. szakaszának 1. bekezdése, valamint
Óbecse Község Környezetvédelmi Költségvetési Alapjáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja,
1/2010. szám) 7. szakasza alapján Óbecse Község Községi Tanácsa miután beszerezte a Környezetvédelmi,
Bányászati és Területtervezési Minisztérium jóváhagyását (kelt: 2017. 01. 26-án, N°: 401-00-00142/201709), a 2017. 01. 30-án megtartott 34. ülésén meghozta
ÓBECSE KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI
ALAPJA 2017. ÉVI ESZKÖZHASZNÁLATI PROGRAMÁT
1. Jelen Programmal meghatározzuk Óbecse Község Környezetvédelmi Költségvetési Alapja
eszközeinek rendeltetését és felhasználásának módját, amit Óbecse község 2017. évi költségvetésében
terveztünk, összhangban A környezetvédelemről szóló törvénnyel (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye,
135/04, 36/09., 72/2009.- más.törvény és 43/2011. - az AB határozata, 14/2016. számok).
2. Jelen program 1. pontjában említett pénzeszközöket 70.432.433,00 dinár összegben a
környezetvédelmi és –fejlesztési illetékekből valósítjuk meg, amelyeket A környezetvédelmi és –fejlesztési
illetékekről szóló határozat Óbecse község területén (Óbecse Község Hivatalos Lapja, 7/2010. szám)
alapján fizettetnek meg. A Pénzügyi Osztály 2016. évi beszámolója szerint az átvitt eszközök összesen
41.432.433,00 dinárt tesznek ki, a 2017. évre projektált eszközök pedig 29.000.000,00 dinárt tesznek ki.
3. Jelen program 2. pontjában említett alapeszközöket rendeltetésszerűen a község jogai és
kötelezettségei megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtéséhez használják fel a következő
területeken: környezetvédelmi, serkentési, megelőzési és szanációs programjai és kötelezettségei, a
környezet állapotának követési programjai és projektumai (monitoring), a védett természeti javak védelmi
és fejlesztési programjai, tudományos kutatási programok és projektumok, oktató tevékenységek és a
köztudat erősítése a környezetvédelem szükségességéről, tájékoztatás és adatok megjelentetése a
környezetvédelem állapotáról és minőségéről, valamint a program megvalósításának költségeiről, valamint
más, a környezetvédelem szempontjából jelentős tevékenységet.
I. SERKENTŐ ÉS SZANÁCIÓS PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK
1. Hulladékkezelési tevékenységek
Óbecse község helyi hulladékkezelési terve a 2011-2020-ig terjedő időszakra (Óbecse Község Hivatalos
Lapja, 10/2011. szám) szerint eljárva prioritással bíró jelentősége a következő évek és 2016. folyamán a
hulladék megfelelőtlen tárolásának és az egészségügyi hulladék tárolási problémájának van, ami
megoldásához hozzálátunk:
1.1. - az óbecsei Botra hulladéklerakó szanációjával és remediálásával (a realizáció eljárása a befejező

szakaszában van)

összesen az 1.1. tevékenység: 1.012.433,00 dinár
1.2. – kerítés építése, rámpa, hirdetőtábla, led világítás elhelyezése az óbecsei Botra hulladéklerakó
bejáratánál (befejező tevékenységek)
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összesen az 1.2. tevékenység: 1.300.000,00 dinár összegben
1.3. – a dreai vad hulladéklerakó eltakarítása (2016-ból átvitt tevékenység)
- a szükséges dokumentáció kidolgozása és a megvalósítás felügyeletével kapcsolatos tevékenységek
összesen 600.000,00 dinár összegben
- a dreai vad hulladéklerakó eltakarítása
összesen 8.500.000,00 dinár összegben
összesen az 1.3. tevékenység: 9.100.000,00 dinár összegben (2016-ból átvitt kötelezettség)
Az 1. tevékenység teljes összege: 11.412.433,00 dinár.
2. A zöldesítéssel kapcsolatos projektumok és programok kidolgozásával kapcsolatos
tevékenységek Óbecse község területén
2. 1. – Zöld közterületek karbatartása Óbecse település területén
összesen 5.500.000,00 dinár összegben
2. 2. - Zöld közterületek karbatartása Óbecse község településeinek területén
összesen 2.000.000,00 dinár összegben
2. 3. – A Zöldfás utca fasora metszési projektumának kidolgozása és megvalósítása
összesen 500.000,00 dinár összegben
2. 4. – Az előző időszakban beszereztünk két motoros fűnyírót, amelyeket kötelezvénnyel kölcsönadtunk a
helyi közösségeknek, s a közterületek rendszeres kaszálására használták őket, szükség van három kasza
beszerzésére a tömbközi zöld területek karbantartásához.

A 2. tevékenység teljes összege: 10.000.000,00 dinár.
3. A szennyvízgyűjtő megvalósításának tevékenységei és csatornahálózat kiépítése a
megjelölt utcákban
3. 1. – Szennyíz-csatornahálózat kiépítése az Uroš Predić utca egy részében (180 m hosszan)
összesen 2.100.000,00 dinár összegben
3. 2. – Szennyíz-csatornahálózat kiépítése az Újvidéki utca egy részében (380 m hosszan)
összesen 9.000.000,00 dinár összegben
3. 3. – Szennyíz-csatornahálózat kiépítése a Sinđelić és Köztársaság utcák egy részében a Dózsa György
utcától a Miloš Crnjanski utcáig (233 m hosszan)
összesen 3.600.000,00 dinár összegben
3. 4. – Szennyíz-csatornahálózat kiépítése a Miloš Bugarski utca egy részében a Zilahy Lajos utcától a
Proletár utcáig (367 m hosszan)
összesen 3.600.000,00 dinár összegben
3. 5. – Szennyvízgyűjtő (Köztársaság utca) és eszközök a község önrészéhez (2016-ból átvitt kötelezettség)
összesen 5.000.000,00 dinár összegben
A 3. tevékenység teljes összege: 23.300.000,00 dinár. (2016-ból átvitt kötelezettség, mivel végrehajtottuk
a közbeszerzési eljárásokat)
4. A szennyvíztisztító projektumának kidolgozása (eszközök a község önrészéhez)
összesen 1.000.000,00 dinár összegben
A 4. tevékenység teljes összege: 1.000.000,00 dinár.

Az I. egységre tervezett pénzeszközök összege 45.712.433,00 dinár.
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II. A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK MEGFIGYELÉSI PROGRAMA (monitoring) Óbecse község
terüetén
1. A 2017. évi környezetvédelmi program kidolgozásának tevékenységei
- A környezetvédelmi program és a 2017-2022-ig tartó időszakra vonatkozó akcióterv kidolgozása
800.000,00 dinár összegben
- A levegő minőségének megfigyelése és programa Óbecse településen
összesen 300.000,00 dinár összegben
- A kommunális zaj szintjének megfigyelése és programa Óbecse község területén
összesen 300.000,00 dinár összegben
- A felszíni vizek minődégének ellenőrzési programa Óbecse község területén
összesen 100.000,00 dinár összegben
- A földterületek szennyezetsége kivizsgálásának programa Óbecse településen
összesen 100.000,00 dinár összegben
- A nem ionos sugárzás ellenőrző megfiyelésének programa Óbecse településen
összesen 200.000,00 dinár összegben
- A környezetszennyező források helyi kataszterének kidolgozása
összesen 200.000,00 dinár összegben
- A zöld területek kataszterének és Óbecse település zöld területei előmozdítási tanulmányának kidolgozása
összesen 200.000,00 dinár értékben
- Az elektromágneses sugárzás megfigyelése
összesen 200.000,00 dinár összegben
Az 1. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 2.400.000,00 dinár.
2. Az allergén pollen koncentrációjának megfigyelési programja Óbecse község területén
Az Energetikai és Környezetvédelmi Minisztérium és a Környezetvédelmi Ügynökség 2013-ban ingyenesen
kiképezte a szakembereket az allergén pollenok folyamatos mérésének felállításához, 2017-ben pedig
február 1. és október 31. között napi szinten fogják a méréseket végezni. A mért adatokat kézbesítik az
Ügynökséghez és közzéteszik Óbecse község hivatalos honlapján: www.becej.rs.
- Az allergén pollenok szintjének megfigyelése a levegőben (monitoring munkacsoport) és beszámoló
kidolgozása (évente)
A 2. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 600.000,00 dinár.
3. A kártékony növények (parlagfű) megsemmisítésének programa Óbecse község területén.
A 3. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 1.000.000,00 dinár.
4. Szúnyog, kullancs, valamint más Óbecse község lakosságának egészségére veszélyes
organizmusok irtása
Óbecse nagy figyelmet szentel a szúnyog, kullancs, valamint más Óbecse község lakosságának egészségére
veszélyes organizmusok irtásának. Ahhoz, hogy biztosítsuk az összes alany koordinált tevékenységét,
Óbecse Község Községi elnöke munkacsoportot alapít meg, amely koordinálja és követi a szúnyog, kullancs
irtásának koordinálását Óbecse község teületén, együttműködve Óbecse Község Egészségügyi Tanácsával a
Nyugat-nílusi láz nyilvántartott esetei miatt.
- Szúnyogirtás
összesen 6.500.000,00 dinár összegben
- Kullancsirtás
összesen 1.100.000,00 dinár összegben
- Megfigyelési projektum és megfigyelés (együttműködés a tudományos intézettel) és munkacsoport
összesen 400.000,00 dinár összegben

A 4. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 8.000.000,00 dinár.
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A II. egységre tervezett pénzeszközök összege 12.000.000,00 dinár.
III. AZ ÓBECSEI KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ TERMÉSZETI JAVAK VÉDELMI ÉS
FEJLESZTÉSI PROGRAMA
Óbecse község határozatával a Bácsföldvárnál található gyöngyszigeti Holt-Tisza Természetvédelmi Parkot
ellenőrzés alá helyezte és védetté nyilvánította a Beljanska Bara Természeti Parkot.
1. Ösztönző tevékenységek a Holt-Tisza Természetvédelmi Park területén
- A gyöngyszigeti Holt-Tisza Természetvédelmi Park karbantartó tisztítása (kezelő: óbecsei Komunalac KV)
összesen 4.000.000,00 dinár összegben
- Eszközök a (belföldi és külföldi) pályázatokon való részvételhez
összesen 1.000.000,00 dinár összegben
Az 1. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 5.000.000,00 dinár.
2. Ösztönző tevékenységek a Beljanska Bara Természeti Park területén
- A Beljanska Bara Természeti Park nádasának karbantartása és tisztítása (az újvidéki Vode Vojvodine JVP
kezelővel tervezett aktivitás)
összesen 300.000,00 dinár összegben
- Madárles elhelyezése (az újvidéki Vode Vojvodine JVP kezelővel tervezett aktivitás)
összesen 500.000,00 dinár összegben
A 2. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 800.000,00 dinár.
3. Ösztönző tevékenységek a péterrévei tölgyfasor területén
- A péterrévei tölgyfasor rendezésének szanációs eljárása (az óbecsei Komunalac KV kezelő aktivitása)
A 3. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 2.000.000,00 dinár.
4. A tömbközi zöld területek rendezésének programa a környezetvédelem előmozdítása
céljából Óbecse településen
összesen 1.200.000,00 dinár összegben
A 4. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 1.200.000,00 dinár.

A III. egységre tervezett pénzeszközök összege 9.000.000,00 dinár.
IV. PROPAGANDATEVÉKENYSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OKTATÓI-NEVELŐI, TUDOMÁNYOS
ÉS MÁS SZERVEZETEKKEL
1. A Helyi Ökológiai Akcióterv kidolgozásásának elindítása (revízió)
2. Helyi hulladékkezelési terv (összehangolása a Törvénnyel)
3. Hazai és nemzetközi kiállítások, összejöveteleken, oktató jellegű szemináiumok látogatása új tudás
megszerzése céljából

A IV. egységre tervezett pénzeszközök összege 1.200.000,00 dinár.
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A

KÖRNYEZETVÉDELEM

A képzettségi szint, a köztudat erősítése és a környezet reklámozás céljából Óbecse község
előadásokat, tribünöket és összejöveteleket szervez és vesz részt a környezetvédelemmel kapcsolatosan,
külön hangsúlyt fektetve:.
1. A jelentős dátumokról és eseményekről való megemlékezésre:
- Óra a bolygóért energiatakarékossági tevékenységek, amit Óbecse községben Romatikus óra a
bolygónkért néven ismernek
összesen 50.000,00 dinár összegben
- A Föld bolygó világnapja április 22-én (publikáció kidolgozása és szeminárium az általános iskolások
számára)
összesen 40.000,00 dinár összegben
- A környezetvédelem világnapja június 5-én (ökológiai műhelyfoglalkozás, Ifjúsági Iroda és óvodák,
anyagbeszerzéssel a megvalósításhoz – paletták, festékek, ecsetek stb.)
összesen 100.000,00 dinár összegben
- Autómentes világnap szeptember 22-én (tevékenység az Ifjúsági Irodával)
összesen 30.000,00 dinár összegben
- A klímaváltozások napja november 4-én (tevékenység az Ifjúsági Irodával)
összesen 50.000,00 dinár összegben
- Előadás az allergén pollenekről Óbecse község területén
(az előadást a mérőcsoportok tagjai tartják meg a hivatalos használatban levő nyelveken)
összesen 150.000,00 dinár összegben
- Edukáció a terepen – ismerkedés a természeti javakkal
Oktató jellegű tevékenység a tanulóknak a nemzeti parkba történő szállításával. A természeti értékek
körbejárása terepi edukációs szemináriummal egybekötve.
összesen 300.000,00 dinár értékben.

Az 1. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 720.000,00 dinár.
2. A foglalkoztatottak képzése
összesen 200.000,00 dinár összegben
3. Ökológiai edukációs anyag előkészítése és nyomtatása
összesen 300.000,00 dinár összegben
4. Munka és döntéshozatal a környezetvédelmi bizottságokban és mukacsoportokban
összesen 300.000,00 dinár összegben

A 2. tevékenységre tervezett pénzeszközök: 800.000,00 dinár.

Az V. egységre tervezett pénzeszközök összege 1.520.000,00 dinár.
VI. A TÁJÉKOZTATÁS
MINŐSÉGÉRŐL

ÉS

ADATOK

KÖZZÉTÉTELE

A

KÖRNYEZET

ÁLLAPOTÁRÓL

ÉS

Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának a törvényben foglalt kötelezettségeivel összhangban
bizonyos értestéseket a köztájékoztatási eszközök által vagy újsághirdetések útján kell közzétennie, s ezzel
összhangban a következő összeget határozzuk meg:
összesen 600.000,00 dinárt,
- A környezetvédelem hivatalos honlapjának kidolgozására

Страна 14.
14. Oldal

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ
ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA
02.02. 2017.
2017. 02.02.

Број 2.
2. Szám

összesen 400.000,00 dinárt

A VI. egységre tervezett pénzeszközök összege 1.000.000,00 dinár.
A KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP 2017. ÉVRE TERVEZETT TELJES BEVÉTELE
A KÖLTSÉGVETÉSI ALAP EL NEM KÖLTÖTT ESZKÖZEI 2016-BÓL
A BEVÉTELEK ALAPJÁN TERVEZETT ESZKÖZÖK A 2017. ÉVRE
ÖSSZESEN

41.432.433,00
29.000.000,00
70.432.433,00

ÓBECSE KÖZSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPJÁNAK 2017. ÉVI PÉNZÜGYI
TERVE
TEVÉKENYSÉG

2017.
évi
eszközök
dinárban
kifejezve, ÁFÁ-val
együtt
I. SERKENTŐ ÉS SZANÁCIÓS PROGRAMOK ÉS PROJEKTUMOK
45.712.433,00
II. A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK MEGFIGYELÉSI PROGRAMA (monitoring) 12.000.000,00
Óbecse község terüetén
III. AZ ÓBECSEI KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ TERMÉSZETI JAVAK 9.000.000,00
VÉDELMI ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAMA
IV. PROPAGANDATEVÉKENYSÉG ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OKTATÓI-NEVELŐI, 1.200.000,00
TUDOMÁNYOS ÉS MÁS SZERVEZETEKKEL – PROGRAMOK, PROJEKTUMOK
V.
OKTATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS A KÖZTUDAT ERŐSÍTÉSE A 1.520.000,00
KÖRNYEZETVÉDELEM SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
VI. A TÁJÉKOZTATÁS ÉS ADATOK KÖZZÉTÉTELE A KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁRÓL 1.000.000,00
ÉS MINŐSÉGÉRŐL
TERVEZETT ESZKÖZÖK
70.432.433,00
A nyilvánosság rendszeres, friss, teljes és objektív tájékoztatása céljából a környezet állapotával
kapcsolatban, valamint Óbecse Község Közigazgatási Hivatala munkájával kapcsolatban, s a köztudatnak a
környezetvédelem jelentőségéről történő erősítése céljából folyamatosan innováljuk Óbecse község
honlapját, valamint formatervezzük a környezetvédelemnek szentelt oldalt. Ugyanakkor dolgozunk azon is,
hogy a nyilvánosságot tájékoztassuk a környezet állapotáról a köztájékoztatási eszközökön keresztül,
publikációk elkészítésével és más nyomtatott anyagokkal.
Amennyiben az Alap bevételei a költségvetési évben tervszerűen alakulnak, a kiadásokat a Községi
elnök által meghatározott prioritások szerint valósítjuk meg, mégpedig: törvényben meghatározott
kötelezettségek és korábban vállalt szerződésbeli kötelezettségek.
Jelen program 2. pontjában említett eszközök megnövelhetők dotációkból származó bevételekkel.
A Közigazgatási Hivatal figyelemmel kíséri az Alap eszközeinek rendeltetésszerű használatát és a
szerződött jogok és kötelezettségek végrehajtását. A Program megvalósításának megfigyelését és
megvalósítását A Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi és a Pénzügyi
Osztály végzi. A Pénzügyi Osztály köteles 2018. március 31-éig az illetékes minisztériumhoz beszámolót
beterjeszteni a program megvalósításáról és a pénzeszközök felhasználásáról.
Jelen Programot a Szerb Köztársaság Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztériumának
jóváhagyása után közzé kell tenni Óbecse Község Hivatalos Lapjában.
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Szerb Köztársaság
Vajdaság Autonóm Tartomány
ÓBECSE KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Ikt. szám: III 501-121/16
Kelt: 2017. 01. 30.
ÓBECSE

Број 2.
2. Szám

Községi Tanács
az ülés elnöklője
Dalila Dujaković Községi elnökhelyettes s. k.

Szerb Köztársaság
MEZŐGAZDASGÁI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
MINISZTÉRIUM
Ikt. szám: 401-00-00142/2017-09
Kelt: 2017. 01. 26.
Nemanjina 22-26.

ÓBECSE KÖZSÉG
21220 ÓBECSE

Kapcsolatban az Önök 2017. 01. 16-i III 501-121/2016. számú átiratával, amellyel a A
környezetvédelemről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04., 36/09., 36/09. – más.
törvény, 72/09. – más. törvény, 43/11. – az AB Határozata és 14/16. számok) 110. szakaszának 5.
bekezdésével összhangban Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozó
jóváhagyást kérik az Óbecse Község Környezetvédelmi Alapja 2017. évi eszközhasználati programának
javaslatára, értesítjük Önöket, hogy megvitattuk a kézbesített anyagot.
A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Minisztérium úgy véli, hogy az Óbecse Község
Környezetvédelmi Alapja 2017. évi eszközhasználati programának javaslata elfogadható, s jóváhagyását
adja rá.
ÁLLAMTITKÁR
A meghatalmazásról szóló 2016. október 25-i
119-01-51/26/2016-09. számú határozat alapján
dr. Stana Božović s. k.
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Службени лист општине Бечеј се издаје по потреби
Издавач: Општина Бечеј, Трг ослобођења бр. 2 – тел.: 6811-922
Лице које обавља послове одговорног уредника: Мирјана Намачински
Годишња претплата за 2017. годину 1.750,00 динара
Штампа: Општинска управа општине Бечеј,
ПИБ: 100742635, Матични број: 08359466, Текући рачун Општинске управе општине Бечеј
код Управе за трезор 840-138640-47
----------0---------Óbecse Község Hivatalos Lapja szükség szerint jelenik meg.
Kiadó: Óbecse község, Felszabadulás tér 2. – tel: 6811-922
A felelős szerkesztő feladatait ellátó személy: Mirjana Namačinski
Előfizetési díj a 2017. évre: 1.750,00 dinár
Nyomtatja: Óbecse Község Közigazgatási Hivatala
PIB: 100742635, Törzsszám: 08359466, Óbecse Község Közigazgatási Hivatala folyószámlaszáma:
Uprava za trezor 840-138640-47

