SZENTTAMÁS KÖZSÉG
HIVATALOS LAPJA
____________________________________________________________________________________
Év XLIX
______
___Szenttamás, 22.03.2016. ____
_____
__Szám: 4.
_________________________________“Szükség szerinti kiadmány“____________________________
36.
A környezetvédelmi törvény 68. Cikkely 1. Bekezdése és 100. Cikkelye szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”, szám: 135/2004, 36/2009, 36/2006 – társ. Törvény És 72/2009-társ. Törvény) A környezetfejlesztésért
és környezetvédelemért járó térítésről szóló határozat 6. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,
szám: 8/2012, 10/2013 és 14/2013), A Szenttamás községi környezetvédelmi alap megalapításáról szóló határozat
5. Cikkelye („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”, szám: 1/2010), a Községi tanácsról szóló határozat 2. És 38.
Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 10/2008) és Szenttamás Község Községi tanácsának
Ügyviteli szabályzatának 66. Cikkely 1. Bekezdése szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2009), A
Szenttamási községi tanács, a 70. Ülésén amelyet 2016.03.15-én tartott meg, a Mezőgazdasági és környezetvédelmi
minisztérium beleegyezésével szám: 401-00-00360/2016-09, 2016.02.25-éről, meghozta
PROGRAM
A KÖRNYEZETVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL A 2016. ÉVRE
I
Ezen Programmal meghatározásra kerülnek a tervezett bevételek és az eszközök célhasználata a
tevékenységekre a 2016. Év ideje alatt amelyek tervezettek a környezetvédelem és környezetfejlesztés területén
Szenttamás község területén.
A program megvalósításához a költségvetési alap használatáról az alábbi eszközök tervezettek:
1. A bevételek a térítésből a környezetvédelemre és környezetfejlesztésre ( A környezetvédelmi törvény 87.
Cikkely 2. Bekezdés 1. És 2. Pontja szerint) a következő összegben.......................................... 8.300.000,00 dinár
2. Az előző évből fennmaradt eszközök -2015. év ...................................................... 3.097.118,60 dinár
-----------------------Összesen:11.397.118,60 dinár
II
Az ezen Program I pont 2. Bekezdésében említett eszközök használva lesznek:
1. A programok és projektek a környezet állapotának követésére ( monitoring) Szenttamás
község területén .............................................................................................................. 537.118,60 dinár
A 2016. Év során tervezett a környezeti állapotának felmérése a Környezetvédelmi törvénynek megfelelően
(cikkely 69-73) és külön törvényekkel, éspedig:
- A levegő minősége;
- az allergéneket tartalmazó növények koncentrációjának követése (parlagfű);
- a kommunális zaj szintje a településeken és a főutak mentén;
- a föld minősége;
- a nemionizáló sugárzás szintmérése (elemzése) külön érdekű forrásokból;
A felsorolt programok megvalósításához aláírásra kerülnek a szerződések felhatalmazott szak és tudományos
szervezetekkel és intézményekkel, a véghezvitt megfelelő folyamatot követően.
2. A motiváló, megelőző és javítási Programok és Projektek: ............................ 2.500.000,00 dinár
Tervezett a pénzügyi és szaksegítség a projektek és programok megvalósításában amelyek az alábbiakra
vonatkoznak:
- a Szenttamás községi terület parkosításának fejlesztési projektje;
- az erdősítési projektek és az ültetvények ápolása Szenttamás község területén;
- a program megvalósítása ami az iskolaudvarok parkosítására és a szabad közterületek parkosítására
vonatkozik a Község össz Helyi közössége alapján;
- a vad szeméttelepek eltávolítási projektje;
- a meglévő kommunális szemetet tároló szeméttelepek javítása;
- a parlagfű kiiktatási programja és más allergént tartalmazó növény kiiktatása Szenttamás község
területén;
- a kártevő rovarok kiírtási programa;
- a környezetvédelmi intézkedések a rendkívüli szituációkban, és a többi motiváló, preventív és javítási
programot és projektet amelynek a megvalósítására szükség mutatkozik.
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A felsorolt programok megvalósítására aláírásra kerülnek a szerződések a felhatalmazott szak- és
tudományos szervezetekkel és intézményekkel, a véghezvitt megfelelő folyamatot követően. Ezek a
programok és projektek a végzéseknek megfelelően kerülnek megvalósításra amelyek a Környezetvédelmi
törvényből erednek, és más intézményekkel együttműködően Szenttamás község területéről.
Az ezen nekezdésben említett eszközök felosztásra kerülnek a Községi elnök egyéni jogi aktusa alapján, és
a benyújtott kérvények alapján a hatályos vállalatoktól és intézményektől Szenttamás község területén és
az ajánlatok alapján amelyet Szenttamás Község közigazgatása hatályos szerve adott ki, és a Szenttamás
Községi Községi tanács parancsára; mint a Szenttamás községi rendkívüli szituációk stábja szerint.
3. A Programok vagy Projektek a védett természeti vagyonok védelmére és fejlesztésére:
.......................................................................................................................................... 660.000,00 dinár
Az eszközök a védett természeti vagyonok védelmére, fejlesztésére és javítására szolgálnak majd
Szenttamás község területén, azon módon amely biztosítja majd a védelmüket.
A 2016. Évben tervezettek a programok vagy projektek a természeti vagyonok védelmét és fejlesztését
illetően, a tevékenységek elvégzésére a védett természeti vagyonokról való gondoskodást és irányítást illetően, a
szakdokumentáció kidolgozása (védelmi tanulmányok) az új védett természeti vagyonok kihirdetésére a pénzügyi
lehetőségeknek megfelelően.
Az eszközök amelyek ebben a bekezdésben kerültek felsorolásra a Községi elnök egyéni jogi aktusa szerint
kerülnek szétosztásra és a benyújtott kérvények alapján a hatályos vállalatok és intézmények által Szenttamás
község területéről és a Szenttamás községi Községi tanács hatályos osztályának ajánlata alapján.
4. Oktatási tevékenységek és a környezetvédelem szükségességének tudatosságának erősítése
......................................................................................................................................... 500.000,00 dinár
Az oktatási szint növelésének céljából, a környetvédelmi tudatosság és népszerűsítése érdekében, a
Szenttamás községi Közigazgatás, Hatályos szerv a városrendezési, lakhatási-kommunális ügyletekért és a
környezetvédelemért felelős osztálya, önkéntesen vagy más szubjektumokkal együttműködve, megszervezi és részt
vesz az előadásokon, szemináriumokon, tribünöön, gyűléseken, kurzusokon, rendezvényeken a környezetvédelem
területén és a környezetvédelem fejlesztésében és a jelentős dátumok és események megjelölésében, mint például:
- A Föld napja;
- A környezetvédelem világnapja;
- Környezetvédelmi kiállítások;
- Természetparkok napja;
- Egészséges ételek kiállítása;
- Fesztiválok és események amelyek promotálják a környezetvédelmet;
- Edukatív ökológiai programok megszervezésében az iskolás és óvodás gyermekek számára ökológiai
iskolák és táborokon keresztül;
- Más fontos dátumok és események.
Az eszközök amelyek ebben a bekezdésben felsorolásra kerültek a Községi elnök egyéni jogi aktusa alapján,
és a benyújtott kérvények alapján a hatályos vállalatok és intézmények részéről Szenttamás község területéről és a
Szenttamás községi Közigazgatás hatályos szerv ajánlata alapján.
5. Információk és az adatok megjelenítése a környezet állapotáról és minőségéről
......................................................................................................................................... 100.000,00 dinár
A nyilvánosság rendszeres, időszerű, teljes és objektív értesítéséről a környezet állapotáról, a Közigazgatás
közmunkájáról és a környezetvédelem tudatosságának erősítésének jelentősségéről a 2016. Év során a Szenttamás
községi internetes weboldal fejlesztésével folytatódik, a hírek megjelenítésének értelmében és a Városrendezési,
lakhatási-kommunális ügyletekért és környezetvédelemért felelős osztályának értesítéseivel. Egyidejűleg dolgozni
fognak a nyilvánosság értesítésén a környezetvédelem állapotáról közinformációs eszközökön keresztül.
6. Programok és projektek finanszírozása a környezetvédelem érdekében........ 7.100.000,00 dinár
Ezen programok és projektek az elvégzett pályázat alapján kerülnek megvalósításra. A projektek
megválasztásáról amelyek finanszírozásra kerülnek a költségvetési alapból a határozatot a Községi elnök hozza meg,
a Bizottság ajánlására a projektek átvizsgálására amelyek nyilvános pályázaton keresztül érkeztek az egyesületek
finanszírozására Szenttamás község területén a környezetvédelem területén.
III
A finanszírozás, illetve a tevékenységek társfinanszírozása ebből a Programból, az eszközök beáramlása
alapján fog történni amelyek a Környezetvédelem és környezetfejlesztési térítéséről szóló határozatnak megfelelően
került begyűjtésre („Szenttamás Község Hivatalos Közlönye”,szám 08/2012, 10/2013 és 14/2013), és a Szenttamás
községi 2016. Évi költségvetési határozatnak megfelelően („Szenttamás község Hivatalos Közlönye”, szám: 21/2015)
és a célszerű átruházott beáramló eszközökből a Környezetvédelmi törvénynek megfelelően ( „Szerb Köztársaság
Hivatalos Közlönye”, szám: 135/04 és 36/09).
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IV
Ha a bevételek nem valósulnak meg a tervezett összegben, a Szenttamás községi elnök meghatározza a
priorítást élvező tevékenységeket, a hatályos Osztály ajánlatára.
V
A Program megvalósítását és a felügyeletet a szerződéses kötelezettségek fölötti felügyeletet és az egyéni
programok megvalósítását és a projektek megvalósítását a hatályos közigazgatási szerv végzi el – Városrendezési,
lakhatási-kommunális ügyletekért és környezetvédelemért felelős osztály.
A jelentést ezen program megvalósításáról a Szenttamás községi közigazgatás nyújtja be, a Következő évi
program elfogadását megelőzően.
VI
Ezen Programot megjeleníteni „Szenttamás község Hivatalos lapjában”.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCS
Szám: 501-89/15/2016-I
Nap: 15.03.2016. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
Zoran Mladenovic, s.k.

37.
A helyi önkormányzatról szóló törvény 46. Cikkelye szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye”,szám:
129/2007) Szenttamás Község Alapszabályzatának 59. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám:
5/2008, 7/2012 és 1/2014), A Községi tanácsról szóló határozat 2. És 38. Cikkelye szerint („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”, szám: 10/2008) A zöld közterületek fenntartásáról szóló határozat 3. Cikkely 2. Bekezdése szerint
(„Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám:8/2015) és Szenttamás község Községi tanácsának Ügyviteli
szabályzatának 66. Cikkely 1. Bekezdése szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2009) a Községi
tanács a 70. Ülésén amelyet 2016.03.15-én tartott meg, meghozta a következőt
VÉGZÉS
A JÓVÁHAGYÁS MEGADÁSÁRÓL A ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSI PROGRAMJÁRA SZENTTAMÁS
KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016. ÉVRE
I
JÓVÁHAGYÁSRA kerül a Zöld közterületek fenntartási programja Szenttamás község területén a 2016. Évben
szám: 37/2016 amelyet a „Szenttamás községi városrendezési és építési igazgatóság” KV Felügyelő bizottsága
fogadott el a 2016.02.25-én megtartott ülésén.
II
Ezen Végzés és a Zöld közterületek fenntartási programja Szenttamás község területén a 2016. Évben
megjelenítésre kerül „Szenttamás község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 352-47/2016-I
Nap: 15.03.2016. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
Zoran Mladenovic, s.k.

A kommunális tevékenységekről szóló törvény 2. Cikkely 1. Bekezdés 12) pontja szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”, szám: 88/2011) a Kommunális rendről szóló határozat 22. Cikkelye szerint („Szenttamás község Hivatalos Lapja”,szám:
12/2014) a Zöld közterületek fenntartásáról szóló határozat szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 8/2015) A
Szenttamási KV „Szenttamás községi Városrendezési és építési igazgatóság” alapító okiratának módosításáról szóló határozat 1.
Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 15/2014) a Szenttamási „Szenttamás Községi városrendezési és
építési igazgatóság” KV felügyelő bizottsága 2016.02.25-én, meghozta a következőt
PROGRAM
A ZÖLD KÖZTERÜLETEK FENNTARTÁSÁRÓL SZENTTAMÁS KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2016.
Pont 1.
A zöld közterületek fenntartása alatt Szenttamás községében érthető a rendezés, folyó és befektetési fenntartás és a zöld
rekreációs területek javítása és más zöldterületek javítása. A zöld közterületek olyan földterületek amelyek az érvényes területi
tervezési dokumentumoknak zöld közterületek felemelésére szolgálnak és a rendezetlen zöld közterületek amelyek parlagfű alatt
vannak.
A zöld közterületek típusai amelyek a fenntartás tárgyai: parkok, terek, utak menti zöldterületek (gyep, fasorok, mezővédő
övek és más ültetvények), blokk zöldterületek, zöldterület a lakóépületek körül, park erdők, rekreációs zöldterületek, védő
zöldterületek, és más zöldterületek).
A zöld közterületek fenntartási munkálatai Szenttamás község területén a KKV „Graditelj” Szenttamás által kerülnek
elvégzésre.
Pont 2.
A zöld közterületek rendezése magába foglalja a tervezést, felemelést és ugyanazok fenntartását.
A zöld közterületek folyó fenntartása magába foglalja:
-a füves területek kiépítését megfelelő fűkeverékekből az adott feltételeknek megfelelően, a fű magasságának fenntartása
3-5 cm (géppel nyírt füves területek esetén), rendszeres öntözéssel ( ha van rá mód, táplálás stb.),
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- rózsakertek formálása vagy virágos kertek formálása perenből vagy szezonvirágokból a szezonvirágok kötelező
váltakozásával,
- táplálás, öntözés és feltöltés az előrelátott növényi anyaggal, a sérült vagy száraz anyagok lecserélése a
virágcserepekben;
- a bokrok és folyó virágok többszöri metszése, a környezet esztétikai és funkcionális igényeinek megfelelően,
- a fasor ültetvények ápolása, az utcán vagy sétálóutcán,amelyek szabály szerint ugyanazon típusú fákból vannak, vagy
más szükséges munkálatok a fák védelme érdekében.
- a meglévő nyilvános zöldterületek rekonstruálása és felújítása.
Cikkely 3.
Az elhelyezkedések a község területén amelyeken elvégézsre kerül a zöld közterületek fenntartása, amely előre lett látva
rendezésre, folyó és befektetéses fenntartásra és javításra
Az idő, a munkák típusa és a munkavégzés dinamikája és időtartama helyiségek szerint
A zöld közterületek fenntartását és rendezését Szenttamás községében az alábbi munkálatok jelentik:
Sorsz
ám

Leírás

egység
m2

3
4

a terep tisztítása és előkészítése a szezonvirágok ültetéséhez vagy elvetéséhez a
virágcserepekben
terep tisztítása és előkészítése a szezonvirágok ültetéséhez vagy elvetéséhez a parkban ( földes
terület)
szezonvirágok elvetése és ültetése a virágcserepekben
szezonvirágok elvetése és ültetése a parkban ( földes terület)

5

szezonvirágok és rózsák körülkapálása

m2

6

szezonvirágok öntözése a parkban ( földes területek)

m2

7

virágok öntözése a virágcserepekben

db

8

virágok öntözése a virágcserepekben a virágtartókon

db

9

élő bokrok metszése

m1

1
2

10
11
12
13
14
15
16

a növényi maradványok rakományozása és elszállítása a szeméttelepre
bokrok ültetése és pótlása
táplálás és kezelés növényi védőszerekkel
szezonvirágok ültetése 25 cm átmérőjű cserepekbe
ültetési anyag körülkapálása az ültetvényen
fű kézi eltávolítása a virágültetvényeken
a fű kézi lekaszálása közterületeken

m2
m2
m2

m3
m1
m2
db
Munkaóra szerint
m2
Munkaóra szerint

а) Növények ültetése, körülkapálása és táplálása a virágtartókban és cserepekben:
1) Szenttamáson: A virágtartók a Szent Száva és a Karadjordjeva utcában, a Szabadságtéren (park), Milivoj Tutorov téren és a
Dositej utcában
- Virágtartók száma: 58 darab,
- Össz terület: 80,64 m2,
A virágcserepek 25cm átmérővel, a virágtartókon a Karadjordjeva utcán, a Szabadságtéren (park)
- virágcserepek száma: 67 darab,
Díszes paraszt szekér a Szent Száva utcán: 1 darab.
2) Turiján: A virágtartók a Helyi közösség épülete előtt
Virágtartók száma: 9 darab, virágágyások: 6 darab, rózsakert: területe 150 m2
3) Nadaljon: Virágtartók a Momcilo Tapavica emlékműnél, a Szent Szávai otthonnál
- Virágtartók száma:10 darab,
- Össz terület: 22,36 m2,
Virágcserepek 25 cm átmérővel a Szent Száva utcai virágcserép tartókon
- Virágcserepek száma: 12 darab.
b): Ültetés, körülkapálás és öntözés, virágok táplálása, és a zöldterületek fenntartása közterületeken:
Szenttamáson
- Körülkapálás, a fű kézi eltávolítása a virágos területeken és a virágágyásokon a földes területeken a Szabadságtéren (park) össz
területe 140 m2
- A bokrok metszése és körülkapálása melynek össz hossza 1.600 méter, szükség szerint bokrok ültetése és pótlása közterületeken a
Szent Száva utcában, a Sportcsarnok és Gimnázium mellett a Milivoj Tutorov professzor téren, a Szabadságtéren (park), a Katolikus
templomnál, az „Elan” hotelnél – növényi maradványok rakományozása és elszállítása 10.50 km távolságra.
- Ágak metszése és kapálása (Karadjordje utca) és más hasonló természetű munkálatok.
Idő, dinamika és a munkálatok elvégzésének periódusa a helyiségeken
A zöld közterületek fenntartása áprilistól október végéig történik a folyó évben.
Az öntözések és kapálások, metszések, bokrok ültetésének és pótlásának száma, a táplálások és kezelések növényi
védőszerekkel szükség szerint történik és az időjárási viszonyoknak megfelelően.
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A KV „Szenttamás községi városrendezési és építési igazgatóság” meghatározza a felsorolt munkálatok dinamikáját és a
priorításokat.
A fák fenntartása és metszése, a fák kiszedése a közterületeken amelyek ezen programmal meghatározásra kerülnek a
vegetáció nyugalmi állapotában fog megtörténni.
A zöld közterületek géppel történő kaszálására Szenttamáson az alábbi területek lettek előrelátva
Szabadságtéri park
4.152 m2
Sportcsarnok menti területek, Gimnázium
2.264 m2
Híd menti területek, a hotel és a csarnok előtt (híd jobb oldala)
2.457 m2
területek a csatorna mentén a hídtól a piacig
1.580 m2
treületek a sárga kút körül a Postáig
548 m2
területek a katolikus templom és a J.J. Zmaj ált. Iskola körül
2.497 m2
minden füves terület a sportcsarnokok körül Rekavicán
5.000 m2
Összesen
16.041 m2
Ezen területek mellett gépi kaszálásra kerülnek az útövezetek az Október 19 utcán, az Újvidéki úton az üzemanyag
töltőállomástól a hídig, a Turijai út a hídtól a Magházig és az útövezet a Milos Obilic utca végétől Szenttamáson a Turijai bejáratig
(„Kuvajt”), Branislav Nusic utca stb.
A kézi vagy gépi kaszálásra Szenttamáson az alábbi területek lettek előrelátva:
területek a híd és a korlát mellett Rekavicán
Csatorna utca és a DTD csatorna melletti rész
A Szekszeri híd körül és a Skopljei utca része és a Kalvária
A vágóhíd mögötti övezet és a rész Téglagyár épületéig
Területek a hídtól a DTD csatornán és az útrész a vasútig
Fenntartani az övezetet a járda mellett a csatorna mellett a hídtól a Békamocsárig
Fenntartani a Békamocsár mögötti övezetet és a focipálya mögött
Az övezet a Vásártér mellett
Fenntartani a zöldterületet a kereszteződéseken hogy átláthatóak legyenek
Fenntartani a területeket a kaszárnya előtt
Fenntartani a területeket a sportcsarnok, kosárlabda pálya és az „Elan“ hotel között
Játszótér a Mesa Selimovic utcában, Gedanka játszótér
Gépi kaszálásra Turiján az alábbi területek lettek előrelátva:
- a volt régi kocsma a központban 900 m2
- a füves terület a Turijai sportközponton 1300 m2
A gépi kaszálás Nadaljon az alábbi területekre került előrelátásra:
- a Helyi közösségnél található park
- park a postánál
- park az egészségháznál
- park a templomnál
Az össz terület fűnyírásra 4530 m2
A KV „Szenttamás községi városrendezési és építési igazgatóság” meghatározza a felsorolt munkálatok elvégzésének dinamikáját és
priorításait, a vegetációtól függően.
A gépi kaszálás 1-szer kerül elvégzésre hetente, kézzel pedig akár havi kétszer.
A zöld közterületek amelyek szénakaszálásra kerülnek kiadásra Szenttamás községében
-

Az útövezet a Szegedi út mindkét oldalán/ a kezdete a Debeljacki tanya mögött található
Szekszeri híd/ Begluki oldal/
Szekszeri híd /Tukljani oldal/
Baranya utca vége a Krivajai hidacskáig
a Baranya utca jobb oldalától a Krivajai hidacskától a Popovaca Venac utcáig
a csatorna az Október 19 utcától a Szenttamási várárok utcáig és a Krivajai híd jobb oldala az Hegyesi utcáig
Turijai utca az aszfaltos úttól az ültetvény drótkerítéséig és az övezet az aszfaltozott úttól Turija felé az ültetvény kerítéséig
A Turijai út jobb oldala a Jovanov Todor utcától a Vital raktáráig
a Djordje Zlincic utca bal oldala a segéd focipályáig, az utca kezdetétől a 10-es számig ugyanabban az utcában
a Proleter utca bal és jobb oldala a silótól a Djordje Zlincic utcáig
a Djordje Zlincic utca bal oldala a segéd focipályáig 16-os szám a vasútig
Fruska Gorai utca a Krivajai hídtól a Petőfi Sándor utcáig és a Krivaja folyóig
a csatorna partja melynek keretei a Neretljanska utcától a Szántó utcáig
a Békamocsár csatorna partjától a focipálya végéig
A Djorjde Zlincic utca bal oldala a segéd focipályáig, a 10-16-os számig abban az utcában
A Turijai út a hídtól az Avalai utcáig, amely között a regionális út található és a Turijai utca jobb oldala
A Szekszeri híd környéke és a Skopljei utca része és a Kalvária
A Vágóhíd mögötti övezet és a rész a Téglagyárig
Vásártéri tábor
Erdőcske a Vásártéren – sportpályák a focipályáig
a Ribar utca és a Popovača venac
az övezet a nagy piac mögött, Dositej utca
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A zöld közterületek része Szenttamás községében széna szénakaszálásra adatik ki, pályázat alapján az ideiglenes földhasználatra
szénakaszálás céljából, térítésmentesen a vegetációs időszakban, áprilistól októberig. A bérlő kötelezettségei szerződéssel kerülnek
szabályozásra amely a bérlő és a „Szenttamás községi Városdrendezési és építési igazgatóság” KV között köttetik meg.
Pont 4.
A Tervezett eszközök ezen program megvalósításához biztosításra kerülnek az eszközökből amelyek Szenttamás község
költségvetéséből lettek előrelátva a 2016. Évre.
A szükséges eszközök az érvényes árak szerint 4.500.000,00 dinár összeget tesznek ki.
A felhatalmazott vállalatot illeti a térítés a zöld közterületek fenntartásáért.
A zöld közterületek fenntartási ára meghatározásra került a Szenttamási KKV „Graditelj” Felügyelő bizottságának
határozatával sz. 1131/2014 -2.3.3 2014.11.10. 3,82 din/m2 értékben amelyre a Községi tanács Végzésével Szenttamás szám: 352455/2014-III 2014.12.11-éről jóváhagyását adta a zöld közterületek árára a 2014/2015. Évre.
Pont 5.
A felügyeletet a Program elvégzése fölött a felügyelő bizottság végzi el amelyet a KV „Szenttamás Községi Városrendezési
és építési igazgatóság” igazgatója nevez ki a Végzés meghozatalával. A Felügyelő bizottságnak kötelezettsége hogy minden nap egy
órával a munkaidő lejárta előtt minden helyiséget amely a Programmal előrelátásra került bejárjon. A szolgáltatási naplót minden
nap vezetik, és hetente egyszer hitelesítik azt a KV „Szenttamás Községi Városrendezési és építési igazgatóság” felügyelő bizottsága
által. A Szolgáltatási napló alapján, minden hónap végén elvégzésre kerül a számlázás és a szolgáltatások fizetése.
Pont 6
A „Graditelj“KKV köteles a munkaideje során a KV “Szenttamás községi Városrendezési és építési igazgatóság” munkaideje
során kapcsolatot biztosítani, és szükség szerint egy személy jelenlétét is amely felelni fog a munka megszervezéséért és
koordinálásáért a KV “Szenttamás község városrendezési és építési igazgatóság” Felügyelő bizottságával, a szervezési folyamatban
és az elvégzett munkálatok felügyelete során.
A KV “Szenttamás községi városrendezési és építési igazgatóság” megnevezi a felelős személyt a parancsok kiadására és a
munka koordinálására és az elvégzett szolgáltatások minőségének ellenőrzésére.
A megrendelőnek joga van a Szolgáltatást nyujtó személynek megfizettetni a szerződéses büntetést abban az esetben ha a
Szolgáltató rendszertelenül végzi a következő kötelezettségeit:
•
Ha nem végzi el a szolgáltatásait a Programnak, szabványoknak és a normatíváknak megfelelően amelyek ezekre a területre
használatosak, és nem tevékenykedik a megrendelő reklamálására,
•
Ha nem intézkedik a munkaügyi védelem és biztonság területén a munkások részére amelyek a szolgáltatások elvégzésére
foglalkoztatásra kerülnek,
•
Ha nem tartja tiszteletben a munkaidőt amelh ezen Program 3. Pontjának 2. Bekezdésében meghatározásra került, kivéve ha a
munkaidő más meghatározásra került a Megrendelő kérvényezésére.
A Szerződéses büntetés a Kötelmi jogi törvények előírásával megegyezően kerül meghatározásra.
A szerződött összeg csökkentése az előző bejegyzés előírásai szerint ezen cikkelyből nem lépheti át a Kötelmi jogi
törvényben előírt összegeket.
Pont 7.
A szükséges eszközöket és a felszerelést a szolgáltatások elvégzéséhez ebből a programból a KKV „Graditelj” Szenttamás
biztosítja. Az eszközök és felszerelések beszerzését a szolgáltatások elvégzéséhez beszámításra kerülnek a szolgáltatás árába. A
megrendelő biztosítja az elektromos telepítések használatát és a víz csatlakozók használatát.
Pont 8.
A Program elfogadását követően a KV „Szenttamás községi Városrendezési és építési igazgatóság” KV Felügyelő bizottsága
által ugyanaz eljuttatásra kerül a Községi tanácsnak a Szenttamás községi Közigazgatás Városrendezési, lakhatási-kommunális és
környezetvédelmi osztályának a jóváhagyás megszerzése érdekében.
A részletesebb feltételek ezen szolgáltatások elvégzéséhez ebből a programból, meghatározásra kerülnek a szerződéssel
amely a KV „Szenttamás községi városrendezési és építési igazgatóság” mint megrendelő és a KKV „Graditelj” Szenttamás mint
szolgáltató között köttetik meg. A Szerződés ajánlata meghatározásra kerül a KV „Szenttamás községi városrendezési és építési
igazgatóság” a Szenttamás községi Közigazgatás Városrendezési lakhatási-kommunális és környezetvédelmi osztálya által.
A KV „Szenttamás községi városrendezési és építési igazgatóság” köteles háromhavonta benyújtani a Jelentést a
Szenttamás községi Közigazgatás Városrendezési lakhatási-kommunális és környezetvédelmi osztályának a Program
megvalósításáról, és évente egyszer 01.31-éig a hatályós Osztály által benyújtsa a Községi tanácsnak a jelentést az előző évi
Program megvalósításáról.
KV”SZENTTAMÁS KÖZSÉGI
VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI IGAZGATÓSÁG
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA
Szám: 37/2016
Nap: 25.02.2016.évében

ELNÖK
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
Dragan Krnjetin, s.k.

38.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. Cikkely 3. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav, 108/2013, 142/2014 és
103/2015) Szenttamás község Alapszabályzatának 59. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám:
5/2008, 7/2012 és 1/2014), A községi tanácsról szóló határozat 2. És 38. Cikkelye szerint („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”,szám: 10/2008) Szenttamás Község Községi tanácsának Ügyviteli szabályzatának 66. Cikkely 1.
Bekezdése szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2009) és a Szenttamás községi 2016. Évi
költségvetési határozat 16. Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 21/2015), A Községi
tanács a 70. Ülésén amelyet 2016.03.15-én tartott meg, meghozta
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VÉGZÉS
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL
1. Az eszközökből amelyek a Szenttamás Községi Költségvetési határozattal jóváhagyásra kerültek („Szenttamás
község Hivatalos Lapja”,szám: 21/2015), fejezet 4.01. – Közigazgatás, funkció 130- Közigazgatás, pozíció 42,
program osztályozás 0602 – Helyi önkormányzat, gazdasági osztályozás 499- Tartalék eszközök – Folyó költségvetési
tartalék, jóváhagyásra kerülnek az összegek 391.788,58 dinár összegben a KV „Szenttamás Község Városrendezési és
építési igazgatóság” KV részére az ÁFÁ-ra a Vuk Karadzic és Branko Radicevic utcában lévő vízhálózat
rekonstruálásához Turiján.
2. Az eszközök ezen Végzés 1. Pontjából a 4.16. fejezet keretein belül kerülnek felosztásra - KV „Szenttamás
község Városrendezési és építési igazgatósága”, funkciónális osztályozás 620 – Községi közösség fejlesztése, pozíciü
250/1, program osztályozás 1001 - Stratégiai, területi és városrendezési tervezés, gazdasági osztályozás 511 - ÁFÁra a Vuk Karadzic és Branko Radicevic utcában lévő vízhálózat rekonstruálásához Turiján 391.788,58 dinár összegben.
3. Ezen Végzés megvalósításáról gondoskodni fog Szenttamás Község Gazdasági, költségvetési és finanszírozási
osztálya.
4. Ezen Végzést megjeleníteni „Szenttamás község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 400-239/15/2016-I
Nap: 15.03.2016. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
Zoran Mladenovic, s.k.

39.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. Cikkely 3. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav, 108/2013, 142/2014 és
103/2015) Szenttamás község Alapszabályzatának 59. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám:
5/2008, 7/2012 és 1/2014), A községi tanácsról szóló határozat 2. És 38. Cikkelye szerint („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”,szám: 10/2008) Szenttamás Község Községi tanácsának Ügyviteli szabályzatának 66. Cikkely 1.
Bekezdése szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2009) és a Szenttamás községi 2016. Évi
költségvetési határozat 16. Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 21/2015), A Községi
tanács a 70. Ülésén amelyet 2016.03.15-én tartott meg, meghozta
VÉGZÉS
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL
1. Az eszközökből amelyek a Szenttamás Községi Költségvetési határozattal jóváhagyásra kerültek („Szenttamás
község Hivatalos Lapja”,szám: 21/2015), fejezet 4.01. – Közigazgatás, funkció 130- Közigazgatás, pozíció 42,
program osztályozás 0602 – Helyi önkormányzat, gazdasági osztályozás 499- Tartalék eszközök – Folyó költségvetési
tartalék, jóváhagyásra kerülnek az összegek 2.603.942,39 dinár értékbem Szenttamás Közigazgatásának a Nadalji
stadion tribünjeinek kiépítéséhez tetővel és gyalogos járdával.
2. Az eszközök ezen Végzés 1. Pontjából a 4.01. fejezet keretein belül kerülnek felosztásra - Szenttamás
közigazgatása, gazdasági osztályozás 130- Közigazgatás a költségvetésből, pozíció 46/3, program osztályozás 0602 –
helyi önkormányzat, gazdasági osztályozás 511 – Tribünök kiépítése tetővel és gyalogos járdával a Nadalji stadionon
2.603.942,39 dinár összegben.
3. Ezen Végzés megvalósításáról gondoskodni fog a Szenttamás községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi
osztálya.
4. Ezen Végzést megjeleníteni „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 400-49/2016-I
Nap: 15.03.2016. évében

ELNÖK
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
Zoran Mladenovic, s.k.

40.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. Cikkely 3. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav, 108/2013, 142/2014 és
103/2015) Szenttamás község Alapszabályzatának 59. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám:
5/2008, 7/2012 és 1/2014), A községi tanácsról szóló határozat 2. És 38. Cikkelye szerint („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”,szám: 10/2008) Szenttamás Község Községi tanácsának Ügyviteli szabályzatának 66. Cikkely 1.
Bekezdése szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2009) és a Szenttamás községi 2016. Évi
költségvetési határozat 16. Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 21/2015), A Községi
tanács a 71. Ülésén amelyet 2016.03.22-én tartott meg, meghozta
VÉGZÉS
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL
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1. Az eszközökből amelyek a Szenttamás Községi Költségvetési határozattal jóváhagyásra kerültek
(„Szenttamás község Hivatalos Lapja”,szám: 21/2015), fejezet 4.01. – Közigazgatás, funkció 130- Közigazgatás,
pozíció 42, program osztályozás 0602 – Helyi önkormányzat, gazdasági osztályozás 499- Tartalék eszközök – Folyó
költségvetési eszközök, jóváhagyásra kerülnek az eszközök 595.344,00 dinár összegben a Szenttamási
közigazgatásnak a munkálatok elvégzéséhez az esőcsatorna kiépítéséhez beton csatornákkal a Bardova utcában a
Sonja Marinkovic utca részétől a Politova utcáig.
2. Ezen Végzés eszközei felosztásra kerülnek a 4.01. fejezet keretein belül – Szenttamás Közigazgatása,
gazdasági osztályozás 130 – Közigazgatás a költségvetésből, pozíció 46/4, program osztályozás 0602 – Helyi
önkrományzat, gazdasági osztályozás 511 – Munkálatok elvégzése az esőcsatorna kiépítéséhez a beton
csatornatetőkkel a Bardova utcában a Sonja Marinkovic utca részétől a Politova utcáig 595.344,00 dinár összegben.
3. Ezen Végzés megvalósításáról gondoskodni fog a Szenttamás községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi
osztálya.
4. Ezen Végzést megjeleníteni „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
SZENTTAMÁS KÖZSÉG
KÖZSÉGI TANÁCSA
Szám: 400-56/2016-I
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41.
A költségvetési rendszerről szóló törvény 69. Cikkely 3. Bekezdése szerint („Szerb Köztársaság Hivatalos
Közlönye”,szám: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – jav, 108/2013, 142/2014 és
103/2015) Szenttamás község Alapszabályzatának 59. Cikkelye szerint („Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám:
5/2008, 7/2012 és 1/2014), A községi tanácsról szóló határozat 2. És 38. Cikkelye szerint („Szenttamás Község
Hivatalos Lapja”,szám: 10/2008) Szenttamás Község Községi tanácsának Ügyviteli szabályzatának 66. Cikkely 1.
Bekezdése szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 2/2009) és a Szenttamás községi 2016. Évi
költségvetési határozat 16. Cikkelye szerint ( „Szenttamás Község Hivatalos Lapja”,szám: 21/2015), A Községi
tanács a 71. Ülésén amelyet 2016.03.22-én tartott meg, meghozta
VÉGZÉS
A FOLYÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉK ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁRÓL
1. Az eszközökből amelyek a Szenttamás Községi Költségvetési határozattal jóváhagyásra kerültek
(„Szenttamás község Hivatalos Lapja”,szám: 21/2015), fejezet 4.01. – Közigazgatás, funkció 130- Közigazgatás,
pozíció 42, program osztályozás 0602 – Helyi önkormányzat, gazdasági osztályozás 499- Tartalék eszközök – Folyó
költségvetési eszközök, jóváhagyásra kerülnek az eszközök 136.464,00 dinár értékben Szenttamás Közigazgatásában
a munkálatok elvégzésére az esőcsatorna szintbehozásáról a Vuk Karadzic utcában az 1-es számtól a Sonja
Marinkovic utcáig.
2. Az eszközök a Végzés 1. Pontjából, felosztásra kerülnek a 4.01. fejezet keretein belül – Szenttamás
közigazgatása, funkcionális osztályozás 130 – Közigazgatás a költségvetésből, pozíció 46/5, program osztályozás
0602- Helyi Önkormányzat, gazdasági osztályozás 511 – Munkálatok elvégzése – A Vuk Karadzici utca csatornájának
szintbehozásával kapcsolatos munkálatok, az 1-es számtól a Sonja Marinkovic utcáig 136.464,00 dinár értékben.
3. Ezen Végzés megvalósításáról gondoskodni fog a Szenttamás községi gazdasági, költségvetési és pénzügyi
osztálya.
4. Ezen Végzést megjeleníteni „Szenttamás Község Hivatalos Lapjában”.
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