
           На основу члана члану 129. став 1. тачка 2. Закона о заштити животне 
средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004), на основу члана 43. став 3. Закона о 
заштити животне средине( "Сл. гласник РС", бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 
53/95) и члана 24 став 1 тачка 5 Статута Општине Бечеј(Службени чист општине 
Бечеј број 3/2002), Скупштина општине Бечеј, је на XL седници одржаној  дана 
19.03.2008. године, донела 

 

 

О Д Л У К У 

О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ СТАРА ТИСА КОД БИСЕРНОГ ОСТРВА 

 

Члан 1. 

Меандар са десне стране данашњег тока реке Тисе на територији општине 
Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ ставља се под заштиту као Парк природе Стара Тиса 
код Бисерног острва и сврстава у значајна  природна добра, односно у природно 
добро III категорије (у даљем тексту: Парк природе Стара Тиса код Бисерног 
острва). 

Члан 2. 

         Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва ставља се под заштиту ради 
очувања највећег флувијалног језера код нас, односно комплекса природних, 
очуваних водених  и влажних станишта, која су уточиште бројним биљним и 
животињским врстама: око 100 таксона васкуларне флоре, 11 биљних заједница, 11 
врста Oligochaeta, велики број инсеката, 23 врсте рибе, 7 врста водоземаца, 3 врсте 
гмизаваца, 166 врста птица и значајан број сисарских врста, од којих су многе 
угрожене.   

Члан 3. 

Стара Тиса код Бисерног острва налази се на подручју Општине Бечеј, к.о. 
Бечеј, к.п 26057, и к.о. Бачко Градиште к.п. 14575,  на подручју Општине Нови 
Бечеј, к.о. Нови Бечеј, к.п. 22530/1, 22530/2, 22530/3, 22706, 22707, 22708, 22746, 
22794, 23513, 23514, 23712, 23761, 23779, 23780, 23781, 23782  и на подручју 
Општине Жабаљ, к.о. Чуруг, к.п. 2783/1, 5519/2, 6754, 6755, 6756, 14740, 14741/1, 
14741/2, 14741/4, 14741/5, 14741/6,14741/7, на површини од 391,7304 ha,  од чега је 
290,0627 ha у друштвеној,  84,0915  ha  у државној својини, у мешовитој 5,0616 ha и 
12,5146 ha у приватној својини. 

Заштитна зона Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва к.о. Чуруг 
обухвата површину од 3801,51 ha. 

Опис граница Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва и његове 
заштитне зоне,  са графичким приказом одштампан је уз ову одлуку и чини њен 
саставни део. 

 

 

Члан 4. 



На подручју Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва установљава се режим 
заштите II степена на површини од 21,4948 ha и режим заштите III степена на површини од 
370,2356 ha. 

Режим заштите II степена установљава се на ширим просторима под трском, као и 
крајњем огранку и приобаљу водотока према Тиси код Чуруга, на катастарским општинама 
Нови Бечеј и Бачко Градиште, на катастарским парцелама бр. 22530, 22706, 22707, 22708, 
22746, 22794, 23779, 23780, 23781, 23782 и 14575 (део). 

Остали простор (отворена вода и ужи део тршћака уз њу) налази се под режимом 
заштите  III степена. 

 
Члан 5. 

На подручју Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва.  
1. забрањено је: 
 
1) узнемиравање и уништавање дивље флоре и фауне, осим у циљу научних 

истражи-вања и унапређења природних вредности; 
2) уношење алохтоних биљних и животињских врста; 
3) обављати привредни риболов; 
4) мењати хидролошки режим тако да дође до пада нивоа воде испод коте 

72,50 mnm; 
5) нагло мењати ниво  воде у периоду репродукције флоре и фауне; 
6) градити заливне системе; 
7) упуштање воде испод II класе квалитета (β мезосапробна) у Стару  Тису; 
8) паљење трске; 
9) кошење у репродуктивном периоду; 
10) непланско кошење и сеча трске, као и непланско уклањање флотантне и 

субмерзне вегетације; 
11) примењивати хемијска средстава, пестициде, минерална и органска 

ђубрива, осим у циљу активне заштите природног добра; 
 
12) мењати морфологију терена (раскопавање и насипање обала, отварање 

позај-мишта и сл.) осим у циљу побољшања хидролошких и еколошких услова 
станишта; 

 
13) градити нове објекате, осим привре-мених за потребе спровођења мера 

заштите и унапређења добра; 
  
 14) отварање депонија и одлагање свих врста отпадних материја и складиштење 
опасних материја; 
  15) отварање дивљих плажа; 

16) предузимање активности које пред-стављају потенцијалну опасност за 
угрожавање квалитета животне средине на заштићеном простору и које могу 
нарушити еколошки и визуелни интегритет природног добра.  
 На простору за који је прописан режим заштите II степена поред забрана 
из става 1. тачка од 1-17. овога члана, забрањена је и изградња молова, осим у 
научно-истраживачке сврхе. 



 На простору за који је прописан режим заштите III степена, поред забрана 
из става 1. тачка од 1-17. овога члана, забрањено је и: 

1) извођење хидромелиорационих радова који би довели до смањења нивоа 
подземних вода (прокопавање нових канала, продуб-љивање постојећих и др.); 

2) лов, осим у периоду од 01.11 до 15.12.; 
3) употреба свих недозвољених сред-става за лов рибе (напр. креч, хлор, 

конопља, струја); 
4) улов угрожених врста рибе (лињак, жути барски караш, гавачица, 

сабљарка и др.); 
5) лов рибе у доба мреста; 
6) лов младих, полно незрелих или тек сазрелих риба; 
7) улов матичних јединки рибе веће репродуктивне вредности: шаран 6 kg, 

смуђ 6 kg, штука 5 kg; односно улов највише пет комада квалитетних риба дневно 
по особи са риболовачком дозволом (шаран, смуђ, сом, штука) 
  8) уношење алохтоних (страних) врста риба; 

9) коришћење пловила на моторни погон (скутера, глисера, ванбродских 
мотора јачине преко 4,8 kw сем чуварске службе, скијање на води и сл.) и моторних 
чамаца који нису на електро погон; 

10) коришћење ванбродксих мотора на бензински и дизел погон по истеку 
три године од дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
На простору заштитне зоне забрањено је: 
1) уношење агресивних (инвазивних) алохтоних врста;  
2) извођење радова који негативно утичу на хидролошки режим природног 

добра; 
3) подизање индустријских, занатских и других објеката осим за коришћење 

ресурса на традиционалан начин, под условима предвиђе-ним законом; 
4) код реконструкције повећање посто-јеће спратности;  
5) мењати намену земљишта у смеру интензивнијег коришћења (изградња 

рибњака, претварање ливада и пашњака у обрадиво земљиште, претварање других 
типова пољо-привредног земљишта у воћњаке и винограде); 

6) ширење викенд насеља до доношења регулационих планова; 
7) ширити грађевинску зону и градити објекате изван грађевинског 

подручја; 
8) палити вегетацију, осим у циљу усмеравања сукцесије природне 

вегетације по посебном пројекту; 
9) употребљавати пестициде из групе хлорованих угљоводоника  и метил-

бромида на удаљености мањој од 50 м, а осталих пестицида (зооциди, фунгициди, 
хербициди) на удаљености мањој од 20 м од водотока, канала, бунара и изворишта 
воде; 

 
  10) одлагање отпадних материја и њихово складиштење; 
           11) извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни интегритет 
простора и 

12)  извођење других радњи које би могле негативно утицати на очување и 
заштиту природног добра. 



 2. На простору Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва обезбеђује 
се: одржавање и ревитализација фрагмената аутохтоних шумарака, сузбијање 
инвазивних врста, реинтродукција биљних и животињских врста и ревитализација 
станишта, контролисано кошење трске, унапређивање постојећих и формирање 
нових еколошких коридора према суседним природним добрима, успостављање 
мониторинга са приоритетом праћења стања природних реткости, научно-
истраживачки и образовни рад, санитарни лов, уређење и коришћење простора у 
складу са капацитетом простора, а у циљу очувања и унапређења природних и 
културних вредности, eдукација корисника простора ради усклађивања њихове 
активности са потребама очувања природних вредности, просторно и сезонски 
ограничена презентација природних и културних вредности, уређење пунктова за 
потребе презентације природног добра, едукације, туризма и рекреације,у режиму 
заштите II степена, у року од пет година од дана ступања на снагу ове Одлуке 
уклонити молове и друге објекте са обале који нису у функцији заштите Парка 
природе, усмеравање структуре и сукцесије природне вегетације, постављање 
вештачких дупљи, острваца и хранилица за природне реткости, радови на редовном 
одржавању корита и обале (измуљивање, уклањање сувишне вегетације без 
употребе хемијских препарата), санација и реконструкција хидротехничких 
објеката, примена биолошких мера смањења еутрофизације по верификованим 
програмима и у складу са очувањем природних вредности простора, oбележавање 
едукативне стазе за приказивање биолошких и  геоморфолошких 
вредности,одређивање и уређење простора за туристичке и спортско-рекреативне 
активности, реконструкција постојећих мостова,спортски риболов. 

 

Члан 6. 

Парк природе Стара Тиса код Бисерног острва поверава се на старање 
Јавном предузећу Комуналац Бечеј(у даљем тексту: старалац). 

Старалац је дужан да: 
1. чува заштићено природно добро и спроводи утврђене режиме заштите, 

односно прописане забране и правила унутрашњег реда ; 
2. обележава заштићено природно добро; 
 
3. доноси програм управљања, акт о унутрашњем реду и чуварској служби, 

средњорочни и годишњи програм управљања и извештај о његовом извршавању; 
4. иницира доношење одговарајућих урбанистичких планова и других 

докумената којима се уређује изградња објеката и организација простора; 
5. организује спровођење програма управљања, а посебно подстиче и прати 

израду и примену програма и пројеката заштите и унапређења стања заштићеног 
добра, научних истраживања и образовања, развоја туризма, уређења предела, 
очувања и приказивања културних вредности; 

 
 
6. прати стање природних и створених вредности и њихове промене; 
7. успоставља и развија сарадњу са корисницима земљишта и других 

непокретности на чувању, одржавању, уређењу и коришћењу заштићеног подручја, 



посебно с локалним становништвом и јавним предузећима која газдују природним 
ресурсима, установама и организацијама које се баве заштитом природе и животне 
средине, развојем туризма.   

Члан 7. 

Заштита и развој Парка природе Стара Тиса код Бисерног острва спроводи 
се према програму управљања који се доноси као средњорочни документ за период 
од пет година. 

Програм управљања из става 1. овога члана садржи нарочито: 
1. циљеве заштите и развоја, услове, мере, погодности и ограничења за 

њихово остваривање; 
2. приоритетне задатке на чувању и одржавању заштићеног природног добра, 

приказивању заштићеног добра у научне и образовне сврхе,  развоју туризма, и 
праћењу стања природних вредности; 
  3. врсту урбанистичке и друге документације потребне за спровођење 
развојних циљева и задатака; задатке, услове и мере развоја туризма и рекреације, 
уређења предела и изградње објеката у функцији заштите природног добра; 

4. приоритетне задатке на приказивању вредности заштићеног природног добра; 
5. преглед потребне планске, урбанис-тичке и друге документације за спровођење 

уређивачких и развојних циљева и задатака, динамику и субјекте за њихову реализацију; 
6. задатке на успостављању партнерских односа с локалним становништвом, 

јавним пре-дузећима, другим корисницима природних ресурса, установама и 
организацијама; 

7. динамику и субјекте реализације програмских задатака и  
8. средства потребна за реализацију програма управљања и начина на који ће се она 

обезбедити. 

На програм управљања из става 1. овог члана, на који су претходно прибављена 
мишљења органа управе надлежних за послове туризма, шумарства и водопривреде, 
простор-ног планирања и урбанизма, науке, финансија, просвете и културе, сагласност дају 
Скупштине општина Бечеј, Жабаљ и Нови Бечеј. 

          Програм управљања из става 1. овога члана остварује се годишњим 
програмом управљања.  

Годишњи програм управљања за наредну годину, заједно с извештајем о 
остваривању програма у текућој години старалац доставља Скупштинама општина 
Бечеј, Жабаљ и Нови Бечеј до 15. децембра.  

Члан 8. 
Старалац је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чуварску службу, у складу са 

актом који доноси уз сагласност органа управе надлежног за послове заштите животне 
средине.  

Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење прописаног 
режима заштите, а нарочито: начин и услови понашања посетилаца, кретања, боравка и 
обављања послова на заштићеном природном добру, услови заштите приликом обављања 
научних истраживања и образовних активности, као и начин чувања и одржавања 
заштићеног природног добра. 

Правила одређена актом из става 1. овога члана и друге неопходне информације за 
спровођење режима заштите, старалац је дужан да јавно огласи и на погодан начин учини 
доступним посетиоцима и корисницима. 



 

Члан 9. 

Средства за заштиту и развој Парка природе Стара Тиса код Бисерног 
острва обезбеђују се из прихода остварених обављањем делатности стараоца, од 
накнаде за коришћење заштићеног природног добра, из  буџета општина Бечеј, 
Жабаљ и Нови Бечеј, и из других извора у складу са законом. 

 

 

Члан 10. 

Програм управљања и годишњи програм управљања Парком природе Стара 
Тиса код Бисерног острва старалац ће донети у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

До доношења докумената из става 1. овог члана Старалац ће послове 
заштите и развоја обављати према привременом програму управљања који ће 
донети у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, уз сагласност Савета 
стараоца. 

 

Старалац ће у року од шест месеци од дана   ступања на  снагу  ове  одлуке  
извршити идентификацију граница заштићеног природног добра на терену и 
њихово обележавање на прописани начин. 

Члан 11. 

Планови уређења простора, шумске, ловне, водопривредне, пољопривредне 
и друге основе и други програми који обухватају заштићено природно добро 
усагласиће се са Просторним планом Републике Србије и програмом управљања из 
члана 6. ове одлуке.  

 

Члан 12. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу  Општине Бечеј“. 

               
            Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина    
             Општина Бечеј           
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 
Број: I 011-32/2008 
Дана: 19.03.2008. године     
                 Б Е Ч Е Ј 
 
                                  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                                Сабо Ендре, с. р.  
-----------0------- 
         A környezetvédelemi törvény (SZK Hiv. Közlönye 135/2004. sz.) 129. szak 1. bek. 
2. pontja, A környezetvédelemi törvény (SZK Hiv. Közlönye 66/91., 83/92., 53/93., 
67/93., 48/94. és 53/95. sz.) 43. szak. 3. bek. és Óbecse község alapszabályának (Óbecse 



község Hivatalos Lapja, 3/2002. sz.)  24. szak. 1. bek. 5. pontja alapján a Községi 
képviselő–Testület a 2008. március 19-én megtartott XL. ülésén  
 
 
 

HATÁROZATOT 
hozott 

A GYÖNGYSZIGETI ÖREG-TISZA TERMÉSZETI PARK VÉDELMÉRŐL 
 

1. szakasz 

          Az Óbecse, Törökbecse és Zsablya község területén a Tisza folyó jelenlegi 
folyásának jobb oldalán fekvő meandert Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park 
néven (a továbbiakban: Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park) védelem alá 
helyezzük és jelentős természeti értékké, azaz III. kategóriába sorolt természeti értékké 
nyilvánítjuk. 

2. szakasz 

           A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park védelem alá helyezése a nálunk 
fellelhető legnagyobb fluviális tó, azaz számos növény- és állatfaj menedékéül szolgáló 
megőrzött természetes vízi és vizes élőhelyek együttesénének megóvása céljából történik, 
melyen mintegy 100 edényesnövény-taxon, 11 növényi életközösség, 11 Oligochaeta, 
nagyszámú rovar- , 23 hal-, 7 kétéltű, 3 hüllő, 166 madár- és számos emlősfaj él, melyek 
közül sok a veszélyeztetett. 

3. szakasz 

         A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Parkot Óbecse község területén az Óbecse 
kk. 26057. és Bácsföldvár kk. 14575 sz., Törökbecse község területén Törökbecse kk. 
22530/1, 22530/2, 22530/3, 22706, 22707, 22708, 22746, 22794, 23513, 23514, 23712, 
23761, 23779, 23780, 23781, 23782 és Zsablya község Csúrog kk. 2783/1, 5519/2, 6754, 
6755, 6756, 14740, 14741/1, 14741/2, 14741/4, 14741/5,14741/6, 14741/7 hrsz.-on fekvő 
391,7304 ha területű, 290,0627 ha területen társadalmi tulajdonban lévő, 84,0915 ha 
területen állami tulajdonú, 5,0616 ha területen vegyes és 12,5146 ha területen 
magántulajdonú terület alkotja. 

          A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park védelmi övezete Csúrog kk. területén 
3801,51 ha területet foglal magában. 

          A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park és védelmi övezetének határait a 
jelen határozat részeként kinyomtatott térképvázlat írja körül. 

 

4. szakasz 

         A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park területén 21,4948 ha-on II. fokú, 
370,2356 ha-on III. fokú védelmi rendet kell bevezetni. 

         II. fokú védelmi rendet kell bevezetni a náddal borított területek kiterjedt részein, 
valamint a vízfolyás csúrogi, Tisza felé vezető szakaszának végső ágán és part menti 



övezetében, továbbá Törökbecse és Bácsföldvár kk. 22530, 22706, 22707, 22708, 22746, 
22794, 23779, 23780, 23781, 23782 hrsz. valamint a 14575 hrsz. egy részén. 

           A többi terület (a nyíltvíz és azt közvetlenül övező nádas) III. fokú védelem alatt 
áll. 

5. szakasz 

          A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park területén  

         1. tilos: 

          1) a vadon élő növény- és állatvilág háborítása és megsemmisítése, kivéve, ha az a 
természeti értékek kutatása és gyarapítása érdekében történik; 

          2) a nem őshonos állat- és növényfajok betelepítése; 

           3) a gazdasági célú halászat; 

           4) a hidrológiai feltételek megváltoztatása, aminek következtében a vízállás 72,50 m tszf. 
alá süllyedhet; 

           5) a vízszint hirtelen megváltoztatása a növény- és állatvilág szaporodási időszakában; 

          6) öntözőrendszerek kiépítése; 

          7) II. minőségi osztály alatti (β mezoszaprob) víz bebocsátása az Öreg–Tiszába;  

          8) a nád égetése; 

          9) a kaszálás szaporodási időben; 

          10) a tervszerűtlen nádvágás, valamint a szubverzív és flotáns növényzet tervszerűtlen 
eltávolítása; 

          11) vegyi anyagok, növényvédő szerek, ásványi eredetű és szerves trágya alkalmazása, 
kivéve, ha az a természeti javak aktív védelmét szolgálja; 

          12) a terepviszonyok megváltoztatása (a part kiásása, feltöltése, homokbánya és hasonlók 
megnyitása), kivéve, ha az az élőhelyek hidrológiai és környezetvédelmi körülményeinek 
javítását szolgálja; 

          13) új létesítmények építése, a természeti javak védelme és gyarapítása céljából felállított 
ideiglenes építmények kivételével; 

          14) hulladéklerakó megnyitása, hulladék és veszélyes anyag lerakása, tárolása; 

          15) szabad strandok megnyitása; 

          16) olyan tevékenységek végzése, melyek lehetséges veszélyt jelentenek a védelem alatt 
álló terület környezetminőségére, illetve megbonthatják a természeti javak környezeti és vizuális 
integritását; 

          II. fokú védelmi intézkedések hatálya alá tartozó területen a jelen szakasz 1. bek. 1-17. 
pontjában foglalt tilalmakon kívül tilos mólók építése, kivéve, ha tudományos kutatás célját 
szolgálják. 

          III. fokú védelmi intézkedések hatálya alá tartozó területen a jelen szakasz 1. bek. 1-17. 
pontjában foglalt tilalmakon kívül tilos:   

          1) vízlecsapolási munkálatok kivitelezése, melyek talajvízszint-csökkenéshez 
vezethetnek (új csatornák ásása, a meglévők mélyítése stb.); 



          2) a vadászat XI. 1–XII. 15. között; 

          3) tiltott halászati eszközök (pl. mész, klór, kender, áram) alkalmazása;  

          4) veszélyeztetett halfajok (nyálkás compó, aranykárász, garda stb.) halászata; 

          5) halászat ívási időben; 

          6) fiatal, nem ivarérett vagy éppen csak ivarérett halegyedek kifogása; 

         7) nagyobb szaporító értékű törzsegyedek: 6 kg-os ponty,  6 kg-os süllő, 5 kg-os 
csuka kifogása, illetve sporthorgász-engedéllyel több mint öt darab nemeshal (ponty, 
süllő, harcsa csuka) kifogása naponta; 

          8) nem őshonos halfajok behurcolása; 

          9) motormeghajtású vízijárművek (scooterek, gliserek, az őrszolgálat járműveinek 
kivételével 4,8 kW-nál  nagyobb teljesítményű csónakmotorok üzemeltetése és 
vízisíelés), továbbá nem elektromos meghajtású motorcsónakok üzemeltetése; 

          10) a jelen határozat hatályba lépését követő három év elteltével a benzin- és gázolaj-
üzemű csónakmotorok üzemeltetése. 

A védelmi övezet területén tilos: 

          1) agresszívan terjeszkedő nem őshonos fajok behurcolása; 

          2) olyan munkálatok kivitelezése, melyek rossz irányban befolyásolják a természeti javak 
hidrológiai rendjét; 

          3) ipari, kisipari és egyéb létesítmények felállítása, kivéve a rendelkezésre álló források 
hagyományos felhasználása a törvényben előírt feltételek szerint; 

          4) a növényzet meglévő szintjeinek növelése helyreállító munkálatok során; 

          5) a földterület rendeltetésének megváltoztatása belterjes hasznosítás céljából (halastavak 
létesítése, a rétek és legelők termőterületté alakítása, egyéb művelésű földterületek átalakítása 
gyümölcsössé vagy szőlővé); 

          6) az üdülőtelep bővítése a szabályozási tervek meghozataláig; 

          7) az építési övezet bővítése, létesítmények építése az építési övezeten kívül; 

          8) a növényzet égetése, kivéve a természetes növényzet folytonosságának szabályozása 
céljából készült külön terv alapján; 

          9) a klórozott szénhidrogének és a metil-bromidok csoportjába tartozó növényvédő szerek 
használata a vízfolyások, csatornák, kutak és vízforrások 50 m-nél szűkebb körzetében, egyéb 
növényvédő szerek (rovarirtók, gombaölők és gyomirtók) használata pedig 20 m-nél kisebb 
távolságban; 

          10) hulladék lerakása és tárolása; 

          11) olyan egyéb tevékenységek végzése, melyek rossz irányban befolyásolhatják a 
természeti javak környezeti vagy vizuális integritásának megóvását; 

          12) olyan egyéb tevékenységek végzése, melyek rossz irányban befolyásolhatják a 
természeti javak megóvását és védelmét. 

          2. A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park  területén biztosítani kell: az 
őshonos erdők maradványainak fennmaradását és revitalizációját, az invazív fajok 



terjedésének megállítását, a kiveszőben lévő állat- és növényfajok újratelepülését és az 
élőhelyek újbóli életre keltését, az ellenőrzött nádvágást, a szomszédos természeti 
értékekhez vezető meglevő ökológiai folyosók fenntartását és  újak kialakítását, 
megfigyelőrendszer kialakítását elsődlegesen a természeti ritkaságok megfigyelése 
érdekében, a tudományos kutató- és oktatómunkát, egészségügyi célú vadászatot, a 
terület rendezését és hasznosítását a természeti és kulturális értékek megóvása és 
gyarapítása céljából a terület kapacitásaival összhangban, a terület hasznosítóinak 
képzését tevékenységük és a természeti értékek megőrzésének összehangolása érdekében, 
a természeti és kulturális értékek bemutatásának területi és idényjellegű korlátozásait, a 
természeti értékek bemutatására, oktatásra és idegenforgalmi célokra szolgáló helyek 
kialakítását a II. fokú védelem alatt álló területen, a jelen határozat jogerőre 
emelkedésétől számított öt éven belül a mólók és egyéb, nem a Természeti Park védelmét 
szolgáló parti létesítmények eltávolítását, a természetes növényzet folytonosságának és 
szerkezetének irányítását, mesterséges odúk, szigetecskék és etetők felállítását a 
természeti ritkaságok számára, a meder- és partrészek rendszeres karbantartását 
(iszaptalanítás, a fölös növényzet eltávolítása vegyszerezés nélkül),  hidrotechnikai 
létesítmények javítását, felújítását,  az eutrofizáció csökkentését a terület természeti 
értékeinek megőrzésével összhangban hozott hiteles tervek alapján végzett biológiai 
intézkedések alkalmazásával, tanösvények kijelölését a biológiai és geomorfológiai 
értékek bemutatására, idegenforgalmi, sport- és rekreatív célú területek kijelölését és 
kialakítását, a meglévő hidak felújítását, a sporthorgászatot. 

6. szakasz 

          A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park kezelője a Komunalac Közvállalat, 
Óbecse (a továbbiakban: a park kezelője). 

          A park kezelője köteles: 

          1. őrizni a természeti értéket és érvényesíteni az előírt védelmi rendszabályokat, 
tilalmakat és a belső rend szabályait, 
          2. megjelölni a védelem alatt álló természeti értéket, 
           3. meghozni az igazgatási tervet, a belső rendre és őrszolgálatra vonatkozó 
okiratot, középtávú és évi terveket és a megvalósításukról szóló beszámolót, 
          4. kezdeményezni a területszervezésre és létesítmények építésére vonatkozó 
településrendezési tervek és egyéb dokumentumok meghozatalát, 
           5. megszervezni az igazgatási terv végrehajtását, különösen pedig ösztönözni a védelem 
alatt álló értékek védelmére és fejlesztésére, tudományos kutatásra és oktatásra, az 
idegenforgalom fejlesztésére, a tájrendezésre valamint a kulturális értékek megóvására és 
bemutatására vonatkozó tervek és projektumok kidolgozását és alkalmazását, 
 
 
          6. figyelemmel kísérni a természeti és teremtett értékek állapotát és változásait, 
           7. a védelem alatt álló terület őrzésének, karbantartásának, rendezésének, és használatának 
kérdésében együttműködést kialakítani és fejleszteni a földterületek és más ingatlanok 
használóival, különösen a helyi lakossággal és a természeti erőforrásokkal gazdálkodó 
közvállalatokkal, a természet- és környe-zetvédelemmel és az idegenforgalom fejlesztésével 
foglalkozó intézményekkel és szervezetekkel. 

7. szakasz 



           A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park védelme és fejlesztése öt évre szóló 
középtávú igazgatási terv alapján kerül megvalósításra. 

           A jelen szakasz 1. bek.-ben szereplő igazgatási terv kiemelten tartalmazza: 

          1. a fejlesztés céljait és feladatait, valamint a megvalósításukra vonatkozó 
feltételeket, intézkedéseket, kedvezményeket és korlátozásokat, 
          2. a védelem alatt álló természeti érték megőrzésére és karbantartására, 
tudományos és oktatási célú bemutatására és az állapotának figyelemmel tartására 
vonatkozó elsődleges feladatokat, 
           3. a fejlesztési célok és feladatok megvalósításához szükséges településrendezési 
és egyéb okmányok fajtáit, az idegenforgalom és rekreáció fejlesztésére vonatkozó 
feltételeket, feladatokat és intézkedéseket, a tájrendezést és a természeti érték védelmét 
szolgáló létesítmények építését, 
           4. a védelem alatt álló természeti érték bemutatására vonatkozó elsődleges 
feladatokat, 
            5. a tájrendezési és fejlesztési célok és feladatok végrehajtásához szükséges terv-, 
településrendezési és egyéb dokumentációt, a megvalósítás ütemét és hordozóit, 
          6. a helyi lakossággal, közvállalatokkal, a természeti érték egyéb használóival, 
intézményekkel és szervezetekkel való partneri viszony kialakítására vonatkozó 
feladatokat, 
          7. a tervben megszabott feladatok végrehajtásának ütemét és alanyait, 
          8. az igazgatási terv megvalósításához szükséges eszközöket és előteremtésük 
módját. 
           Az 1. bekezdésben szereplő igazgatási tervet az illetékes idegenforgalmi, erdészeti, vízgaz-
dálkodási, terület- és településrendezési, tudo-mányos, pénzügyi, oktatási és művelődési hatóság 
előzetesen kikért véleményezése alapján Óbecse, Zsablya és Törökbecse község képviselő-
testülete hagyja jóvá. 

           Az 1. bekezdésben szereplő igazgatási terv évi igazgatási terv révén kerül 
megvalósításra. 

           A következő évre szóló évi igazgatási tervet valamint a folyó évre vonatkozó terv 
végrehajtásáról szóló beszámolót a park kezelője december 15-éig  köteles beterjeszteni 
Óbecse, Zsablya és Törökbecse község képviselő-testületéhez. 

8. szakasz 

           A park kezelője köteles a környezetvédelmi hatóság jóváhagyása alapján 
meghozott okirattal összhangban fenntartani a belső rendet és őrszolgálatot működtetni.  

            A jelen szakasz 1. bek.-ben szereplő okirat meghatározza az előírt védelmi rend 
végrehajtására vonatkozó szabályokat, különösen a látogatók viselkedésének feltételeit, a 
tudományos kutatás és oktatómunka során alkalmazott védelmi feltételeket, valamint a védelem 
alatt álló természeti érték őrzésének és karbantartásának módját. 

            A park kezelője köteles a jelen szakasz 1. bek.-ben meghatározott szabályokat és más, a 
védelmi rend fenntartására vonatkozó nélkülözhetetlen információkat nyilvánosságra hozni, 
valamint a használók és látogatók számára megfelelő módon elérhetővé tenni. 

 

9. szakasz 



            A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park védelmére és fejlesztésére szolgáló 
eszközöket a park kezelőjének tevékenységéből származó bevételekből, a védelem alatt 
álló természeti érték használati díjából, Óbecse, Zsablya és Törökbecse község 
költségvetéséből és egyéb forrásokból biztosítják a törvénnyel összhangban. 

 

 10. szakasz 

           A Gyöngyszigeti Öreg-Tisza Természeti Park évi igazgatási tervét a park kezelője 
a jelen határozat hatályba lépését követő hat hónapon belül köteles meghozni. 

          A jelen szakasz 1. bek.-ben szereplő okirat meghozataláig a park kezelője a park 
védelmének és fejlesztésének feladatait ideiglenes igazgatási terv alapján látja el, melyet 
a jelen határozat hatályba lépését követő 30 napon belül köteles meghozni Óbecse, 
Zsablya és Törökbecse község képviselő-testületének jóváhagyásával. 

            A park kezelője a jelen határozat hatályba lépését követő hat hónapon belül a 
terepen azonosítja és az előírt módon megjelöli a védelem alatt álló természeti érték 
határait.  

11. szakasz 

           A védelem alatt álló természeti értékre vonatkozó területrendezési, erdészeti, 
vízgaz-dálkodási, mezőgazdasági és egyéb alapokat és más programokat össze kell 
hangolni a Szerb Köztár-saság Területrendezési tervével, valamint a jelen határozat 6. 
szakaszában szereplő igazgatási tervvel. 

12. szakasz 

            Jelen határozat az Óbecse község Hivatalos Lapjában való közzététel után 8 
nappal lép hatályba. 
 

          Szerb Köztársaság 
Vajdaság Autonóm Tartomány 
           Óbecse Község          
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            Ó B E C S E  
 
                       A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ELNÖKE, 
                                       Szabó Endre, s.k. 
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