SZENTTAMÁS KÖZSÉG
HIVATALOS LAPJA
__________________________________________________________________________________
Év XLVIII
Szenttamás, 08.09.2015.
___
_____
__Szám: 14.
______________________________ _“Szükség szerinti kiadmány“_ __________________________
108.
A köztulajdonról szóló törvénh 27. Cikkely
10. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 72/2011, 88/2013 és 105/2014), Szenttamás Község Alapszabályzatának 40. Cikkely 1. Bekezdés
32. Pontja szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 5/2008, 7/2012 és 1/2014) és Szenttamás Község
Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám:
11/2015-tisztított szöveg), Szenttamás Község Képviselő testülete a 28. Ülésén amelyet 2015.09.08-án tartott meg,
meghozta
HATÁROZAT
A NADALJI INGATLAN ELTULAJDONÍTÁSÁRÓL A SZENT SZÁVA UTCA 26A-BAN

Cikkely 1.
Szenttamás község eltulajdonítja az ingatlanokat az írásos ajánlatok beszerzési folyamatában.
Eltulajdonításra kerül az ingatlan a köztulajdonból éspedig: egyszobás 2-es számú lakás melynek 49 m2 a
területe amely a családi lakás földszintjén található az 1-es szám alatt, amely a : 748/2 K.K. Nadalj 1 parcellán
épült, a Szent Száva utca 26A alatt, és a: 104 K.K. Nadalj 1 ingatlan listába került bejegyzésre, amely Szenttamás
Község köztulajdonában van 1/1 részben.
Cikkely 2.
Az egyszobás lakás piaci ára amely ezen Határozat 1. Cikkelyében került megemlítésre 295.568,00 dinár, illetve
2.450,00 euró, ami az eltulajdonítási folyamat kezdeti árát is képviseli, a Szenttamási Közigazgatás meghatározása
alapján – Gazdasági, költségvetési és pénzügyi osztály – a Községi közforrások megfizettetési osztálya szám: 464/2015-IV-03 2015.05.18-áról.
Cikkely 3.
Ezen Határozat szerint Szenttamás Község elnöke megjeleníti az ingatlan eltulajdonítási pályázatot írásos
ajánlatok beszerzésével a Közvetlen tárgyalással eltulajdonított és beszerzett ingatlanok, köztulajdonban lévő
tárgyak bérbeadásáról és a nyilvános ajánlattételről szóló feltételek 19. Cikkelye szerint („Szerb Köztársaság
Hivatalos Lapja”, szám: 24/2012 és 48/2015).
A pályázatnak kötelező tartalmaznia a határozatot hogy szükséges letétet helyezni a kezdő ár 20%-áról és a
legkedvezőbb ajánlattévő kötelezettségvállalását hogy a vételárat kifizesse 15 napon belül.
Az ajánlat eljuttatási határidő 15 nap a pályázat megjelenítését követően.
Cikkely 4.
Az írásos ajánlat beszerzési folyamat az ingatlan eltulajdonítására ezen Határozat 1. Cikkelyéből a Bizottság
által kerül véghezvitelre amely az ingatlan eltulajdonítási folyamatokért felel írásos ajánlatok beszerzésével amely a
Községi tanács Végzésével került megnevezésre szám: 06-42-19/2013-III, 2013.06.28-áról.
Cikkely 5.
Az elvégzett írásos ajánlatok beszerzési folyamatának végeztével, a Bizottság ajánlatára ezen Határozat 4.
Cikkelyéből, a Községi tanács Határozatot hoz a legkedvezőbb ajánlattévő megválasztásáról amely minden
résztvevőnek eljuttatásra kerül az írásos ajánlatok beszerzési folyamatában.
Cikkely 6.
Miután véghezviszik a Legkedvezőb ajánlattévő megválasztásáról szóló Határozatot az Ingatlan eltulajdonítási
szerződést a köztulajdonból Szenttamás Község elnöke köti meg.
Cikkely 7.
Ezen Végzés a nyolcadik napon lép hatályba miután az megjelenítésre került „Szenttamás Község Hivatalos
Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 464-25/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.
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109.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 20. Cikkely 1. Bekezdés 10. Pontja szerint („Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye”, szám: 129/2007) Közvetlen tárgyalással eltulajdonított és beszerzett ingatlanok,
köztulajdonban lévő tárgyak bérbeadásáról és a nyilvános ajánlattételről szóló feltételek 12.cikkely 1. Bekezdése
szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 24/2012 és 48/2015), Szenttamás Község
Alapszabályzatának 40. Cikkely 1. Bekezdés 7. Pontja szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám:
5/2008, 7/2012 és 1/2014) Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkely 1.
Bekezdése szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015 – tisztított szöveg), Szenttamás Község
Képviselő testülete a 28. Ülésén amelyet 2015.09.08-án tartott meg, meghozta
HATÁROZAT
A SZENTTAMÁS KÖZSÉG RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ÜZLETI HELYISÉG BÉRLETIDÍJ MAGASSÁGÁNAK
MEGHATÁROZÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Cikkely 1.
A Határozat a Szenttamás Község rendelkezésére álló üzleti helyiség bérletidíjának magasságának
meghatározásáról szóló határozat („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2013) módosul, úgy hogy a
Határozat 4. Cikkelye törlésre kerül.
Cikkely 2
Ezen Határozat a nyolcadik napon lép hatályba ahogy az megjelenítésre kerül „Szenttamás Község Hivatalos
Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 361-46/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

110.
A kommunális tevékenységekről szóló törvény 4. Cikkelye szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 88/2011), a Temetkezési és temetőkről szóló törvény 21. Cikkelye szerint ( „Szerb Sz.K. Hivatalos
Közlönye”, szám: 20/77, 24/85 és 6/89, „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 53/93, 67/93, 48/94,
101/2005 – társ. Törvény, 120/2012 – US Határozat és 84/2013 – US határozat), Szenttamás Község
Alapszabályzatának 40. Cikkely 1. Bekezdés 7. Pontja szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 5/2008,
7/2012 és 1/2014) és A Szenttamás Községi Képviselő testület Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkely 1. Bekezdése
szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015- tisztított szöveg), Szenttamás Község Képviselő
testülete a 28. Ülésén amelyet 2015.09.08-án tartott meg, meghozta
HATÁROZAT
A TEMETŐ FENNTARTÁSÁRÓL ÉS BERENDEZÉSÉRŐL ÉS A TEMETÉSEKRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT
MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
Cikkely 1.
A temetők berendezéséről és fenntartásáról és a temetésekről szóló határozat („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”, szám: 10/2013) módosul úgy, hogy a 6. Cikkely 2. Bekezdésében a szó mögé: zöldterületek
fenntartása, pont kerül, és a Szenttamás Községi városrendezési és építési igazgatóság KV törlésre kerül.
Cikkely 2.
A Határozat 13. Cikkelyében a 6. Bekezdés után kerül a 7. Bekezdés amely így szól:
„A kétszintű temetésre egy sírhely kerül bérlésre”.
Cikkely 3.
A Határozat 36 cikkelyében az 1. Bekezdés 21. Pontjában a szó mögé: „árú” vessző kerül és a 21. Pont alá
kerül a 22. Pont amely így szól:
„22. Virágcserepek, padok, lámpák, gyertyatartók, kerítések stb. Felszerelése a sír pátoszán, illetve a síron
ha az nincs előrelátva műemlék tervezetnek-vázlatnak”.
Cikkely 4.
A Határozat 37. Cikkelyében a 3. Bekezdés 11. Pontjában a szó mögött : „infrastruktúra” törlésre kerül a
pont és vessző kerül, és a 11. Pont alá kerül a 12. Pont amely így szól:
„12. Ha a munkálatok elvégzése során koporsó, csont részeket vagy hasonlókat talál azonnal leállítja a
munkálatokat és azonnal értesíti erről a „Graditelj” KKV-t.
Cikkely 5.
A Határozat 48. Cikkelyében az 1. Bekezdés 10. Pontjában a szó mögé: „( 37. Cikkely 3. Bekezdés 11.
Pont)” törlésre kerül a pont, és vessző kerül a helyére és a 10. Pont alá kerül a 11. Pont amely így szól:
„11. A munkálatok elvégzése során koporsó vagy csont maradványokat és hasonlót talál és nem állítja le
azonnal a munkálatokat és erről nem értesíti a „Graditelj” KKV-t”.
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Cikkely 6.
Ezen Határozat a nyolcadik napon lép hatályba ahogy az megjelenítésre került „Szenttamás Község
Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 352-241/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

111.
A Kommunális tevékenységekről szóló törvény 4. Cikkely 4. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye”, szám: 88/2011), a Helyi önkormányzati törvény 20. Cikkely 5., 26 és 35. Pontja szerint
(„Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 129/2007) és a Lakosok összehívásáról szóló törvény 2. Cikkely 5.
Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 51/91, 53/93, 67/93, „SRJ Hivatalos Lapja”,
szám: 21/2001 –US Határozat, „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 101/2005 - társ. Törvény),
Szenttamás Község alapszabályzatának 40. Cikkely 1. Bekezdés 7. Pontja szerint („Szenttamás Község Hivatalos
Lapja”, szám: 5/2008, 7/2012 és 1/2014) Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83.
Cikkely 1. Bekezdése szerint 8 („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015-tisztított szöveg), Szenttamás
Község Képviselő testülete a 28. Ülésén amelyet 2015.09.08-án tartott meg, meghozta
HATÁROZAT
A KOMMUNÁLIS RENDRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
Cikkely 1.
A Kommunális rendről szóló határozat („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 12/2014) módosul
úgy, hogy a Határozat 5. Pontja mögé kerül az 5a. Cikkely amely így szól:
„Cikkely 5а.
A nyilvános gyűlésekre meghatározásra került a Köztársaság tér területe Szenttamáson. Turiján a
nyilvános gyűlésekre meghatározásra kerül a Petra Drapsina utcán található terület a Helyi közösség épületétől a
Svetozar Markovic utcáig és a Szent Száva utcában a Helyi közösség épületétől a pravoszláv templom felé.
Nadaljban a nyilvános gyűlésekre meghatározásra kerül a terület a Lazar Rakic utcában a Szent Száva utcától a
Branko Radicevic utcáig.
A nyilvános gyűlés összehívója kötelezettséget vállal hogy azt jelentse a KV „Szenttamás községi
Városrendezési és építési igazgatóságnak” amelynek jóváhagyásra kerülhet a nyilvános gyűlés megszervezése ha
elfogadja hogy minden költséget áll amely a kommunális tevékenységek rendkívüli elvégzése miatt és a közlekedési
rendszer ideiglenes módosítása miatt létrejönnek.
A foglaló összege amelyet a nyilvános gyűlés összehívója köteles befizetni meghatározásra kerül az
árjegyzék szerint a közterületek tisztántartásáról amelyre a Községi tanács jóváhagyását adta.
Az összehívó köteles azonnal, de legkésőbb 10 nappal a nyilvános gyűlés megtartása előtt, erről értesíteni
a közterületek tisztántartásáért felelős kommunális vállalatot.”
Cikkely 2.
A Határozat 16. Cikkelyében a szó mögé: „ objektumok stb” hozzáadásra kerülnek a szavak: „ A
Szenttamás Községi városrendezési és építési igazgatóság KV jóváhagyása nélkül”.
Cikkely 3.
A 22. Cikkely 2. Bekezdésében a szó mögé: „ tornák” hozzáadásra kerülnek a szavak: „kötelező
munkálatok elvégzése”, és a szó mögé: „rendezvények” hozzáadásra kerülnek a szavak: „vagy munkálatok”.
Cikkely4.
A Határozat 64. Cikkelye módosul és így szól:
„ Az I építészeti zónában a Szent Száva utca kezdetétől a Hajduk Veljko utcán keresztül a Svetozar
Markovic utcáig, a Svetozar Markovic utcán a Milos Crnjanski utcáig, ezután a Milos Crnjanskitól a Jovan Popovic
utcáig, ezután Jovan Popovic utcától a Milos Obilic utcáig, Milos Obilic utcán keresztül a Cár Lázár utcáig, a Cár Lázár
utcától a Zmaj Jovina utcáig, Zmaj Jovina utcán a Nikolaj Velimirovic püspök térig, a Nikolaj Velimirovic püspök
tértől a Dositej Obradovic utcán keresztül a Szent száva utcáig és minden épület amely az említett utcára tér ki,
tiltott a háziállatok tartása a házikedvencek kivételével ( pl. Kutya, macska, papagáj, kanári stb.)”.
Cikkely 5.
A 83. Cikkely 1. Bekezdésében hozzáadásra kerül a 14. Pont amely így szól:
„14. Megszervezi a lakosok nyilvános gyűlését és nem végzi el a kötelezettségeket amelyek ezen
Határozat 5a. Pontjában kerülnek felsorolásra”
A 3. Bekezdés mögé kerül a 4. Bekezdés amely így szól:
„ A szabálysértésekért ezen cikkely 1. Bekezdéséből a felelős személy jogi személy formájában 3.00075.000 dinár pénzbüntetést kap”
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Cikkely 6.
Ezen Határozat a nyolcadik napon lép hatályba, ahogy az megjelenítésre került „Szenttamás Község
Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 355-74/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

112.
A helyi önkormányzati törvény 20.cikkely 5. Pontja szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”,szám:
129/2007), A Kommunális tevékenységekről szóló törvény 4. Cikkely 1. És 3. Bekezdése és a 13. Cikkely 1. És 2.
Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 88/2011), a Szenttamás Községi Alapszabályzat
40. Cikkely 1. Bekezdés 7.pontja szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 5/2008, 7/2012 és 1/2014)
Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkely 1. Bekezdése szerint (“Szenttamás
Község Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015- tisztított szöveg) Szenttamás Község Képviselő testülete a 28. Ülésén
amelyet 2015.09.08-án tartott meg, meghozta
HATÁROZAT
A TELEPÜLÉSEK TISZTÁNTARTÁSÁRÓL ÉS A SZEMÉTLERAKÓK FENNTARTÁSÁRÓL
I ÁLTALÁNOS RENDELETEK
Cikkely 1.
Ezen határozattal, a Kommunális tevékenységekről szóló tevékenységeknek megfelelően, szabályozásra és
előírásra kerülnek a feltételek és a kommunális tevékenységek elvégzésének módja a közterületek tisztántartásáról
a Szenttamás községhez tartozó településeken, a szemét összeszedése és elszállítása Szenttamás község területén
és a szemétlerakók fenntartása.
Cikkely 2.
A munkát ezen határozat 1. Cikkelyéből a “Graditelj” kommunális közvállalat végzi el ( a továbbiakban –
felhatalmazott cég).
II TISZTASÁG FENNTARTÁS KÖZTERÜLETEKEN
Cikkely 3.
A tisztaság fenntartása alatt érthető a nyilvános közterületeken az utcák tisztítása és mosása, terek,
parkolók és más területek tisztántartása, szemét eltávolítása a közterületi szemetesekből.
A tisztaság fenntartási program közterületeken ( a továbbiakban: közhigiénia) amelyet a „Szenttamás
Községi városrendezési és építési” KV Felügyelő bizottsága fogad el, meghatározásra kerülnek a tisztítandó és
fenntartandó felületek minden Szenttamás Községi lakott területen. Ezen Program az év november 15-étől kerül
meghozatalra a következő évre a Községi tanács beleegyezésével.
A közterületek tisztaságának fenntartása, amelyek nincsenek a közhigiéniai Programba foglalva,
meghatározásra kerülnek a Kommunális rendről szóló Határozatban.
Cikkely 4.
Ezen Határozat 3. Cikkely 2. Bekezdése magába foglalja:
•
A közterületeket amelyeket tisztántartásra meghatároztak;
•
a tisztaság fenntartásának ideje és módja;
•
a szemetesek számát és fajtáját amelyek közterületeken elhelyezésre kerülnek és azok tisztítási dinamikáját;
•
a térítés magasságát a szemét összeszedési és elszállítási munkálatok elvégzése után és a tisztaság fenntartása
közterületeken.
Cikkely 5.
A közterületeken a felhatalmazott vállalat elegendő szemetest helyez el a Közhigiéniai programnak
megfelelően.
A szemetet a közterületeken szemetesekbe amelyet a felhatalmazott cég helyez el köteles rendszeresen
kiüríteni és tisztítani a körülöttük lévő területet.
A szemeteseknek lennie kell fedele és úgy kell őket elhelyezni és felszerelni hogy könnyen tisztíthatóak,
moshatóak és fenntarthatóak legyenek.
A helyek amelyeken a szemetesek elhelyezésre kerülnek és a szemeteskosarak, ahová azok nincsenek
meghatározva városrendezési tervekkel a városrendezési-műszaki feltételekkel, meghatározásra kerülnek a
kommunális közvállalattal az Igazgatóság beleegyezésével.
Cikkely 6.
A felhatalmazott vállalat térítést igényelhet a tisztaság fenntartására a közterületeken a szemét
elszállítására és tárolására.
A térítés ezen cikkely 1. Bekezdéséből meghatározásra kerül minden év elején a szerződés szerint amelyet
az Igazgatóság köt meg a felhatalmazott vállalattal, a Közhigiéniai program szerint.
Az eszközök a tisztaság fenntartására a közterületeken a Közhigiéniai program szerint kerülnek biztosításra
Szenttamás község költségvetéséből.
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III SZEMÉT ÖSSZESZEDÉSE ÉS ELSZÁLLÍTÁSA
Cikkely 7.
A szolgáltatás felhasználói a szemét összeszedésénél, a mesterséges és más szemét esetén lakó, üzleti és
más objektumokból, ( az ipari és mérgező szemetet kivéve), azok elszállítását, kezelését és biztonságos tárolását,
ezen határozat értelmében a lakás és családi épületek tulajdonosai vagy azok bérlői illetve a rendelkezési jogot
élvezők, tulajdonosok, bérlők és az üzleti épületek és helyiségek felhasználói.
Cikkely 8.
A felhatalmazott vállalat köteles a házi szemetet elszállítani a Házi szemét kihordási programja szerint, és a
felhasználó köteles a házi szemétest kivinni a jármű számára elérhető helyre azon szemét összeszedése érdekében.
A felhatalmazott vállalat köteles összeszedni és elszállítani a szemetet a Szemét kihordási program szerint
amely magába foglalja főként: az időt, a szemetesek fajtáját és a házi szemét kivitelének módját.
A felhatalmazott vállalat köteles összeismertetni a felhasználókat a közinformációs eszközökön a Szemét
kihordási programról.
A felhatalmazott vállalat külön megkötött szerződés szerint azon szubjektumokkal amelyeknek 5 km-s üzleti
székhelyük van a településtől kiviheti a szemetet időnként- felhívás alapján és ennek megfelelően elszámolhatja
szolgáltatásait.
Cikkely 9.
Házi szemétnek számít minden kemény állagú szemét amely családi lakó épületben jönnek létre, lakásokban
és közös lakó és üzleti épületek helyiségeiben, és amelyek saját méretük értelmében házi szemetesben tárolhatók,
és az elégett anyag, hamu.
Házi szemétnek érthető minden ömlesztett hulladék is amely a lakásokban, a lakó és üzleti objektumok
közös helyiségeiben jönnek létre, és amelyek saját nagyságukban, mennyiségükben és összetételükben nem
számítanak házi szemétnek, de főként az elavult házi készülékek, bútorok, szaniterek, építészeti anyagok, törmelék,
salak, szénpor, kerti szemét stb. ( az 1,1 m3-nél nagyobb szemét)
A gyúlékony káros anyagokat és folyadékokat amelyek nem szemétnek számítanak tiltott a szemétlerakón
tárolni.
A házi szemét elszállítását a felhatalmazott vállalat ideiglenesen végzi el minimum négyszer évente és az
megjelenítésre kerül a közinformációs eszközökön.
A házi szemetet a Közvállalat az éves program és tervezet szerint szállítja el. A programról a felhatalmazott
vállalat Felügyelő bizottsága dönt.
A levelet, füvet és az ágakat a Közvállalat az éves program és tervezet szerint szállítja el, amiről a
szolgáltatás felhasználói információt kapnak a közinformációs eszközökön keresztül.
Cikkely 10.
A szemét azon napokon amikor a szemét elszállításra kerül, szemetesekben tartandó és a PVC zsákokban
éspedig 1m távolságban a kocsi úttól.
A szolgáltatás felhasználói amelyek többlakásos épületben élnek kötelesek konténereket beszerezni a
minimum 1,1 m3 térfogatú szemétre legfőbb 8 lakásra.
Minden szemétszállítási szolgáltatás felhasználó ( tuladjonosok, felhasználók és a lakó és üzleti objektumot
bérlő személyek) kötelesek beszerezni a szemeteseket azon határidőben amelyet a „Graditelj” kommunális
közvállalat Felügyelő bizottsága meghatároz, a Kommunális közvállalattól vagy más beszerzőtől, azzal hogy az
edények saját kinézetük és térfogatuk szerint meg kell hogy feleljenek a felhatalmazott vállalat Felügyelő
bizottságának Határozatával.
A szolgáltatás felhasználói amelyek a Kommunális közvállalattól szerzik meg az edényeket a beszerzési
térítést egyforma havi részletekben fizetik ki amelyek számát és magasságát saját Határozatával a felhatalmazott
cég Felügyelő bizottsága határoz meg a Községi tanács beleegyezésével. A havi részletek, abban az esetben, a
térítés elszámolásával juttatják és fizettetik meg a szemétszálítási szolgáltatás nyújtásával. A szemétszállítási
szolgáltatás felhasználói kötelesek a felhatalmazott vállalat által meghatározott határidőn belül átvenni az említett
edényeket. Abban az esetben ha az edény sérül vagy eltűnik, a szemétszállítási szolgáltatás felhasználója köteles
beszerezni másikat. A KKV „Graditelj” munkásai kötelesek a szemetesek felé, ürítés során, figyelemmel lenni hogy
azok ne sérüljenek.
Az újonnan kiépített objektumokra és az ideiglenes objektumok elhelyezésénél, a típusos edények
beszerzését a szemét tárolására a befektető végzi.
Cikkely 11.
A Kommunális tevékenység felhasználói a szemét elszállításához a lakó objektumokban kötelesek biztosítani
a területet amelyen keresztül kell menni a helyig, amelyben a szemetes található és hogy azon hely elérhető, nyitott
és megvilágított legyen.
A kommunális szolgáltatás felhasználói a szemétszállításra kötelesek területet biztosítani a szemetesnek
illetve a konténernek a saját parcellájuk keretein belül, és a lakások felhasználói a felsoroltak mellett kötelesek
területet biztosítani amelyen keresztül mennek azon helyig ahol a szemetes edény található és hogy a hely elérhető
legyen a specializált jármű részére vagy hogy a konténer illetve szemetes úgy legyen kihúzva ahogy az
meghatározásra került ezen Határozat 10. Cikkely 1. Bekezdése szerint.
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Cikkely 12.
Kivételesen, a konténerek a szemét tárolására elhelyezhetőek a közterületen a Községi tanács által
megnevezett Bizottság által és amelyet a „Graditelj” kommunális közvállalat, a „Szenttamás községi városrendezési
és építési igazgatóság” Közvállalat képviselői, és a kommunális ellenőr képeznek. A hely a Lakó egyesület kérésére
kerül meghatározásra amikor arra indokolt okok vannak, amelyeket a felsorolt Bizottság határoz meg.
A helyet illetve a konténer elhelyezési helyeket a szemét tárolására közterületeken a „Graditelj”
kommunális közvállalat helyezi el a feltételek szerint amelyet a „ Szenttamás Községi városrendezési és építési
igazgatóság” KV határoz meg, odafigyelve a meglévő földalatti telepítéserke ( és a Tervezési és építési törvény
szabályzatainak megfelelően).
Cikkely 13.
Az üzleti helyiségek felhasználói és tulajdonosai (vállalat, üzlet és más) kötelesek a kommunális
közvállalattal mint felhatalmazott vállalattal szerződést kötni a kommunális szolgáltatás nyújtásáról a szemét
elszállításáról és tárolásáról.
Cikkely 14.
A szemét elszállítása során a felhatalmazott vállalat köteles gondoskodni arról, hogy a szemét ne szóródjon
szét, a por ne emelkedjen fel és ne jöjjön létre zaj, ne piszkolódjanak és ne sérüljenek a szemetesek, és a terület
amelyeken azok elhelyezésekre kerültek és amelyeken keresztül a szemét elszállításra kerül, és hogy a szétszórt
szemét azonnal összeszedésre és eltávolításra kerüljön, és ürítés után az edény a helyére kerüljön.
Cikkely 15.
A típusos szemetes edényekbe és külön műanyag zsákokba tiltott tárolni: az építészeti anyagot, ömlesztett
szemetet, lefolyócsövek lerakódásait, parazsat és forró hamut, veszélyes anyagokat, állati tetemeket, tollat és bőrt,
székletet, folyékony, könnyen gyúlékony, robbanó anyagokat, ágakat, levelet és füvet és más anyagokat amelyek
ezen Határozat 9. Cikkelye értelmében nem tartoznak a házi szemét közé.
Tiltott kiszedni és szétszórni a szemetet a szemetesekből és a szemetes zsákokból.
Cikkely 16.
Az ömlesztett házi szemetet, építési anyag, kazán hulladékot és hasonló kommunális szemetet amely nem
számít házi szemétnek ezen Határozat 9. Cikkelyének értelmében a szolgáltatás felhasználói megfelelő szállítási
járművek segítségével elvihetik a szemétlerakóra, azon feltételek alatt hogy a felhatalmazott vállalatnak kifizetik a
szemét tárolás és kezelés árát.
Cikkely 17.
Tiltott tárolni a szemetet a kiépített és kiépítetlen építési parcellákon ( udvar, kert stb.) a lakó, üzleti és más
objektumokban a szemeteseken kívül.
Tiltott meggyújtani a házi szemetet a kiépített és kiépítetlen építési parcellákon ( udvar, kert stb.).
IV HULLADÉK SZÉTVÁLASZTÁSA
Cikkely 18.
A község területén a hulladék szétválasztásra kerül a terv és program szerint.
A terv és program ezen cikkely 1. Bekezdéséből a felhatalmazott cég által kerül meghozatalra a helyi
hulladékkezelési tervvel megegyezően.
A szolgáltatás felhasználói kötelesek szétválasztani a hulladékot a szemét összeszedése és tárolása során a
szemetesekbe amelyek külön megjelölésekkel rendelkeznek, amelyeket a felhatalmazott vállalat helyez el.
Cikkely 19.
Hulladék szétválasztásnak számít a szemét összeszedése és szétválasztása fajtánként és külön edényekben
való tárolása.
A hulladék szétválasztása elsődleges és másodlagos lehet.
Elsődleges hulladékszétválasztásnak számít a hulladék szétválasztása a létrejövésének vagy
összeszedésének helyén zajlik.
Másodlagos hulladék szétválasztásnak számít a hulladék fajta szerinti szétválasztása a hulladéklerakókon.
A másodlagos hulladékszétválasztást a felhatalmazott vállalat végzi.
V SZEMÉTLERAKÓ FENNTARTÁSA
Cikkely 20.
A szemétlerakó ezen Határozat értelmében egy műszakilag meghatározott hely a hulladék kontrollált
tárolására, amely a városrendezési tervvel meghatározott helyen történik, a törvénnyel és altörvényi
szabályzatokkal előírt feltételeknek megfelelően.
Cikkely 21.
A szemétlerakók fenntartása a hulladéktárolók felszerelése a biztonságos tárolásra, feldolgozásra, a
kommunális hulladék neutralizálására és megsemmisítésére, és a másodlagos nyersanyagok szétválasztása és
feldolgozása a hulladékból a szemétlerakókon.
Cikkely 22.
A szemét tárolását a hulladéktárolókon a Közvállalat végzi el.
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Kivételesen a hulladéktárolást a hulladéktárolókon a szolgáltatás felhasználója is elvégezheti, térítéssel a
Közvállalat jóváhagyásával.
A szolgáltatás felhasználója köteles a hulladékot elszállítani a hulladéktárolóba a hulladéktároló munkaideje
alatt és a hulladékot a Közvállalat által meghatározott helyen tárolni.
Cikkely 23.
A hulladéktároló irányítása és fenntartása Szenttamás községében a „Graditelj” kommunális közvállalat
részére került odaítélésre mint felhatalmazott vállalatnak.
Cikkely 24.
A szemétlerakó be kell hogy legyen kerítve, a bejáratnál tábla kerül elhelyezésre a Közvállalat adatairól
amely a szemetet a hulladéktárolón tárolja, a munkaidőt, a tiltott hulladékok adatairól és más fontos információkról
a hulladéktároló használatáról.
A hulladéklerakó munkaidejét a közvállalat Felügyelő bizottsága határozza meg a Községi tanács
jóváhagyásával.
Cikkely 25.
A hulladéktároló védelmének és fenntartásának érdekében tiltott a nem felhatalmazott személyek
hulladéklerakóba való bejárása, a szemét tárolása amely nem kommunális szemét ezen Határozat értelmében, a
szemétlerakón kívüli szeméttárolás munkaidőn kívül amelyet a Közvállalat határoz meg, a szemét kihordása,
kikapálása, égetése és elhordása a hulladéklerakóról.
Cikkely 26.
A szemétlerakón a leszállított szemét mennyiség és fajtájának ellenőrzésével, a szennyvíz mennyiségének
és minőségének ellenőrzésével a szivattyúzó berendezésekből, a földalatti vizek minősége és a rágcsálók
jelenlétének szisztemikus ellenőrzése meghatározza a környezetszennyezés veszélyét és meghatározott védelmi
intézkedéseket tesznek (a szemét átvételének megelőzése,amely veszélyes anyagnak számít, a szivattyúzó
berendezések hiányosságainak eltávolítása, rágcsáló írtás, stb.).
A földalatti vizek minőségellenőrzése érdekében a szeméttelepen minimum három piezométer kerül
elhelyezésre, egyet minden oldalról és egyet vízszintesen a szemétteleptől, amelyekből évente kétszer mintát
vesznek.
Cikkely 27.
A kommunális közvállalat köteles a szeméttelep munkaideje során biztosítani ellenőrzési szolgálatot és
szeméttárolási irányítási szolgálatot biztosítani, és a közinformációs eszközökön köteles értesíteni a lakosokat a
munkaidejéről.
A kommunális közvállalat köteles biztosítani állandó ügyeletes őrző szolgálatot biztosítani.
Cikkely 28.
A kommunális közvállalat teljes felelősséget vállal abban az esetben ha ezen Határozathoz nem tartja magát
amely a szeméttelep fenntartására és biztosítására vonatkozik.
VI

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI ÉS TISZTASÁG FENNTARTÁSI ÁRAK LÉTREHOZÁSÁNAK MÓDJA A
KÖZTERÜLETEKEN
Cikkely 29.
A szemétszállítási és a házi szemét és házi hulladék tárolási árát a szolgáltatás felhasználói fizetik.
Az eszközöket a szemetesek vásárlására és fenntartására a szolgáltatás felhasználói biztosítják.
A házi szemét és házi hulladék elszállítási és tárolási árát saját határozatával a Felügyelő bizottság
határozza meg a felhatalmazott vállalatnál a Községi tanács hozzájárulásával.
A közterületek fenntartási árát saját határozatával a Felügyelő bizottság határozza meg a felhatalmazott
vállalatnál a Községi tanács hozzájárulásával.
Cikkely 30.
A szemét elszállításának árát az üzleti helyiség, lakás m2 szerint határozzák meg, vagy az egyéni lakóépület
vagy lakás családtagjainak számától függően. A felhatalmazott vállalatnak joga van térítést megfizettetni a tisztaság
fenntartásáért és a szemét tárolásáért akkor is ha a felhasználó a szolgáltatás elvégzését nem biztosítja.
A felhatalmazott vállalatnak nincs joga megfizettetni ezen cikkely 1. Bekezdésében említett árat amikor a
szállítás és tárolás nincs elvégezve, mert az objektum nem volt lakott vagy nem volt használva több, mint egy
hónapig, és erről a kommunális közvállalat időben értesítve volt.
A felhasználó - az egyéni individuális lakóobjektum köteles írásos nyilatkozat szerint a családtagok
számáról a felhatalmazott vállalatnak időben ( a szolgáltatások elszámolása előtt vagyis a számla kiadása előtt)
bejelenteni vagy kijelenteni a család tagjait azon háztartásban amelyben él, hogy az elszámolási szolgálat a
felhatalmazott vállalatnál a felhasználónak elszámolja a szolgáltatást és számlát állítson ki a háztartás valós
családtagjainak számáról.
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VII INTÉZKEDÉSI FOLYAMAT ÉS A KÖZSÉGI SZERVEK FELHATALMAZÁSA A TISZTASÁG FENNTARTÁS
MEGSZAKÍTÁSA ESETÉN
Cikkely 31.
A felhatalmazott vállalat köteles saját munkáját és üzletelését úgy szervezni hogy a terv és program
megvalósításával folyamatosan és zavartalanul kommunális szolgáltatásokat biztosítson.
A felhatalmazott vállalat köteles a Községi tanács- Városrendezési, lakhatási-kommunális munkák és
környezetvédelmi osztály írásos megbízása szerint rendkívüli szolgáltatásokat végezzen a kommunális
tevékenységek elvégzésével kapcsolatosan a pénzeszközök biztosításával azon munkák elvégzésére.
Cikkely 32.
Ha vis maior esetén vagy más okok miatt amelyek nem voltak előreláthatók, vagy megakadályozhatóak,
zavar jön létre vagy a kommunális szolgáltatás megszakítása, a felhatalmazott vállalat köteles azonnal
intézkedéseket tenni a zavar okának megszüntetése érdekében vagy más módon biztosítani a szolgáltatás
felhasználóinak szükségleteinek kielégítését.
Az intézkedések amelyeket a felhatalmazott vállalat köteles tenni az 1. Bekezdésben említett esetekben:
•
a foglalkoztatottak megbízása a zavar megszüntetésében, illetve az okok eltávolításában amik miatt a
kommunális szolgáltatás nyújtása megszűnt, és harmad személyek foglalkoztatása a tisztaság fenttartásának
biztosításában;
•
sürgős berendezés javítások amelyekkel biztosításra kerülnek a tisztaság fenntartása, és a kommunális
objektumok és berendezések védelme a további sérülésektől és balesetektől;
•
más intézkedéseket tesz amelyeket a Városrendezési, lakhatási-kommunális munkák és környezetvédelmi
osztály megparancsol a Közigazgatásban.
Cikkely 33.
A felhatalmazott vállalat köteles a tisztaság fenntartási munkálatok megszakítása esetén amelyek
előreláthatatlan okok miatt jöttek létre (baleset, természeti csapások stb.) vagy sztrájk esetén, és amikor vis maior
esetén a kommunális szolgáltatás nyújtásának mennyisége csökken, azonnal értesíteni a Szenttamás Községi
Községi tanácsot.
Amikor a Községi tanács az előző bekezdésből értesítést kap a megszakításról, avagy a tisztaság fenntartási
szolgáltatás csökkentéséről, köteles azonnal:
1. meghatározni az elsődleges sorrendet a felhasználók szolgáltatására amelyeknél a szolgáltatás megszakítása
során nagy, vagy téríthetetlen károk jönnének létre;
2. intézkedéseket parancsoljon a kommunális objektumok megvédésének érdekében amelyek sérültek ahogy más
vagyon is;
3. intézkedéseket tesz a létrejött következmények eltávolításában és más külön intézkedést tesz a szolgáltatás
nyújtás biztosítása érdekében;
4. más szolgáltatást nyújtó foglalkoztatása a zavar megszakításáig;
5. meghatáorzza az okokat és az esetleges felelőst a zavar, vagy leállásért amely más okok miatt jött létre a
szolgáltatás nyújtásában, és a felelőst a létrejött kár térítésére.
Cikkely 34.
A tisztaságfenntartási munkálatok megszakítása sztrájk esetén, a felhatalmazott személy köteles a
minimális folyamatot biztosítani a Törvénynek megfelelően, illetve az alapítói okirat szerint.
V FELÜGYELET
Cikkely 35.
A felügyeletet ezen határozat elvégzése fölött a Szenttamási Közigazgatási osztálya végzi amely a
kommunális munkálatokért felelős.
Az ellenőri felügyelet munkáit ezen határozat elvégzése fölött a Szenttamási Közigazgatási osztály végzi
amely a kommunális munkákért felel vagy kommunális ellenőr útján.
Cikkely 36.
Az ellenőri felügyelet elvégzésében a kommunális ellenőrnek más felhatalmazásai és jogai és kötelezettségei
is vannak a Törvény szerint amellyel a kommunális tevékenységek szabályozásra kerültek.
Cikkely 37.
A kommunális ellenőr mellett ezen határozat elvégzése fölötti felügyeletet az Őrző védő szolgálat is elvégzi.
Cikkely 38.
Ha az őrző védő szolgálat munkásai a kommunális-felügyeleti munkák elvégzésében, az előírások
megsértését tapasztaláják más szerv hatályosságából, azonnal, írásos úton értesítik a kommunális ellenőrt amely
értesíteni fogja a hatályos szervet erről.
VI BÜNTETŐ RENDELETEK
Cikkely 39.
50.000,00 - 500.000,00 dinár pénzbírság illeti szabálysértésért a Közvállalatot ha:
1. Nem szállítja el a szemetet a Programnak megfelelően (cikkely 8.);
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nem szállítja el a házi szemetet a Programnak megfelelően (cikkely 9.);
Nem értesíti a felhasználókat a szemétszállítási Programról (Ezen Határozat 8. cikkely 3. bekezdése);
Ha nem ezen Határozat 14. Cikkelye szerint cselekszik;
Nem tartja fent a tisztaságot a közterületeken ezen Határozat 3. és 5. Cikkelye szerint;
Nem tartja fent a szeméttelepet ezen Határozat szabályzatai szerint;
Nem biztosítja az intézkedések elvégzését ezen Határozat 32. Cikkelye szerint.
Szabálysértés esetén ezen cikkely 1. Bekezdéséből büntetés illeti a felelős személyt a Közvállalatban
2.500,00 - 75.000,00 dinár összegű pénzbírsággal.
Szabálysértés esetén ezen cikkely 1. Bekezdéséből büntetés illeti a jogi személyt vagy vállalkozót 5.000,00 250.000,00 dinár összegű pénzbírsággal.
Cikkely 40.
50.000,00 - 500.000,00 dinár pénzbírság illeti szabálysértésért a jogi személyt ha:
1. Nem biztosít szemeteseket elérhető helyeken az elszállítási helyeken ( cikkely 11.);
2. Nem tárolja a szemetet típusos szemetesekben ( cikkely 10., 2. És 3. Bekezdés);
3. Nem szállítja el a szemetes edényeket az előlátott helyekre ( 10. Cikkely 1. Bekezdés);
4. Elszállítja és tárolja a szemetet a szeméttelepen ezen Határozat 22. Cikkelyével ellentétben;
5. A tiltásokkal ellentétben cselekszik ezen Határozat 15. És 17. Cikkelye szerint;
6. Ezen Határozat 25. Cikkelyének határozatával és tiltásaival ellentétben cselekszik;
7. Nem köt szerződést ezen Határozat 13. Cikkelyének megfelelően.
Szabálysértés esetén ezen cikkely 1. Bekezdéséből büntetés illeti a felelős személyt jogi személyben
2.500,00 - 75.000,00 dinár összegű pénzbírsággal.
Szabálysértés esetén ezen cikkely 1. Bekezdéséből büntetés illeti a vállalkozót 5.000,00-250.000,00 dinár
összegű pénzbírsággal.
Szabálysértés esetén ezen cikkely 1. Bekezdéséből büntetés illeti a természetes személyt 2.500,00 75.000,00 dinár összegű pénzbírsággal.
VII

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELETEK
Cikkely 41.
Ezen Határozat hatálybalépésével érvényét veszti a 89.-101. Cikkely, 109.-111. Cikkely, és a 113.-121.
Cikkely a Kommunális tevékenységek elvégzéséről szóló Határozatban Szenttamás Község területén ( „Szenttamás
Község Hivatalos Lapja”, szám: 8/97,4/99, 4/2004, 8/2005, 10/2005, 1/2006 és 2/2013).
Cikkely 42.
Ezen Határozat a nyolcadik napon lép hatályba ahogy az megjelenítésre került „Szenttamás Község
Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 352-242/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

113.
A tervezési és építési törvény 46. Cikkely 1. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”,
szám: 72/2009, 81/2009-javítás, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013- US, 50/2013- US, 54/2013- US,
98/2013- US és 132/2014 és 145/2014), A Stratégiai felmérés a környezetre tett kihatásokról szóló törvény 9.
Cikkely 5. Bekezdése („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 135/2004 és 88/2010), Szenttamás Község
Alapszabályzatának 40. Cikkely 1. Bekezdés 6. Pontja szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 5/2008,
7/2012 és 1/2014 ) és Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkelye szerint
(“Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 11/2015-tisztított szöveg), Szenttamás Község Hivatalos Lapja, a
Szenttamás községi tervekért felelős Bizottság véleménye szerint szám: 06-36/15-IV-01 2015.04.28-áról, az
azonos szövegben ahogy a Becsei Képviselő testület a 28. Ülésén, amelyet 2015.09.28-án tartott meg, meghozta
HATÁROZAT
A RÉSZLETES SZENTTAMÁSI VÍZELVEZETÉSI RENDSZER SZABÁLYOZÁSI TERV KIDOLGOZÁSÁRÓL
Cikkely 1.
A Szenttamási részletes vízelvezetési rendszer szabályozási terv elkezdődik (a továbbiakban: Terv).
Cikkely 2.
Ezen határozattal meghatározásra kerül a keret, illetve a Terv előzetes határai, és a Terv végső tartalmazó
határai a terv Tervrajzával kerülnek definiálásra.
Az előzetes határ kezdő leírási pont a Szenttamási vízelvezető rendszer részletes szabályozási tervében a
Szenttamási kataszteri községben található a mezei utak harmadhatárán, a 12141 és 12166 és a 7274/6 parcella
között.
A parcellák harmadhatárán nyugat felé követi a mezei út északi határát, a 12166 parcellán, átvágja a mezei
utat, a 12167 parcellát a Szenttamási és Radicevic (Becsei község) kataszteri községeket, északkelet felé változtatja
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irányát és követi a Szenttamási és Radicevic ( Becse község) kataszteri községek határát, a mezei út
harmadhatáráig, parcella 12167 ( KK Szenttamás), mezei utat, parcella 2356 (KK Radicevic) és parcella 1607 ( KK
Radicevic).
A határok harmadhatárától délkelet irányában áttér a Radicevic kataszteri községbe (Becse Községe) és
követi a mezei út déli határát, parcella 2356 a mezei út harmadhatáráig és a 1623/1 és 1623/2 parcellák között.
A határok harmadhatárától tovább megy délnyugat irányában és követi a 1623/1 parcella nyugati határát a
mezei utak harmadhatáráig, a 2358 és 2359 és a 1629-es parcellák között, és változtatja irányát délnyugat
irányában, átszeli a mezei utat a 2358 parcellán, és a mezei út keleti határán, a 2360 parcellán át odaér a mezei
őthoz a 2360 parcellán, a csatornához, 2346-os és 1685-ös parcellához.
A határok harmadhatárától délnyugat irányában követi a csatorna keleti határát, átszeli az Ib besorolású
állami utat szám: 15/M-3, a 2376 parcellát átszeli és az állami út a 2275 és 2276-os parcella harmadhatárához ér,
majd irányt változtat nyugat felé és követve az állami út déli határát eljut az állami út, a 2376 (KK Radicevic)
parcella, és 12073 (KK Szenttamás), mezei út, 2393 parcella (KK Radicevic) és 10229/5 (KK Szenttamás) parcella
határáig.
A határvonaltól nyugati irányt vesz, átszeli a Szenttamási Kataszteri községet és követi az Ib besorolású
állami út vonalát szám: 15/M-3, a 12073 parcellát az állami út, mezei út, 12200 és 10225 parcella
határvonaláig,majd elfordul észak irányában, átszeli az állami utat és követi a mezei utak nyugati határait, a 12197
és 12170 parcella határait az előzetes Terv leírás kezdőpontjáig.
A Terv tergyi elhelyezése a rendszer részletes szabályozására az elvezetésre a Szenttamási Kataszteri
községekben vannak ( Szenttamás Község) és Radicevicben ( Becse Község).
A terület össz felülete amely a keret, illetve előzetes határokat tartalmazza a Terv összetételében nagyjából
1127,69 ha, amelyből a terület Szenttamás Község területében 652,50 ha és a Becse községi terület 475,19 ha.
Az előzetes határ grafikai kimutatása a tervezett területen ezen Határozat összetevő részét képezi.
Cikkely 3.
A Terv kidolgozási alapját egy magasabb rendű dokumentum képezi, a Szenttamás községi területi terv és a
Becse községi területi terv, amellyel a rendezési koncepció megadatásra került és a területi szervezés a tervezett
célhasználattal és funkciókkal.
A magasabb rendű tervekkel a terület és a Terv tartalma szerint célszerűen mezőgazdasági földekre
tervezett amelyen szükségeltetett a vízelvezetési rendszer rekonstruálása.
A vízszintes csőelvezetést a területeken amelyek csőhálózatok alatt vannak, magasabbrendű biztonságot
képeznek a többlet vízek káros hatásától, főként egyenes felületeken amelyeket karaktere a felszíni vizek minimális
elfolyása. Azon esetekben, a munkálatokkal összehasonlítva ahol csőszivattyúzás megy végbe, szükségeltetik a
hozzáépítés, rekostruálás és a csőhálózat összeillesztése az újonnan létrejött kérésekkel a többletvizek elvezetéséről
a parcellákról.
Az elvezetési rendszerfenntartás fogalma alá a meghatározott intézkedések komplex és rendszeres
használata érthető, amelyek folytonosan biztosítják az össz objektum eredményes működését a többletvíz
elvezetésére, a meghatározott elvezető felületeken, az előírt kritériumok betartásának érdekében, az optimális
földelvezetési működés létrehozásával.
A vízgazdasági objektumok szabályozásának definiálására és az új csövek kiépítéséhez szükséges a
részletes szabályozási terv kidolgozása.
A Terv kidolgozásához szükségesek az alapok: kataszteri- helyrajzi terv 1:2500 felosztásban.
Cikkely 4.
A Terv tartalmazási területén tervezett egy csőhálózat melynek hozzávetőleges hossza 6 km, és a
vízelvezető cső nagyjából 100 ha területen terjed.
A tervezési, használati, berendezési és terület védelmi alapelvek a Terv tartalmában az alábbiak:
• a mezőgazdasági földhasználat védelme és fejlesztése a fenntartható mezőgazdasági fejlődés céljából,
• a mezőgazdasági földekre tett káros hatások védelme a földalatti és az árvíztől, a meglévő rendes
fenntartásával és a vízelvezető rendszer hozzáépítésével,
• elvégezni a meglévő csatornák salaktalanítását és tisztítását a részletes csőhálózatban;
• minden vízgazdasági rendszer kiaknázását modern, racionális és
tudományos szakértő által ellenőrzött
kritériumok alapján megszervezni és tervezni.
Cikkely 5.
A kiindulási pont az a technikai megoldások terén a hidrotechnikai visszanyerések elérésében a revitalizáció
a meglévő rendszerek visszanyerése érdekében. A jövendőbeli rendszerek integrált visszanyerő rendszerekként
kerülnek megtervezésre (vízelvezetés, védelem a külső vízektől), minden hidrotechnikai és agrotechnikai
visszanyerő intézkedéssel.
A vízrendszerek szabályozása a földben, a meglévő rendszerek kiépítésével és rekonstruálásával a
vízelvezetésre biztosítani fogja az intenzív mezőgazdasági gyártást.
A tervezési, használati, berendezési és a tervezeti terület védelmi célok a következők:
•
A Becsei és Szenttamási Területi tervek előírásainak véghezvitele amelyek a területi célhasználatban lettek
definiálva,
•
A tervezett használati végzések, a Szenttamási vízelvezető berendezések és rendszervédelmek meghatározása;
•
A tervezett végzések harmonizálása a terep állapotával,
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A közcélhasználatú terület definiálása, az előírásoknak és a Törvénynek megfelelően,
Az új és meglévő földutak definiálása a nézett területen belül és az infrastruktúrás korridor körül,
A berendezési és építési szabályok definiálása
A környezetvédelmi intézkedések definiálása.

Cikkely 6.
A tervezési, használati, berendezési és a tervezési terület védelmének koncepciós kerete:
•
a műszaki igények kielégítése és javítások méghozzá: a csatorna hidraulikai elemei ( az alj szélessége, a lejtő,
az ásatási geotechnikai körülmények, áramlás mértékei), hozzáférés a parcellák mindegyikéhez ( meglévő és
újonnan létrejött), munkaellenőri átjáró, csatorna fenntartás,
•
a kommunális felszereltség és standard elegendő mértékének biztosítása,
•
a negatív hatások eltávolítása a természeti forrásokra és a környezetre.
•
A terület általános célhasználati struktúrája és a földhasználat a Terv tartalmában tartalmazza:
•
Mezőgazdasági földek,
•
Talajjavítási csatornák pályája,
•
Állami út I besorolás 3-as szám,
•
Munkazóna
•
Földutak.
Cikkely 7.
Az efektív határidő a Terv Tervrajzának kidolgozására 4 ( négy) hónap, ezen Határozat hatálybalépését
követően.
Cikkely 8.
A Terv kidolgozásához szükséges eszközöket a „Vajdaság Vízei” Közüzemi vízüzemi társaság Újvidék
biztosítja, a pénzügyi eszközök kereteinek felmérése amely szükséges a Terv kidolgozásához 1.200.000,00 dinár.
Cikkely 9.
A Terv feldolgozója a „Vajdasági Városrendezési Hivatal” Újvidék Területi és városrendezési tervezési és
projektáló közvállalat, Zeleznicka 6/III, a Közbeszerzési szerződés szerint a Terv kidolgozási szolgáltatásról a
Szenttamási részletes vízelvezetési szabályozási tervre, amelyet a „Vajdaság Vízei” KVT Újvidék és „Vajdaság
Városrendezési Hivatala” KV Újvidék kötöttek meg.
Cikkely 10.
A Határozat meghozatalát követően, A Szenttamás Községi tervezési bizottság a terv kidolgozásért
felelőssel Szenttamás Községében és a Becsei tervezési Bizottság a Becse községi kidolgozás hordozójával,
megszervezi a nyilvánosság összeismertetését a Terv kidolgozásának általános céljaival és lényegével, a lehetséges
végzésekről a területi egység fejlesztésére, és a tervezés hatásairól, a korai nyilvános betekintés meghirdetési
folyamataiban.
A korai nyilvános betekintést hét napig hirdetik a betekintés megkezdése előtt, a nyilvános információs
eszközökön keresztül és elektromos formában a helyi önkormányzati egység internetes weboldalán és a terv
meghozójának internetes oldalán és 15 napig tart a megjelenítés napjától.
A korai nyilvános betekintést és a nyilvános betekintést a Helyi önkormányzat egységeinek terveiért felelős
bizottság végzi el a tervi dokumentumokról a helyi önkormányzat egységének hatályosságában.
Cikkely 11.
Mielőtt a meghozatalához hatályos szervnek benyújtásra kerül, a Terv szakmai ellenőrzés alá kerül és
nyilvános betekintésre mutatják fel.
A terv nyilvános betekintésre való felmutatása a napilapban és a helyi lapban kerül meghirdetésre és 30
napig tart a meghirdetés napjától, mikor lesz a Terv nyilvános betekintésre felmutatva, és a módját amely szerint az
érdeklődő jogi és természetes személyek benyújthatják a panaszukat a Tervre és más információkat amelyek
fontosak a nyilvános betekintés értelmében.
Cikkely 12.
Ezen Határozat összetevő részei: a Határozat a Szenttamási részletes vízelvezető rendszer tervének
környezeti hatásainak felmérésének nem elvégzéséről, amelyet a Városrendezési, lakhatási-kommunális munka és
környezetvédelmi osztály hozott meg Szenttamás Község Közigazgatásában, a következő szám alatt: 350-1/15-IV01, 2015.04.20-áról és a Végzés hogy a részletes Szenttamási vízelveztési szabályozási tervre ne kerüljön
elvégzésre a környezetre tett hatás stratégiai felmérése, amelyet a Városrendezési, lakhatási-kommunális munka és
környezetvédelmi osztály hozott meg Becse község Közigazgatásában, szám: IV 02 350-21 /2015 2015.06.09-éről.
Cikkely 13.
Ezen Határozat a nyolcadik napon lép hatályba ahogy az megjelenítésre került „Szenttamás Község
Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 325-31/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.
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114.
A közvállalati törvény 50. Cikkely 2. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám:
119/2012) Szenttamás Község Alapszabályzatának 19. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,
szám: : 5/2008, 7/2012 és 1/2014) Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83.
Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015-tisztított szöveg), Szenttamás Község
Képviselő testülete a 28. Ülésén amelyet 2015.09.08-án tartott meg, meghozta

VÉGZÉS
A jóváhagyás megadására a „Szenttamás községi Városrendezési és építési igazgatóság” KV Üzleti
programjának második módosítására a 2015-ös évben
I
JÓVÁHAGYÁSRA kerül a „Szenttamás községi Városrendezési és építési igazgatóság” KV Üzleti programjának
második módosítása a 2015-ös évre szám: 571-2/2015 amelyet a „Szenttamás községi Városrendezési és építési
igazgatóság” KV Felügyelő bizottsága fogadott el Szenttamáson a 2015.07.22-ei ülésen.
II
Ezen Végzés megjelenítésre kerül „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 023-21/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

115.
A Közvállalati törvény 30. Cikkely 1. Bekezdés 1) pontja szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 119/2012, 116/2013 – autentikus tolmácsolás 44/2014 – társ.törvény), Szenttamás Község
Alapszabályzatának 40. Cikkely 10) pontja szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 5/2008, 7/2012 és
1/2014) és Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkelye szerint („Szenttamás
Község Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015-tisztított szöveg), Szenttamás Község Képviselő testülete a 28. Ülésén
amelyet 2015.09.08-án tartott meg, meghozta

VÉGZÉS
A JÓVÁHAGYÁS MEGADÁSÁRÓL A „GRADITELJ” SZENTTAMÁS KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
ALAPSZABÁLYZATÁNAK MÁSODIK KIEGÉSZÍTÉSÉRE
1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜL
a „Graditelj” Szenttamás Kommunális közvállalat alapszabályzatának második
kiegészítéséről szóló határozat szám: 1117/2015-1 amelyet a „Graditelj” Szenttamás Kommunális közvállalat
Felügyelő bizottsága hozott meg a saját 17. Rendkívüli ülésén amelyet 2015.09.03-án tartott meg.
2. Ezen Végzés összetevő része a Határozat a „Graditelj” Szenttamás Kommunális közvállalat Alapszabályzatának
második módosításáról szóló határozat szám: 1117/2015-1 amelyet a „Graditelj” Szenttamás Kommunális
közvállalat Felügyelő bizottsága hozott meg a saját 17. Rendkívüli ülésén amelyet 2015.09.03-án tartott meg.
3. Ezen Végzés hatályba lép azon a napon amikor megjelenítésre kerül „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 023-24/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

116.
A helyi önkormányzati törvény 32. Cikkely 1. Bekezdés 9) pontja szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 129/2007), a Közvállalati törvény 35. Cikkelye szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 119/2012, 116/2013 – autentikus tolmácsolás és 44/2014 – társ.törvény), Szenttamás Község
Alapszabályzatának 18. És 40. Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 5/2008 és 7/2012)
Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkelye szerint („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015-tisztított szöveg), Szenttamás Község Képviselő testülete a 28. Ülésén amelyet
2015.09.08-án tartott meg, meghozta

VÉGZÉS
AZ IGAZGATÓI KÖTELEZETTSÉG ELVÉGZŐJÉNEK ELBOCSÁTÁSÁRÓL
A „GRADITELJ” KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZENNTAMÁSBAN
I
GLIGORIC GORAN, diplomás bányamérnök Szenttamásról, ELBOCSÁTÁSRA KERÜL
kötelezettségi beosztásáról a „Graditelj” kommunális közvállalat Szenttamásnál 2015.09.08-ával.

igazgatói
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II
Ezen végzés megjelenítésre kerül „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
ENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 02-34/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

117.
A helyi önkormányzati törvény 32. Cikkely 1. Bekezdés 9) pontja szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 129/2007), a Közvállalati törvény 35. Cikkelye szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 119/2012, 116/2013 – autentikus tolmácsolás és 44/2014 – társ.törvény), Szenttamás Község
Alapszabályzatának 18. És 40. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 5/2008 és 7/2012)
Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkelye szerint („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015-tisztított szöveg), Szenttamás Község Képviselő testülete a 28. Ülésén amelyet
2015.09.08-án tartott meg, meghozta
VÉGZÉS
AZ IGAZGATÓI KÖTELEZETTSÉGET ELVÉGZŐ SZEMÉLY MEGNEVEZÉSÉRŐL A
„GRADITELJ” SZENTTAMÁS KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALATBAN
I
CESTIC NESKO, diplomás manager Szenttamásról, MEGNEVEZÉSRE KERÜL az igazgatói kötelezettségek
elvégzőjeként a „Graditelj” Szenttamás Kommunális közvállalatban 20156.09.09.-én, az igazgató megnevezéséhez
szükséges folyamat lejártáig a megírt pályázat szerint, de legtovább hat hónapra.
II
Ezen Végzést megjeleníteni „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 02-35/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

118.
Szenttamás Község Alapszabályzatának 40. Cikkely 1. Bekezdés 20) pontja szerint („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”,szám: 5/2008, 7/2012 és 1/2014) és Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli
szabályzatának 83. Cikkely 1. Bekezdése szerint ( “Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015-tisztított
szöveg), Szenttamás Község Képviselő testülete a 28. Ülésén amelyet 2015.09.08-án tartott meg, meghozta
VÉGZÉS
A BIZTONSÁGI KÖZSÉGI TANÁCS LÉTREHOZÁSI VÉGZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I
Módosul a Biztonsági Községi tanács alapítási végzésének III pontja ( „Szenttamás Község Hivatalos
Lapja”,szám. 6/2012).
II
Elbocsátásra kerülnek a Biztonsági Községi tanács tagjai, éspedig:
Sorszám

1.
2.

Név és vezetéknév

Brasnyó Nándor
Sarcev Dragan

Beosztás a
tanácsban

Tag
Tag

Struktúra

Szenttamás Helyi közösség
Szenttamás Közigazgatásának vezetője

A Község biztonsági tanácsának tagjainak a Község biztonsági tanácsának tagjainak mandátumának
lejártáig amelyek a Községi biztonsági tanács alapítási végzésével kerültek megnevezésre ( „Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”,szám: 6/2012) éspedig
Sorszám

1.
2.

Név és vezetéknév

Koller Károly
Calenic Zoran

Beosztás a
tanácsban

Tag
Tag

Struktúra

Szenttamás Helyi közösség
Szenttamás Közigazgatásának vezetője

III
A Végzés III pontjának módosítása a Biztonsági Községi tanács alapításáról megnevezésre ( „Szenttamás
Község Hivatalos Lapja”,szám: 6/2012) így szól:
„Megnevezésre kerülnek a koordinátor és a Tanács tagjai, melyek mandátuma öt évig tart éspedig:
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Sorszám

Név és vezetéknév

Beosztás a
tanácsban

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mladenovic Zoran
Koller Károly
Radosavljev Miroslav
Lazic Darko
Calenic Zoran
Djinovic Radoljub
Zekovic Markovic Vesna
Basic Snezana
Veselinovic Biserka
Smit Ivica
Sijacic Aleksandar

Koordinátor
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag

12.

Pivnicki Violeta

Tag

14

Struktúra

Szenttamás Helyi közössége
Turija Helyi közösség
Nadalj helyi közösség
Szenttamás Közigazgatásának vezetője
Szenttamás rendőrállomásának képviselője
Szenttamás Ügyészségi egységének képviselője
Szenttamás szabálysértési községi szerv képviselője
Szenttamás Szociális munkaközpontjának képviselője
„Szenttamási rádió”
„srbobran.net” info portál
Szenttamás község területén lévő oktatási intézmények
képviselője

IV
Ezen Végzést megjeleníteni „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 26-6/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

119.
Szenttamás Község Alapszabályzatának 40. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám:
5/2008, 7/2012 és 1/2014) és Szenttamás Község Képviselő testületének Ügyviteli szabályzatának 83. Cikkely 1.
Bekezdése szerint (“Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 11/2015-tisztított szöveg), Szenttamás Község
Képviselő testülete a 28. Ülésén amelyet 2015.09.08-án tartott meg, meghozta
VÉGZÉS
AZ ELNÖK ÉS TAGOK MEGNEVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ VÉGZÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A VÁROSRENDEZÉSI, KOMMUNÁLIS TEVÉKENYSÉGEKÉRT ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT FELELŐS
TANÁCSNÁL
I
MÓDOSUL a Végzés a Városrendezési, kommunális tevékenységekért és környezetvédelemért felelős
tanács tagjairól és elnökének megnevezéséről szóló végzés ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 5/2012 és
6/2012).
VUKCEVIC ADRIJANA ELBOCSÁTÁSRA KERÜL a tag beosztásáról a Városrendezési, kommunális
tevékenységekért és környezetvédelemért felelős tanácsból.
A Városrendezési, kommunális tevékenységekért és környezetvédelemért felelős tanács tagjának
MEGNEVEZÉSRE KERÜL FILIPOVIC NIKOLA.
II
A Végzés módosult I pontja a Városrendezési, kommunális tevékenységekért és környezetvédelemért felelős
tanács tagjainak és elnökének megnevezéséről így szól:
„A Városrendezési, kommunális tevékenységekért és környezetvédelemért felelős tanács tagjainak és
elnökének, négy éves időtartamra, MEGNEVEZÉSRE KERÜL, a következő:
1.
2.
3.
4.
5.

Djordjin Svetlana
Siriski Dragan
Filipovic Nikola
Tojzán Tibor
Ribicic Borivoje

Elnök
Tag
Tag
Tag
Tag

III
Ezen Végzést megjeleníteni „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Szám: 02-56/2015-I
Nap: 08.09.2015. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÉPVISELŐ TESTÜLETE
Radivoj Paroski, s.k.

120.
A tervezési és építési törvény 46. Cikkelye szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”,szám: 72/2009,
81/2009 - jav, 64/2010 – US határozat, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US határozat, 50/2013 - US határozat,
98/2013 - US határozat, 132/2014 és 145/2014), A Stratégiai felmérés a környezetre tett kihatásokról szóló

OLDAL

264

2015.09.08. Szám

SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

14

törvény 9. Cikkely 5. Bekezdése („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”, szám: 135/2004 és 88/2010),A
közigazgatási határozat 11. Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 10/2008, 13/2013 és
14/2013), És az általános közigazgatási eljárás 192. Cikkelye szerint („SRJ Hivatalos Lapja”, szám: 33/97 és
31/2001), Szenttamás Közigazgatása, A városrendezési, lakhatási-kommunális munkáka és környezetvédelmi
osztálya, a Szenttamási vízelvezető rendszer részletes szabályozási terv kidolgozásának tárgyában, meghozta
HATÁROZAT
A SZENTTAMÁSI VÍZELVEZETŐ RENDSZER RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ( a továbbiakban: Terv)
NEM SZÜKSÉGES A KÖRNYEZETRE TETT HATÁSOK STRATÉGIAI FELMÉRÉSÉNEK KIDOLGOZÁSA (a továbbiakban:
Stratégiai felmérés).
Magyarázat
A Terv kidolgozásának folyamatában indítványozásra került a folyamat a környezetre tett hatások stratégiai
felmérésének kidolgozásának szükségleteire. A környezetre tett hatások stratégiai felméréséről szóló törvény 11.
Cikkely 1. Bekezdésében ( „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”,szám: 135/2004 és 88/2010) Vélemény lett
kérve a környezetre tett stratégiai felmérésének kidolgozásáról szóló szükségletre a tárgyilagos Tervben, amely
során az érdeklődő szervek és szervezetek részt vehettek.
A határidő lehártával amely A környezetre tett hatások stratégiai felméréséről szóló törvény 11. Cikkely 3.
Bekezdésében említésre került, A városrendezési, lakhatási-kommunális munkáka és környezetvédelmi osztály
elküldte véleményét amelyben kijelenti hogy a Terv tartalmának karakterisztikáira tekintettel nincs lehetőség
közvetlen komolyabb negatív kihatásra a környezetre, sem más hatások felhalmozódására a Tervet tartalmazó
környezetben.
Nem volt más Vélemény a többi érdeklődő szerv és szervezet részéről, ezért a Törvény 11. Cikkely 4.
Bekezdésével megfelelően azon vélemény áll fenn, hogy nincs panasz a Határozatra amely a környezetre tett
hatások stratégiai felmérésének nem elvégzéséről szól a tárgyilagos tervre.
A föld célhasználata a Terv tartalmában meghatározásra került a vízelvezető rendszerre, így ez nem azon
projektek közé tartozik amelyre igényelhető a környezetre tett hatások felmérése, a Rendeletnek megfelelően a
Projekt listák meghatározásáról amelyek esetén kötelező a hatások felmérése, és a Projektlisták szerint amelyekre
igényelhető a környezetre tett hatások felmérése ( „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”,szám: 114/2008).
A fent említettekre tekintettel, a Kritériumoknak megfelelően a lehetséges fontso hatások karakterisztikák
meghatározására (Törvény I Melléklete), az következtethető le, hogy a tárgyilagos Tervnek nincs nagyobb hatása a
környezetvédelemre és a fenntartható fejlődésre és a lehetséges levegőre,vízre,földre,éghajlatra, növényi- és
állatvilágra tett negatív hatásról, a lakosságra és a biodiverzitásra, védett természeti vagyonokra, lakosságra és az
emberek egészségére, kultúrális- történelmi örökségre, infrastruktúrára,gazdasági és más létesítményekre és más
létrehozott vagyonokra, a terület jövendőbeli használata miatt a Terv tartalmában, és az említett Terv hasonló
karakterisztikái miatt.
Értékelve az elmondottakat, ezen Terv megvalósításának nem lesz fontosabb negatív hatása a környezetre,
így a törvény 9. Cikkely 3. Bekezdése szerint a diszpozíció szerint döntöttek.
A tárgyat jóváhagyta :
Jovana Moldovanov– Djenic, építészeti mesterképzéssel rendelkező diplomás mérnök

SZENTTAMÁS KÖZIGAZGATÁSA
Szám: 350-1/2015-IV-01
Nap: 20.04.2015. évében

VEZETŐ
SZENTTAMÁS KÖZIGAZGATÁSA
Zoran Calenic s.k.
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környezetre tett hatás stratégiai felmérésének kidolgozása

263

KIADÓ: SZENTTAMÁSI HELYI KÖZIGAZGATÁS
Теlefon: (021) 730-020; Теlefon/Fax: (021) 730-402
Folyószámlaszám: 840-144640-89
Cím: Trg Slobode 2
FELELŐS SZERKESZTŐ: Savkov Milorad
www.srbobran.rs
A “Szenttamás Községi Hivatalos Lap” fordítását szerbről Magyar nyelvre az “Oxford akademija” végzi, Jagodina,
Kneginje Milice 21
KIADÓ: SZENTTAMÁSI HELYI KÖZIGAZGATÁS
Теlefon: (021) 730-020; Теlefon/Fax: (021) 730-402

