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На основу члана 4. и 12. став 3. Закона о заштити права и 
слобода националних мањина („Службени лист СРЈ”, број: 11/02, 
„Службени гласник РС”, број 72/09 – други закон, 97/13 – Одлука 
УС РС и 47/18), члана 31. алинеја 2, а у вези с чланом 27. тачка 13. 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 20/14), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на сед-
ници одржаној 13. фебруара 2019. године, донела је 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ

ЗАЈЕДНИЦА
И РАЗВОЈ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА

И ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком уређују се намена, 
начин и поступак за доделу буџетских средстава за суфинанси-
рање програма и пројеката за унапређивање положаја национал-
них мањина – националних заједница и развој мултикултурали-
зма и толеранције на територији Аутономне покрајине Војводине 
(у даљем тексту: АП Војводина).

Овом покрајинском скупштинском одлуком посебно се ут-
врђују афирмативне мере за поправљање положаја лица која при-
падају ромској националној мањини.

Буџетска средства из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету 
АП Војводине и воде се на посебном буџетском разделу покрајин-
ског органа управе надлежног за област националних мањина − 
националних заједница (у даљем тексту: Покрајински секрета-
ријат).

Члан 2.

Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за унапређивање положаја националних мањина – нацио-
налних заједница имају удружења, фондови и фондације припад-
ника националних мањина – националних заједница, којa имају 
регистровано седиште на територији АП Војводине. 

Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за развој мултикултурализма и толеранције имају удру-
жења, фондови и фондације, чији су пројекти и програми усме-
рени на очување и неговање међунационалне толеранције и који 
имају регистровано седиште на територији АП Војводине.

Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за поправљање положаја лица која припадају ромској на-
ционалној мањини имају удружења, фондови и фондације ромске 
националне заједнице, којa имају регистровано седиште на тери-
торији АП Војводине.

Члан 3.

Право на доделу средстава немају:

- привредна друштва;
- директни или индиректни корисници средстава буџета 

Републике Србије, буџета АП Војводине и буџета једини-
це локалне самоуправе;

- национални савети националних мањина.

Члан 4.

Средства се додељују за програме и пројекте удружења, фондо-
ва и фондација, нарочито усмерене на: 

- остваривање права националних мањина – националних 
заједница; 

- мултикултуралност, с циљем развијања духа толеранције; 
- афирмативне мере за поправљање положаја лица која 

припадају ромској националној мањини;
- очување и неговање језика, народних обичаја и старих за-

ната; 
- заштиту и презентацију фолклорног наслеђа; 
- стварање услова за развој културе, науке и уметности; 
- неговање и подстицање народног стваралаштва; 
- представљање културних добара од изузетног значаја; 
- књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно ства-

ралаштво, аудио-визулено и кинематографско ствара-
лаштво, меморијале, фестивале, јубиларне манифеста-
ције, уметничке колоније, кампове којима се негују то-
леранција и права националних мањина – националних 
заједница; 
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- конференције, турнире, скупове и томе слично, којима се 
негују толеранција и права националних мањина – нацио-
налних заједница;

- неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала;  
- сарадњу с матичним земљама и друге облике сарадње.

Члан 5.

Критеријуми за избор програма и пројеката које ће суфинанси-
рати Покрајински секретаријат јесу:

- процентуално учешће поједине националне мањине – на-
ционалне заједнице у укупној мањинској популацији у 
АП Војводини;

- укупни материјални трошкови програма или пројекта; 
- просторни карактер и значај програма или пројекта (нпр. 

међународни, међуопштински, локални, мултиетнички, 
од ширег значаја); 

- трајање програма или пројекта; 
- број учесника програма или пројекта; 
- интересовање публике и посећеност; 
- медијски публицитет (телевизијски и радио преноси или 

снимци, извештавање штампе и други начини презента-
ције); 

- електронска присутност, заступљеност и активност (нпр. 
постојање интернет презентације, платформи, друштвене 
мреже);

- пратеће и накнадне активности (нпр. посебан наступ и 
представљање победника, гала вечери, издавање зборни-
ка, каталога и других публикација); 

- број лица ангажованих на програму или пројекту подно-
сиоца захтева; 

- остале активности које организује подносилац захтева; 
- финансирање програма и пројекта од других органа, орга-

низација, фондова, спонзора или донатора – из земље или 
из иностранства;

- могућност развијања програма и пројекта и њихова одр-
живост;

- законитост и ефикасност коришћења средстава раније до-
бијених од Покрајинског секретаријата.

Члан 6.

За вредновање програма/пројеката формира се ранг-листа, 
према наведеним критеријумима. Бодује се на следећи начин:

- усклађеност програма/пројеката са свим захтевима кон-
курса и конкурсне документације – оцењује се да ли је 
програм/пројекат усклађен са свим захтевима конкурсне 
документације; вредновање: 1–5 поена;

- задовољавање општег интереса у области унапређивања 
положаја националних мањина – националних заједница 
и развоја мултикултурализма и толеренције на територији 
Аутономне покрајине Војводине; вредновање: 1–5 поена;

- обухват програма/пројекта – колике су могућности про-
грама/пројекта рада да oбухвати шири круг корисника и 
да подстакне њихово активно учешће у реализацији пред-
виђених активности; да ли укључује партнерство с дру-
гим удружењима, привредом или јавним сектором; вред-
новање: 1–5 поена;

- извештај о утрошку средстава – удружење, фонд односно 
фондација поднесе извештај о утрошку средстава добије-
них из буџета АП Војводине за претходну годину, а уд-
ружење, фонд или фондација, који први пут конкуришу 
за средства, поднесе извештај о реализацији барем једног 
програма/пројекта из другог извора финансирања; вред-
новање: 1–5 поена

- одрживост – да ли ће се активности у вези с прогарамом/
пројектом наставити и после финансирања из буџета АП 
Војводине; вредновање: 1–5 поена;

- активности и план рада – да ли постоји јасна веза између 
циљева и активности предвиђених програмом/пројектом, 
да ли је предложен план активности, те да ли је он реалан и 
остварив у предвиђеном времену; вредновање: 1–5 поена.

Члан 7.

Средства се додељују путем конкурса за доделу средстава, који 
расписује Покрајински секретаријат, у складу са одлуком о буџе-
ту АП Војводине и актом којим се уређује подстицање програма 
или недостајућег дела средстава за финансирање програма од 
јавног интереса, које реализују удружења. 

Годишњи план расписивања јавних конкурса Покрајински се-
кретаријат објављује најкасније до 31. јануара, на својој званичној 
интернет страници.

Члан 8.

Пријава на конкурс подноси се у писменој форми, на јединстве-
ном обрасцу који је саставни део конкурса, а чију садржину ут-
врђује Покрајински секретаријат. 

Члан 9.
Након истека рока за пријем пријава на конкурс, благовремене 

и потпуне пријаве удружења из члана 2. ст. 1. и 3, достављене на 
јединственом обрасцу, Покрајински секретаријат прослеђује на-
ционалним саветима националних мањина са седиштем на тери-
торији АП Војводине (у даљем тексту: национални савети). 

Национални савети дужни су да – у року од 15 дана од дана прије-
ма пријава – доставе руководиоцу Покрајинског секретаријата (у 
даљем тексту: покрајински секретар) предлог за доделу средстава. 

Члан 10.

Пријаве удружења, фондова и фондација вреднује конкурсна 
комисија коју образује покрајински секретар решењем.

Неблаговремене, непотпуне и пријаве које су поднела правна 
лица из члана 3. ове одлуке конкурсна комисија одбацује решењем. 

Конкурсна комисија утврђује листу вредновања и рангирања 
пријављених програма/пројеката у року који не може бити дужи 
од 60 дана од дана истека рока за подношење пријаве. 

Листа се објављује на званичној интернет страници Покрајин-
ског секретаријата и на порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и при-
ложену документацију у року од три радна дана од дана објављи-
вања листе.

Учесници конкурса имају право приговора на листу у року од 
осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, конкурсна 
комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

По решавању приговора, конкурсна комисија коначну листу 
доставља покрајинском секретару.

Члан 11.

Одлуку о избору програма/пројеката покрајински секретар 
доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење при-
говора.

Oдлука о избору програма/пројеката објављује се на званич-
ној интернет страници Покрајинског секретаријата и на порталу 
е-Управа.

Решење из става 1. овог члана јесте коначно.

Члан 12.

Покрајински секретаријат преноси додељена средства на рачу-
не корисника на основу потписаних уговора, у складу с динами-
ком прилива средстава у буџет АП Војводине.
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Уколико удружење, фонд односно фондација не потпишу уго-
вор у року који је одредио Покрајински секретаријат, то ће се сма-
трати одустајањем од поднете пријаве. 

Уколико се удружењу, фонду односно фондацији додели мање 
средстава од средстава која су тражена пријавом, дужни су да се 
пре потписивања уговора изјасне о томе да ли одустају од подне-
те пријаве на конкурс.  

У случају из става 3. примењују се одредбе чл. 10–12. ове одлуке.

Члан 13.

Удружење, фонд односно фондација, у изузетним ситуацијама, 
може да тражи сагласност од Покрајинског секретаријата, ради 
прерасподеле средстава за реализацију планираних активности у 
оквиру одобреног програма/пројекта.

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити по-
већање расхода који се односе на људске ресурсе.

Средства се могу прерасподелити тек након добијања писмене 
сагласности или потписивањем анекса уговора.

Члан 14.

Удружење, фонд односно фондација дужни су да додељена 
средства користе законито и наменски, а неутрошена средства да 
врате у буџет АП Војводине. 

Удружење, фонд односно фондација дужни су да Покрајинском 
секретаријату – у складу са уговорним обавезама – доставе из-
вештај о наменском трошењу средстава, у року од 15 дана од дана 
реализације програма или пројекта, односно до 31. децембра те-
куће године, са одговарајућом документацијом.

Образац извештаја из става 2. овог члана утврдиће Покрајин-
ски секретаријат.

Удружење, фонд односно фондација дужни су да – по захтеву По-
крајинског секретаријата –допуне извештај о утрошку средстава.

Члан 15.

Покрајински секретаријат прати реализацију програма/проје-
ката које суфинансира, у складу са овом одлуком.

Праћење реализације програма/пројеката обухвата:

1) обавезу удружења, фонда односно фондације да оба-
вештавају Покрајински секретаријат о реализацији про-
грама/пројеката у роковима одређеним уговором;

2) прегледање извештаја од стране Покрајинског секрета-
ријата;

3) мониторинг посете представника Покрајинског секрета-
ријата;

4) обавезу удружења, фонда односно фондације да омогуће 
представницима Покрајинског секретаријата да изврше 
увид у релевантну документацију насталу у току реали-
зације програма/пројекта;

5) прикупљање информација од корисника програма/пројекта;
6) друге активности предвиђене уговором.

На извештавање, достављање, прегледање и процену из-
вештаја, мониторинг и извештај о мониторинг посети примењује 
се акт којим се уређују подстицања програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса, које 
реализују удружења. 

Члан 16.

У случају сумње да додељена средства нису наменски ко-
ришћена, Покрајински секретаријат ће покренути поступак пред 
покрајинским органом управе надлежним за буџетску инспек-
цију, ради контроле наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 17.

Удружење, фонд односно фондација који додељена средства 
нису искористили, који су додељена средства користили нена-
менски или нису доставили извештај о утрошку средстава, дуж-
ни су да изврше повраћај додељених средстава, с припадајућом 
каматом.  

Покрајински секретаријат неће доделити средства удружењи-
ма, фондовима односно фондацијама који нису поднели извештај 
о утрошку и коришћењу додељених средстава за претходну го-
дину, односно за које се утврди из извештаја да су ненаменски 
утрошили та средства.

Члан 18.

Покрајински секретаријат неће потписати уговор са удру-
жењем, фондом односно фондацијом у случају да удружење, 
фонд односно фондација има евидентиране основе и налоге о 
принудној наплати.

Члан 19.

Удружење, фонд односно фондација дужни су да на својим 
позивницама, брошурама, аудио-визуелним и електронским пре-
зентацијама, као и на осталом штампаном материјалу или на дру-
ги одговарајући начин објаве да је у суфинансирању учествовао 
Покрајински секретаријат.

Удружење, фонд односно фондација у обавези су да доставе По-
крајинском секретаријату позивнице за програме/пројекте, као и 
да доставе примерке аудио-визуелног и књижевног стваралаштва, 
у чијем суфинансирању је учествовао Покрајински секретаријат.

Члан 20.

Покрајински секретаријат израђује извештај о реализова-
ној финансијској подршци програмима/пројектима удружења, 
фондова односно фондација у претходној календарској години, 
објављује га на званичној интернет страници Покрајинског се-
кретаријата и порталу е-Управа и доставља Покрајинској влади.

Члан 21.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Покрајинска 
скупштинска одлука о додели буџетских средстава организација-
ма националних мањина – националних заједницa („Службени 
лист АПВ”, број 14/2015).

Поступци започети по одредбама Покрајинске скупштинске 
одлуке о додели буџетских средстава организацијама национал-
них мањина – националних заједницa („Службени лист АПВ”, 
број: 14/2015), биће окончани по одредбама те одлуке.

Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”. 

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број:40-16/2019-01
Нови Сад, 13.фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,с.р.
Pásztor István,s.k.

162.

На основу члaна 31. алинеја 2. Статута Аутономне покрајине 
Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/14) и члана 115. став 5. 
Закона о националним саветима националних мањина („Службе-
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ни гласник РС”, број: 72/09, 20/14 – Одлука УС РС, 55/14 и 47/18), 
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 13. фебруара 2019. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА

ДОДЕЛЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом покрајинском скупштинском одлуком (у даљем тексту: 
Одлука) уређују се начин и критеријуми доделе средстава за 
финансирање рада националних савета националних мањина 
(у даљем тексту: национални савети), који имају седиште на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: АП 
Војводина).

Средства из става 1. овог члана користе се за финансирање:

1. сталних трошкова националних савета;
2. редовне делатности националних савета.

Средства за намене из става 2. овог члана обезбеђују се у 
буџету АП Војводине и воде се на посебном буџетском разделу 
покрајинског органа управе надлежног за област националних 
мањина-националних заједница (у даљем тексту: Покрајински 
секретаријат).

Члан 2.

Право на доделу средстава имају регистровани национални са-
вети са седиштем на територији АП Војводине, уз услов:

- да број припадника националне мањине – национал-
не заједнице, коју они представљају на територији АП 
Војводине, чини више од половине укупног броја при-
падника те националне мањине – националне заједнице 
у Републици Србији, или

- да број припадника националне мањине – национал-
не заједнице, коју они представљају на територији АП 
Војводине, јесте већи од 10.000, према званичним пода-
цима Републичког завода за статистику Србије, на основу 
последњег пописа становништва.

Национални савети који имају седиште на територији АП 
Војводине, али не испуњавају услове за доделу средстава из ста-
ва 1. овог члана, имају право на доделу средстава, у висини од 
по највише 1% опредељених буџетских средстава за календарску 
годину.

2. ФИНАНСИРАЊЕ СТАЛНИХ ТРОШКОВА 
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

Члан 3.

У сталне трошкове националног савета сврставају се:

1) трошкови за изнајмљивање и коришћење просторија на-
ционалног савета;

2) зараде, порези и доприноси запослених у националном 
савету;

3) хонорари и доприноси за обављен рад за потребе нацио-
налног савета;

4) путни трошкови и дневнице за службена путовања;
5) набавка канцеларијског материјала и опреме за рад на-

ционалног савета;
6) књиговодствене услуге;
7) трошкови годишње ревизије;
8) трошкови одржавања интернет странице националног са-

вета.

Средства за финансирање сталних трошкова националних 
савета додељују се тако што се 25% од укупно опредељених 
средстава распоређује у једнаким деловима свим националним 
саветима из члана 2. став 1. ове одлуке, док се преосталих 75% 
додељује у складу с критеријумима и системом бодовања, утврђе-
ним одредбама Одлуке (у даљем тексту: остатак средстава за фи-
нансирање сталних трошкова).

Члан 4.

Остатак средстава за финансирање сталних трошкова распо-
ређује се према следећим критеријумима:

- број припадника националне мањине – националне зајед-
нице коју национални савет представља на територији АП 
Војводине, према званичним подацима Републичког завода 
за статистику, на основу последњег пописа становништва;

- број установа и гласила националне мањине – национал-
не заједнице у области културе, број одељења у установа-
ма образовања и васпитања, број установа и гласила у об-
ласти обавештавања, број јединица локалне самоуправе, 
месних заједница или насељених места у којима су језик 
и писмо националне заједнице у службеној употреби на 
територији АП Војводине.

Члан 5.

Остатак средстава за финансирање сталних трошкова додељује 
се у складу са Системом бодовања, који чини саставни део Одлу-
ке, на следећи начин:

- 30% средстава додељује се националним саветима сраз-
мерно процентуалној заступљености припадника нацио-
налне мањине – националне заједнице коју тај национал-
ни савет представља, у односу на укупан број припадника 
националних мањина – националних заједница, чији на-
ционални савети имају седиште на територији АП Војво-
дине;

- 70% средстава додељује се на четири једнака дела – за об-
ласт културе, образовања, обавештавања и службене упо-
требе језика и писама.

3. ФИНАНСИРАЊЕ РЕДОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

Члан 6.

У трошкове редовне делатности националног савета сврставају се:

1) финансирање или суфинансирање програма и пројеката у 
области образовања, културе, обавештавања и службене 
употребе језика и писма националне мањине;

2) финансирање рада установа, фондација и привредних 
друштава, чији је оснивач или суоснивач национални са-
вет или чија су оснивачка права делимично или у целини 
пренета на национални савет.

Средства за редовну делатност националних савета додељују се 
тако што се 30% од укупно расположивих средстава распоређује у 
једнаким деловима свим националним саветима из члана 2. став 1. 
ове одлуке, док се преосталих 70% додељује у складу с критерију-
мима и системом бодовања, утврђеним одредбама Одлуке (у даљем 
тексту: остатак средстава за финансирање редовне делатности).

Члан 7.

Остатак средстава за финансирање редовне делатности до-
дељује се према следећим критеријумима:

- број припадника националне мањине – националне зајед-
нице коју национални савет представља на територији 
АП Војводине, према званичним подацима Републичког 
завода за статистику, на основу последњег пописа ста-
новништва;
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- број установа, фондација, привредних друштава и орга-
низација са седиштем на територији АП Војводине, чији 
је оснивач или суоснивач национални савет, установа, 
фондација, привредних друштава и других организација, 
чија су оснивачка права делимично или у целини пренета 
на национални савет, а чија је делатност од нарочитог зна-
чаја за унапређивање и развој права националних мањина 
– националних заједница у области културе, образовања, 
обавештавања и употребе језика и писама.

Члан 8.

Остатак средстава за финансирање редовне делатности до-
дељују се у складу са Системом бодовања, који чини саставни део 
ове одлуке, на следећи начин:

- 70% средстава додељује се националним саветима, сраз-
мерно процентуалној заступљености припадника нацио-
налне мањине – националне заједнице коју тај национал-
ни савет представља, у односу на укупан број припадника 
националних мањина-националних заједница, чији нацио-
нални савети имају седиште на територији АП Војводине;

- 30% средстава додељује се сразмерно броју установа, 
фондација, привредних друштава и организација из чла-
на 7. став 1. алинеја 2.

4. ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 
РАДА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА

Члан 9.

Средства за финансирање рада националног савета деле се на 
следећи начин: 50% средстава опредељених буџетом АП Војво-
дине додељује се за финансирање сталних трошкова национал-
них савета, а 50% – за финансирање редовне делатности нацио-
налног савета у календарској години.

Члан 10.

Национални савети дужни су да – на захтев Покрајинског се-
кретаријата – доставе тражене податке, у року и на начин који 
утврди Покрајински секретаријат.

Руководилац Покрајинског секретаријата образује комисију 
која разматра и бодује све достављене податке и утврђује збир бо-
дова и предлаже висину доделе средстава по националном савету.

Члан 11.

О висини додељених средстава националним саветима, ре-
шењем одлучује руководилац Покрајинског секретаријата.

Решење из става 1. овог члана с табеларним прегледом, који 
садржи податке о додели средстава, објављује се на интернет пре-
зентацији Покрајинског секретаријата.

Решење из става 1. овог члана јесте коначно.

Члан 12.

Покрајински секретаријат преноси додељена средства на рачу-
не националних савета, на основу уговора, у складу с динамиком 
прилива средстава у буџет АП Војводине.

Члан 13.

Национални савети дужни су да додељена средства користе 
законито и наменски.

Национални савети дужни су да покрајинском секретаријату, 
у складу са уговорним обавезама, доставе извештај о наменском 
трошењу средстава, најкасније до 31. јануара текуће године за 
претходну годину.

Образац извештаја из става 2. овог члана утврдиће Покрајин-
ски секретаријат.

Национални савети дужни су да – по захтеву Покрајинског се-
кретаријата – допуне извештај о утрошку средстава.

Члан 14.

У случају сумње да додељена средства нису наменски ко-
ришћена, Покрајински секретаријат ће покренути поступак пред 
покрајинским органом управе надлежним за буџетску инспек-
цију, ради контроле наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 15.

Покрајински секретаријат неће доделити средства нацио-
налним саветима који нису поднели извештај о утрошку и ко-
ришћењу додељених средстава за претходну годину, односно за 
које се утврди из извештаја да су ненаменски утрошили добијена 
средства. 

Члан 16.

Покрајински секретаријат неће потписати уговор с национал-
ним саветом ако национални савет има евидентиране основе и 
налоге о принудној наплати.

5.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 17.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Покрајинска 
скупштинска одлука о начину и критеријумима доделе буџетских 
средстава за националне савете националних мањина („Службе-
ни лист АПВ”, број 54/2014).

Члан 18.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101Број:40-17/2019-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ,

Иштван Пастор,с.р.
Pásztor István,s.k.

СИСТЕМ БОДОВАЊА

СТАЛНИ ТРОШКОВИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

КРИТЕРИЈУМИ БОДОВИ

КУЛТУРА

заводи за културу 50

локални културни центри с јасним националним карактером 15

институције за очување националног идентитета 15
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професионална позоришта 50

професионалне позоришне сцене на језику националне мањине 25

издавачке куће на језицима националних мањина 50

издавање часописа за културу 25

вишејезички часописи 5

ОБРАЗОВАЊЕ

предшколско образовање (бр. одељења)

на језику националне мањине 20

двојезичко образовање 10

основно образовање (бр. одељења)

на језику националне мањине 20

изучавање језика са елементима националне културе 10

средње образовање (бр. одељења)

на језику националне мањине 20

изучавање језика са елементима националне културе 10

ОБАВЕШТАВАЊЕ

штампани медији (број гласила)

на језику националне мањине

дневни лист 70

недељни лист 50

двонедељни или месечни лист 25

тромесечни лист 15

вишемесечни или годишњи лист 5

двојезички листови / вишејезички листови

недељни лист 10

двонедељни или месечни лист 5

електронски медији (дужина програма на месечном нивоу)

радио програм (за сваки час емитовања програма) 1

телевизијски програм (за сваки час емитовања програма) 1

СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ

број јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине (за сваку јединицу) 50

број месних заједница или насељених места на територији АП Војводине (за сваку месну заједницу) 10

РЕДОВНИ ТРОШКОВИ НАЦИОНАЛНОГ САВЕТА

број установа, фондација, привредних друштава и организација са седиштем на територији АП Војводине, 
чији је оснивач или суоснивач национални савет 1

број установа, фондација, привредних друштава и организација, чија су оснивачка права делимично или у 
целини пренета на национални савет 1

163.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. и 7. Статута Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 20/2014), а у 
вези с чланом 37. став 2. Закона о јавном дугу („Службени глас-
ник РС”, број: 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015), Скупштина 
Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној 13. фебру-
ара 2019. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ЗАДУЖИВАЊУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

Члан 1.

Покрајинском скупштинском одлуком о задуживању за фи-
нансирање капиталних инвестиционих расхода (у даљем тексту: 
Одлука), уређујe се спровођење задуживања ради финансирања 
капиталних инвестиционих расхода, оквири у којима се задужи-
вање може извршити, као и овлашћења за његово спровођење.

Члан 2.

Обавезе по основу јавног дуга Аутономне покрајине Војво-
дине, према параметрима на дан 31. децембар 2018. године, из-
носе 5.854.005.567,36 динара на име главнице дуга, док пројек-
тована камата, према уговореним каматним стопама, износи 
267.393.338,18 динара.

Члан 3.

Задуживање Аутономне покрајине Војводине, према овој од-
луци, врши се ради финансирања капиталних инвестиционих 
расхода, односно ради унапређивања инфраструктурних капаци-
тета институција, чији је оснивач Аутономна покрајина Војводи-
на у области система здравствене заштите – за набавку медицин-
ске и немедицинске опреме.

Члан 4.
Дугорочно задуживање, у складу са овом одлуком, може бити 

највише до 1.000.000.000,00 динара с валутном клаузулом / ин-
дексирано у страној валути евро (EUR), према средњем курсу 
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Народне банке Србије на дан повлачења кредита, с фиксном ка-
матном стопом до највише 3,0%, која ће се обрачунавати приме-
ном простог интересног рачуна, на период од најмање пет годи-
на, плус грејс период од једне (1) године, односно на период од 
највише шест (6) година, с полугодишњом отплатом ануитета по 
основу главнице дуга

Члан 5.

Задуживање ради обезбеђења средстава неопходних за финан-
сирање капиталних инвестиционих расхода, односно унапређи-
вања инфраструктурних капацитета институција чији је оснивач 
Аутономна покрајина Војводина, из члана 3. ове одлуке, спро-
вешће се уговарањем оквирног дугорочног кредита у пословној 
банци, који ће се реализовати у траншама у року од годину дана 
од дана закључења уговора о оквирном дугорочном кредиту с 
пословном банком. 

Члан 6.

Покрајинска влада спровешће поступак задуживања за износ 
средстава потребних за финансирање капиталних инвестицио-
них расхода из члана 3. ове одлуке, а највише до износа утврђеног 
у члану 4. ове одлуке.

Покрајинска влада спровешће поступак задуживања из члана 
5. ове одлуке на начин који ће омогућити избор кредитора према 
критеријуму најниже понуђене ефективне каматне стопе, уважа-
вајући начело ефикасности и економичности.

Члан 7.

Покрајинска влада предузеће све активности и донеће акта, у 
складу са овом одлуком, законом и другим прописима, која су 
потребна за спровођење ове одлуке, све до њене коначне реали-
зације.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 40-14/2019-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

164.

На основу члана 31. алинеја 2 у вези с чланом 27. тачка 5. али-
неја 4 Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, број: 20/2014) и члана 41а. став 3. Закона о заштити приро-
де („Службени гласник РС”, брoj: 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ис-
правка и 14/2016), а по прибављеној сагласности Министарства 
заштите животне средине, број: 353-02-109/2017-17, од 11.12.2018. 
године, Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 13. фебруара 2019. године, доноси

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „РУСАНДА”

Члан 1.

Подручје које обухвата заслањено језеро Русанда, са околним 
мозаиком очуваних ливадско-степских и мочварних станишта 
и антропогеним путем измењених природних станишта, као и 
парк Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда” (у даљем 
тексту: Парк) проглашено Покрајинском уредбом о проглашењу 
Парка природе „Русанда” („Службени лист АПВ”, број: 27/2014), 

наставља да постоји као заштићено подручје од покрајинског зна-
чаја, односно II категорије, као парк природе под називом „Ру-
санда” (у даљем тексту: Парк природе „Русанда”), у складу са 
одредбама ове одлуке.

Члан 2.

Парк природе „Русанда” ставља се под заштиту ради оствари-
вања следећих циљева:

1. заштита станишта панонских сланих степа и сланих моч-
вара, приоритетних за заштиту на националном и међуна-
родном нивоу, очување њихових еколошких карактерис-
тика, као и очување биодиверзитета специфичног за Па-
нонски биогеографски регион;

2. заштита просторно највећег заслањеног језера у Србији, 
на ком – због положаја и специфичних еколошких карак-
теристика – егзистира велики диверзитет биљних и живо-
тињских врста;

3. очување популација строго заштићених и заштићених вр-
ста флоре и фауне, нарочито оних чије је постојање по-
везано са сланим језерима Панонског биогеографског 
региона и с панонским сланим степама и сланим моч-
варама, међу којима су нарочито значајне следеће вр-
сте биљака: цаклењача (Salicornia europaea), солњача 
(Salsola soda), панонска јурчица (Suaeda pannonica), Bassia 
sedoides, Scorzonera parviflora, лепљиви пуцавац (Silene 
viscosa), Trifolium ornithopodioides, панонски звездан 
(Aster tripolium subsp. pannonicus), Шварценбергова бок-
вица (Plantago schwarzenbergiana); рачића Eoleptestheria 
spinosa и Imnadia banatica; птица: сива ветрушка (Falco 
vespertinus), властелица (Himantopus himantopus), сабљар-
ка (Recurvirostra avosetta), велика царска шљука (Numenius 
arquata), црноврати гњурац (Podiceps nigricollis), пловка 
кашикара (Anas clypeata), црвеноноги спрудник (Tringa 
totаnus) и сисара: текуница (Spermophilus citellus);

4. очување коридорске функције и унапређивање стања еко-
лошког коридора, омогућавање несметане миграције жи-
вог света и олакшавање комуникације између природних 
станишта унутар слатинско-степског коридора у банат-
ском потисју;

5. одржавање и ревитализација станишта строго заштиће-
них и заштићених врста, односно значајних станишних 
типова;

6. очување Парка – као подручја значајне хортикулурне 
вредности, који представља једину шумолику површину 
у средњем Банату;

7. очување природних вредности и ресурса, нарочито језерског 
пелоида (седимента из језера), као и побољшање квалитета 
и лековитости пелоида и воде заслањеног језера Русанда;

8. смањење интензитета, односно уклањање угрожавајућих 
фактора и фаворизовање чинилаца који позитивно делују 
на заштићено подручје и његове компоненте.

Члан 3.

Парк природе „Русанда” налази се на подручју Општине Нови 
Бечеј и на територији Града Зрењанина, обухватајући парцеле 
уписане у катастарске општине Кумане и Меленци. 

Укупна површина Парка износи 1159 ха 97 а 89 м2, од чега је 
775,21 ха (67%) у државној својини, 237,16 ха (20%) у задружној 
својини, 132,85 ха (12%) у приватној својини и остало у другим 
облицима својине (14,76 ха или 1%).

Око Парка природе „Русанда” успоставља се заштитна зона 
која обухвата површину од 4482,03 ха у катастарским општинама 
Кумане и Меленци.

Опис граница заштићеног подручја Парка природе „Русанда” и 
његове заштитне зоне, списак катастарских парцела заштићеног 
подручја по режимима заштите, као и графички приказ граница 
заштићеног подручја и заштитне зоне, дати су у прилогу ове од-
луке и чине њен саставни део.
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Члан 4.

Циљеви заштите из члана 2. ове одлуке реализују се путем:

1. одржавања и ревитализације станишта строго заштиће-
них и заштићених врста, значајних станишних типова и 
лековитог пелоида језера;

2. мониторинга биодиверзитета, станишта строго заштиће-
них и заштићених врста и еколошких карактеристика 
подручја;

3. усаглашавања водног режима језера с потребама дугороч-
ног очувања хидролошке динамике слатина и карактерис-
тика слатинских језера Панонског биогеографског реги-
она;

4. усмеравања сукцесије вегетације путем контролисане ис-
паше и кошења травних станишта, као и планском сечом 
трске;

5. промене намене обрадивих у необрадиве пољопривредне 
површине;

6. откупа и замене површина за потребе рестаурације ста-
ништа, као и унапређивањем еколошких коридора и дру-
гим мерама за унапређивање стања еколошких коридора;

7. откупа и замене површина за потребе формирања там-
пон-зона, као и њиховим уређењем за одрживе видове ту-
ристичких и пољопривредних активности;

8. стимулисања традиционалних видова коришћења прос-
тора и узгоја аутохтоних раса и сорти, као и путем других 
активности које доприносе очувању и унапређивању био-
диверзитета;

9. унапређивања природних и полуприродних елемената ко-
ридора, у складу с предеоним и вегетационим каракте-
ристикама подручја;

10. планских активности и интервентних мера на побољ-
шању квалитета воде и стања екосистема језера;

11. подизања зеленила у складу с просторно-планском доку-
ментацијом и условима заштите природе; 

12. спречавања, односно смањења, те путем контроле и сана-
ције свих облика загађивања;

13. елиминације или ублажавања негативних утицаја на 
живи свет и смањивања нарушавања еколошког и визуел-
ног интегритета подручја, зоналним распоредом рурал-
них садржаја и применом одговарајућих планско-грађе-
винских, техничко-технолошких и других решења;

14. сузбијања инвазивних врста и постепене замене парков-
ске дендрофлоре врстама које нису инвазивне;

15. уређења и одржавања парка, спровођењем биотехничких 
мера неге и заштите, као и етапним обнављањем Парка, 
према пројектно-техничкој документацији;

16. спровођења санационих и других неопходних мера у ван-
редним случајевима;

17. популаризације заштите природе, промоције природних 
вредности, те одрживог развоја туризма и руралног под-
ручја, као и путем других мера. 

Члан 5.

На простору Парка природе „Русанда” успостављају се следећи 
режими заштите – режим заштите II степена и режим заштите III 
степена.

Режим заштите II степена, укупне површине 397 ха 72 а 84 м2, 
односно 34% подручја, обухвата следеће природне целине:

Северни крак водног басена Велике Русанде, као и ливаде на 
сланом земљишту с којима су у непосредном контакту;

1. Мало селиште – Широка слатина;
2. Куманска ледина између пруге и канала;
3. Тривуњић копао (централни део);
4. Бара на локалитету Бабино јајце;
5. Бара испод Бечког брда;
6. Канал Кумане 2(29); 
7. Канал К-3-7.

Режим заштите III степена, укупне површине 762 ха 25 а 5 м2, 
односно 66% подручја, обухвата следеће природне целине:

1. Велика Русанда (с комплексом Специјалне болнице за ре-
хабилитацију „Русанда”, парком и слатином северно од 
комплекса);

2. Мала Русанда и Мутљача;
3. Куманска ледина – Корњачара;
4. Тривуњић копао;
5. Триангла.

Члан 6.

На подручју Парка природе „Русанда” забрањује се: 

1. заоравање, преоравање и мелиорација травних станишта;
2. уклањање травног покривача са слојем земљишта;
3. узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање фауне; 
4. лов на водену пернату дивљач;
5. уништавање и непланско уклањање вегетације и дивље 

флоре, као и нарушавање стања хортикултурних вредно-
сти и вртно-архитектонских елемената; 

6. изградња рибњака и порибљавање језера Русанда;
7. постављање предајника телевизије и мобилне телефоније 

у парку, као и других објеката који нарушавају визуелни 
интегритет парковског простора;

8. изградња, односно постављање надземне инфраструктуре 
ван подручја Специјалне болнице за рехабилитацију „Ру-
санда”, изградња производних објеката, постављање наф-
товода, гасовода и продуктовода, изградња постројења за 
коришћење енергије ветра и друге инфраструктуре која би 
угрозила еколошке и предеоне карактеристике подручја;

9. радови и активности које мењају водни режим и физич-
ко-хемијске карактеристике слатинских станишта, уколи-
ко те промене за резултат имају трајне негативне после-
дице на природне вредности заштићеног подручја;

10. непланско одлагање и складиштење инертног материјала 
(нпр. песак, шљунак, земља) и обављање осталих радова 
и активности, који нису у складу с принципима одрживог 
коришћења природних ресурса;

11. одлагање свих врста отпадних и опасних материја, као и 
успостављање транспортне руте опасног отпада;

12. остали радови и активности, којима се загађују ваздух, 
земљиште, седименти, као и подземне и површинске 
воде.

На подручју Парка природе „Русанда” ограничава се: 

1. могућност промене намене површина (земљишта) и кул-
тура – на променe с циљем смањења интензитета ко-
ришћења простора (нпр. превођење обрадивих површина 
у пашњаке), формирања заштитног појаса и ради ревита-
лизације станишта;

2. формирање новог грађевинског земљишта – на површи-
не неопходне за изградњу објеката предвиђених до покре-
тања поступка заштите важећом просторно-планском до-
кументацијом; 

3. промена морфологије терена – на планске активности ус-
мерене на уређење обале уз грађевинско подручје насеља 
и побољшање еколошких услова станишта, као и на по-
требе коришћења пелоида за рад Специјалне болнице за 
рехабилитацију „Русанда”;

4. уклањање флотантне, субмерзне и приобалне вегета-
ције – на планску сечу и уклањање трске, као и обављање 
планских активности за потребе управљања каналима;

5. извођење радова за потребе експлоатације минералних 
сировина – на коришћење пелоида (седимента из језера), 
термалне и термоминералне воде за потребе Специјалне 
болнице за рехабилитацију „Русанда”;

6. коришћење рекреативних пловних објеката (бројно, вре-
менски и просторно) – на плански утврђен број одго-
варајућих пловила, ван периода репродукције строго 
заштићених дивљих врста, по утврђеној траси/површини 
унутар режима заштите III степена;
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7. коришћење врсте пловних објеката – на коришћење чама-
ца који се покрећу људском снагом или електромотором 
и других рекреативних пловних објеката којима се не уг-
рожавају вредности екосистема језера;

8. изградња молова и стационираних плутајућих објеката – 
на оне за потребе управљања, као и на плански постављене 
у оквиру постојећег грађевинског подручја ради организо-
вања одрживих видова туризма, рекреације и едукације;

9. изградња нових објеката – на простор у оквиру обухва-
та Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда” и на 
максималну спратност објеката од два спрата и поткровља;

10. изградња нових путева – на плански предвиђене сао-
браћајнице до покретања поступка заштите, а асфалти-
рање и бетонирање постојећих некатегорисаних путева 
ограничава се на простор Специјалне болнице за рехаби-
литацију „Русанда”; 

11. лоцирање туристичких и других садржаја и активности, 
који су потенцијални извори повишеног нивоа буке, ви-
брација и/или узнемиравања живог света – на просторе 
који су од обале језера и од границе простора под режи-
мом заштите другог степена удаљени најмање: а) 20 ме-
тара унутар грађевинског земљишта и б) 200 метара ван 
грађевинског подручја;

12. организовање јавних скупова и манифестација – на простор 
у оквиру Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда”;

13. примена техничких решења заштите обале – на планс-
ку заштиту унутар грађевинског подручја, која укључује 
примену еколошки повољних решења (у складу с предео-
ним карактеристикама језера);

14. садња дрвећа и жбуња, уношење и гајење алохтоних вр-
ста – на просторе парковских површина, као и на врсте 
које нису инвазивне у Панонском биогеографском регио-
ну; приликом обнове парковског зеленила ограничава се 
покровност четинарских врста, на највише 30%;

15. сеча стабала – на плански утврђена појединачна стабла;
16. кретање транспортних возила и пољопривредне механи-

зације – на постојеће путеве и оранице;
17. употреба ђубрива и средстава за заштиту биља – на пар-

ковске површине и оранице, у складу с потребама очу-
вања биолошке разноврсности;

18. хортикултурно и грађевинско уређење Парка – на планске 
активности.

Члан 7.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, 
поред забрана из члана 6. став 1. ове одлуке, забрањује се: 

1. постављање стационираних објеката на језеру и у прио-
балној зони;

2. организовање јавних скупова и манифестација.

Члан 8.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, 
поред ограничења из члана 6. став 2. ове одлуке, ограничава се: 

1. постављање мобилијара – на плански утврђене за потребе 
управљања, едукације и истраживања природних вредно-
сти подручја;

2. коришћење пловних објеката – на потребе управљања као 
и просторно и временски утврђена истраживања;

3. кретање посетилаца просторно и временски – на кретање 
претходно најављено чуварској служби. 

Члан 9.

У заштитној зони Парка природе „Русанда” забрањује се: 

1. извођење радова и активности које утичу на промене 
водног режима и физичко-хемијских карактеристика сла-
тинских станишта, уколико су резултати те промене трај-
не негативне последице на природне вредности заштиће-
ног подручја или уколико угрожавају квалитет земљишта, 
седимента, подземне и површинске воде;

2. изградња рибњака, депонија комуналног отпада, по-
стројења за коришћење енергије ветра и других објеката, 
као и извођење радова којима се нарушавају еколошки и 
визуелни интегритет подручја.

Члан 10.

У заштитној зони Парка природе „Русанда” ограничава се: 

1. изградња саобраћајница вишег реда (државни пут I и II 
реда) – на плански предвиђене до покретања поступка 
заштите;

2. складиштење/депоновање стајњака, осоке и других изво-
ра еутрофикације – на за ту сврху предвиђене, прописно 
опремљене локације, те на делу простора који није у кон-
такту с подземним водама;

3. формирање новог грађевинског земљишта – на просторне 
целине чија је минимална удаљеност од границе заштиће-
ног подручја 200 метара; изградња укопаних складишта 
на овим просторним целинама могућа је уколико се дно 
складишта налази изнад коте максималног нивоа подзем-
не воде;

4. изградња индустријских објеката и подземно одлагање 
свих врста опасних материја – на простор грађевин-
ског подручја, чија је минимална удаљеност од границе 
заштићеног подручја 500 метара, где дубина подземних 
вода износи 3,5 метра и више метара;

5. планирање туристичких и других садржаја који су потен-
цијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или 
узнемиравања живог света неодговарајућим коришћењем 
осветљења – на растојање веће од 200 метара од границе 
заштићеног подручја;

6. уношење и гајење алохтоних врста – на антропогене 
површине и на врсте које нису инвазивне у Панонском 
биогеографском региону;

7. упуштање отпадних вода након завршетка изградње ка-
нализационог система и система за пречишћавање кому-
налних и/или индустријских вода из насеља, на ефлуент 
одговарајућег квалитета чије се упуштање врши у водно 
тело Типа 5, II-III класе еколошког потенцијала;

8. подизање високог зеленила ван грађевинског подручја, на 
минималну удаљеност 200 метара од границе заштићеног 
подручја.

Члан 11.

За радове и активности на простору Парка природе „Русанда” 
прибавља се акт о условима и мерама заштите природе, који из-
даје Покрајински завод за заштиту природе, у складу са Законом 
о заштити природе.

Члан 12.

Парк природе „Русанда” поверава се на управљање Установи 
„Резервати природе” Зрењанин, ул. Војводе Петра Бојовића 2, 
Зрењанин (у даљем тексту: Управљач).

Управљач jе дужан нарочито да: чува, унапређује, промовише 
заштићено подручје; спроводи прописане режиме заштите; доно-
си план управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби 
утврђен актом о проглашењу; обележи заштићено подручје, гра-
нице и режиме заштите у складу с посебним правилником о начи-
ну обележавања; осигура неометано одвијање природних проце-
са и одрживог коришћења заштићеног подручја; обезбеди надзор 
над спровођењем услова и мера заштите природе; прати кретање 
и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за турис-
тичке посете; води евиденције о природним вредностима и о томе 
доставља податке Покрајинском заводу за заштиту природе; води 
евиденцију о људским активностима, делатностима и процеси-
ма, који представљају фактор угрожавања и оштећења заштиће-
ног подручја и да о томе доставља податке Покрајинском заводу 
за заштиту природе, покрајинском органу управе надлежном за 
послове заштите животне средине и министарству надлежном за 
послове заштите животне средине; у сарадњи с републичком и 
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покрајинском инспекцијом и органима безбедности, спречава све 
активности и делатности које су у супротности са актом о зашти-
ти и представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног 
подручја; доноси акт о накнадама; врши и друге послове утврђене 
законом и актом о проглашењу. 

Ако Управљач вршењем послова утврди да је учињен прекршај 
или да постоји основана сумња да је учињено кривично дело или 
привредни преступ, овлашћен је и дужан да поднесе одговарајућу 
пријаву или захтев за покретање прекршајног поступка.

Уколико се у поступку надзора над радом, стручног и инспек-
цијског надзора утврди да Управљач не извршава обавезе уста-
новљене актом о проглашењу, управљање заштићеним подручјем 
се одузима и поверава другом управљачу. 

Члан 13.

Очување, унапређивање, одрживо коришћење и приказивање 
природних и других вредности Парка природе „Русанда” спрово-
ди се према плану управљања, који Управљач доноси за период 
од десет година (у даљем тексту: План управљања).

План управљања из става 1. овога члана садржи нарочито: 

1. приказ главних природних и створених вредности, као и 
природних ресурса; 

2. оцену стања животне средине заштићеног подручја;
3. преглед конкретних активности, делатности и процеса 

који представљају фактор угрожавања заштићеног под-
ручја; 

4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређивања и 
одрживог развоја; 

5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева; 
6. приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, 

праћењу стања и унапређивању природних и створених 
вредности; 

7. приоритетне задатке научноистраживачког и образовног 
рада; 

8. планиране активности на одрживом коришћењу природ-
них вредности, развоју и уређењу простора; 

9. просторну идентификацију планских намена и режима 
коришћења земљишта; 

10. активности на промоцији вредности заштићеног под-
ручја; 

11. студијску (истраживачку), програмску, планску и пројект-
ну документацију потребну за спровођење циљева и ак-
тивности; 

12. облике сарадње и партнерства с локалним становништвом 
и другим власницима и корисницима непокретности; 

13. активности и мере на спровођењу плана с динамиком и 
субјектима реализације плана управљања и начин оцене 
успешности његове примене;

14. финансијска средства и друге материјалне претпоставке 
за извршавање поверених послова у управљању заштиће-
ним подручјем и начин њиховог обезбеђења.

План управљања садржи и превентивне мере заштите од пожа-
ра, сходно законима којима се регулише ова област и прописима 
донетим на основу тих закона.

На план управљања из става 1. овог члана сагласност даје по-
крајински орган управе надлежан за послове заштите животне 
средине, по претходно прибављеном мишљењу Покрајинског за-
вода за заштиту природе.

Управљач је дужан да анализира спровођење Плана управљања 
и остварене резултате и да, по потреби, изврши његову ревизију. 

О предлогу плана управљања заштићеним подручјем Упра-
вљач је дужан да обавести јавност. Обавештење јавности под-
разумева јавни увид у предложени план.

Јавни увид организује и спроводи Управљач и траје 30 дана.

Члан 14.

План управљања из члана 13. става 1. ове одлуке остварује се 
годишњим програмима управљања, на које сагласност даје по-
крајински орган управе надлежан за послове заштите животне 
средине. 

Годишњи програм управљања садржи нарочито: детаљан при-
каз задатака односно послова у периоду до истека календарске 
године на чувању, одржавању, унапређивању, приказивању и 
одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, об-
разовања, рекреације и туризма и укупног социоекономског раз-
воја; приказ субјеката и организационих и материјалних услова 
за извршење програма, висине и извора потребних финансијских 
средстава.

Извештај о остваривању годишњег програма управљања за 
претходну годину Управљач доставља покрајинском органу на-
длежном за послове заштите животне средине до 15. децембра 
текуће године, годишњи програм управљања за наредну годину 
Управљач доставља покрајинском органу надлежном за посло-
ве заштите животне средине до 15. новембра текуће године, а 
извештај о остваривању плана из члана 13. става 1. ове одлуке 
најкасније 60 дана пре истека периода за који је план донет. 

Члан 15.

Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување 
заштићеног подручја – у складу с правилником о унутрашњем 
реду и чуварској служби, који доноси уз сагласност покрајинског 
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 понашања посе-
тилаца и других корисника при кретању, боравку и обављању 
послова на заштићеном подручју; начин обављања делатности 
при коришћењу природних ресурса и простора за изградњу обје-
ката; места, површине и објекти у којима се због очувања дивљих 
биљака и животиња и других вредности ограничава кретање 
или забрањује и ограничава обављање одређених радњи, као и 
трајање тих мера; врсте дивљих биљака и животиња чије је ко-
ришћење, односно брање, сакупљање и излов ограничено, као и 
начин и услови обављања тих радњи; услови заштите приликом 
обављања научних истраживања и образовних активности; мес-
та и услови за одлагање отпада; начин одржавања уредности и 
чистоће заштићеног подручја; поступак издавања сагласности и 
других аката корисницима; начин и организација чуварске служ-
бе, чувања заштићеног природног добра, опрема и средства нео-
пходна за чување и одржавање; начин спровођења превентивних 
мера заштите од пожара, других елементарних непогода и удеса.

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

Члан 16.

Управљач је дужан да донесе акт о накнади за коришћење 
заштићеног подручја Парк природе „Русанда” и достави га на 
сагласност покрајинском органу управе надлежном за послове 
заштите животне средине.

Актом о накнади, Управљач одређује висину, начин обрачуна и 
плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја – у складу с 
критеријумима које прописује Влада Републике Србије. 

Управљач је дужан да средства од накнада за коришћење 
заштићеног подручја користи за заштиту, развој и унапређивање 
заштићеног подручја, односно за спровођење плана и програма 
управљања. 

Средства од накнада из ставa 3. овога члана Управљач је дужан 
да води на посебном рачуну.
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Акт о накнади се објављује у „Службеном листу Аутономне 
покрајине Војводине” и на други погодан начин који одреди Уп-
рављач.

Члан 17.

Финансирање Парка природе „Русанда” обезбеђује се из при-
хода остварених обављањем делатности и управљања заштиће-
ним подручјем, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, 
средстава обезбеђених за реализацију програма, планова и проје-
ката у области заштите природе, из буџета Аутономне покрајине 
Војводине, из буџета Општине Нови Бечеј и Града Зрењанина, 
као и донација, поклона, помоћи и из других извора финанси-
рања, у складу са законом. 

Члан 18.

План управљања и годишњи програм управљања Управљач 
ће донети у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

До доношења докумената из става 1. овог члана, Управљач ће 
послове заштите и развоја обављати према привременом програ-
му управљања, који ће донети у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке, уз сагласност покрајинског органа управе 
надлежног за послове заштите животне средине.

Привремени програм управљања из става 2. овог члана садржи 
нарочито: детаљан приказ задатака односно послова у периоду 
до доношења Плана управљања на чувању, одржавању, унапређи-
вању, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја 
за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног 
социоекономског развоја; приказ конкретних послова на изради 
и доношењу управљачких документа, првенствено Плана упра-
вљања, правилника о унутрашњем реду и чуварској служби и 
акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ зада-
така на обележавању заштићеног подручја, заснивању информа-
ционог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и 
организационих и материјалних услова за извршење програма, 
висине и извора потребних финансијских средстава.

Члан 19.

Управљач ће у року предвиђеном у Плану управљања иденти-
фиковати спољне границе заштићеног природног добра и грани-
це површина односно локалитета с режимом заштите II степена 
на терену и обележити их на прописани начин, у сарадњи с Репу-
бличким геодетским заводом и Покрајинским заводом за заштиту 
природе.

Управљач је дужан да у року предвиђеном у Плану управљања 
заснује дигиталну базу података односно географски информа-
циони систем о природним и створеним вредностима, непокрет-
ностима, активностима и другим подацима значајним за упра-
вљање Парком природе „Русанда”.

Члан 20.

Планови изградње и уређења простора, планови, програ-
ми и основе из области шумарства, ловства, водопривреде, 
пољопривреде, заштите споменика културе, туризма и други 
програми и планови, који су у вези с коришћењем природних ре-
сурса и простора у заштићеном подручју Парка природе „Русан-
да”, морају бити усаглашени с просторним планом Републике 
Србије, регионалним просторним планом Аутономне покрајине 
Војводине, са овом одлуком, као и с Планом управљања из чла-
на 13. ове одлуке. 

Члан 21.

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Покрајинска 
уредба о проглашењу Парка природе „Русанда” („Службени лист 
АПВ”, број: 27/2014).

Члан 22.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 3-1/2019-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

Прилог: 

ОПИС ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПАРК ПРИРО-
ДЕ „РУСАНДА” И ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ

1. Опис граница заштићеног подручја Парк природе „Ру-
санда” 

Почетна тачка описа граница заштите Парка природе „Русанда” 
јесте тромеђа парцела 4434, 8242 и 8236 КО Кумане, Општина Нови 
Бечеј. Граница иде на исток, јужном међном линијом парцеле 8236, 
до тромеђе парцела 8236, 4350 и 4349, ломи се на југоисток север-
ном граничном линијом парцеле 4350, до парцеле 8240. Пресеца 
потом ту парцелу и скреће на југозапад, источном границом пар-
целе 8240, до тромеђе парцела 8240, 4345 и 4344. Ломи се на југо-
исток, границом парцела 4344, 4345, 4248/3, 4248/2, скреће на севе-
роисток, границом парцела 4090, 4091/1, и ломи се на северозапад, 
идући границом парцела 4247, 4248/1; 4247, 4248/24, до пута број 
8239. Граница скреће на север источном границом парцеле 8239, 
до парцеле 8236. Ломи се на југоисток, јужном, односно запад-
ном границом парцеле 8236, до међног камена КО Меленци, Град 
Зрењанин. Скреће на југозапад међном линијом двеју општина до 
јужне међне тачке парцеле 4090, КО Кумане. Скреће на север, за-
падном граничном линијом парцеле 4090, ломи се на југ, источном 
границом парцеле 4090, до парцеле 8238. Њеном источном грани-
цом иде на југ, до парцеле 8243, пресеца потом ту парцелу и ломи се 
на северозапад, границом парцела 8243, 4249, до тромеђе парцела 
8243, 4340 и 8246. У правцу запада иде јужном границом парцеле 
4340, обухвата парцелу 4362/1, јужном границом парцеле 4361, до 
парцеле 8248. Скреће на југозапад, границом парцеле 8248, ломи 
се на југоисток, источном границом парцеле 4364, пресеца пут број 
8247, иде на југ западном границом парцеле 4331, источном гра-
ницом парцеле 4328, ломи се на запад, јужном границом парцела 
4328, 4372, пресеца пут број 8248, ломи се на југозаопад западном 
границом пута, пресеца парцелу 8255, скреће на северозапад, за-
падном границом парцеле 8255, до парцеле 8123. Скреће на југ, ис-
точном границом парцеле 8123, ломи се на исток, па на југ, грани-
цом парцеле 5576, поново источном границом парцеле 8123, скреће 
на исток, па на југ, границом парцеле 5669. У правцу југа, источном 
границом парцела 5720, 5830, 5834, 5933, до преломне међне тачке 
парцеле 5933 и 8285. Скреће на исток, пресеца парцелу 8285 и – 
у истом правцу – иде рубом периодично плављене депресије, на 
растојању од 165 метара од северне граничне линије парцеле 8286, 
до тачке на граничној линији парцела 5934/7 и 5934/8, при том пре-
сецајући парцеле 5934/1, 5934/2 и 5934/7. Од те тачке, граница се 
ломи на југоисток, пресецајући парцеле 5934/8, 5934/9, 5934/10, до 
тачке на међној линији парцела 5934/10 и 5934/11, удаљене 100 ме-
тара од северне међне линије парцеле 8286. Пресеца парцелу 8286 
и скреће на исток, северном линијом парцеле 5960, ломи се на југ, 
источном линијом исте парцеле, до међне тачке са КО Меленци, 
Град Зрењанин. Граница се ломи на североисток, границом двеју 
општина до наспрам северне међне тачке парцеле 8834 КО Мелен-
ци, Град Зрењанин. Скреће на југоисток, пресеца парцелу 12886 и 
наставља границом парцеле 8834, до тромеђе парцела 8834, 8835, и 
12890. Ломи се на југ, па на исток, пратећи северну границу парце-
ле 8834, 8503, 8834, до међног камена грађевинског реона. Граница 
скреће на североисток, границом грађевинског реона до парцеле 
12908. Ломи се на југоисток ивицом стазе, притом пресеца парцелу 
2/1 до тромеђе парцела 2/1, 3 и 24. Иде на југ, источном границом 
парцеле 3, пресеца парцелу 23/2 и скреће на запад, јужном грани-
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цом парцеле 10, пресеца парцелу 21, и ломи се на исток, северном 
гарницом парцеле 20, изоставља парцелу 19, наставља на исток, 
северном границом парцеле 18, до парцеле 3830. Граница скреће на 
запад, северном границом парцела 3833, 630, 631, до међног камена 
грађевинског реона. Ломи се на југоисток, идући границом грађе-
винског реона до међног камена с КО Кумане, Општина Нови Бечеј, 
односно југоисточне међне тачке парцеле 8292, КО Кумане. Гра-
ница иде на северозапад, јужном границом парцела 8292, 6091, за-
падном границом парецела 6088, 6086, 6084, 6083, 6081, 6079, 6078, 
6077, 6076, 6075, 6072, 8293, 6069, до тромеђе парцела 6069, 8125/2 и 
8215. Скреће на југозапад, пресеца парцелу 8215 (железничка пру-
га Кикинда–Београд), ломи се на северозапад, па на запад, јужном 
границом парцеле 8126, до тромеђе парцела 8126, 6825/2 и 6827. 
Скреће на југ, источном границом парцела 6827, 8410, до локалног 
пута Кумане–Меленци, пресеца пут и иде на север, источном гра-
ницом парцела 6908, 6907/1, ломи се на запад, јужном границом 
парцеле 8438, скреће на североисток, западном границом парцеле 
8403, до међног камена грађевинског реона Кумана. Ломи се на 
југоисток, границом грађевинског реона до северозападне међне 
тачке парцеле 6856. Њеном јужном граничном линијом граница 
иде на исток, до парцеле 8427. Ломи се на југ, до парцеле 8125/1. 
Скреће на исток, па на североисток, северном границом парцеле 
8125/1, западном границом парцела 8408, 8124, до југоисточне међ-
не тачке парцеле 6844. Граница скреће на северозапад, пресеца 
парцелу 6844, до југоисточне међне тачке парцеле 6841. У истом 
правцу, граница иде јужном границом парцеле 6841, до међног ка-
мена гређевинског реона. Ломи се на северозапад, идући границом 
грађевинског реона, до југоисточне међне тачке парцеле 8304. Гра-
ница иде на север, западном границом парцеле 5906, до тромеђе 
парцела 5906, 5904 и 8303. Ломи се на југоисток, североисточном 
границом парцела 5906, 8302, до тромеђе парцела 8302, 5909 и 5916. 
Скреће на север, западном границом парцела 5916, 5917, 5847, до 
парцеле 8279. Скреће на исток, јужном границом парцеле 8279, до 
тромеђе парцела 8279, 8278 и 5845/1. Скреће на југ, источном гра-
ницом парцела 5845/1, 5921, до парцеле 8303. Ломи се на југоисток, 
северном границом парцеле 8303, до југозападне међне тачке пар-
целе 5932. Скреће на североисток, северозападном међном линијом 
парцела 5932, 5835, западном међном линијом парцела 5829, 5721, 
5668/2, до парцеле 8261. Ломи се на исток, јужном границом пар-
целе 8261, до парцеле 8123. Скреће на север, западном границом 
парцела 8123, 5560, до парцеле 8255. Ломи се на северозапад, гра-
ницом парцеле 8255, до наспрам југозападне међне тачке парцеле 
8249. Скреће на североисток, пресеца парцелу 8255 и наставља се-
верозападном међном линијом парцеле 8249, до наспрам северне 
међне тачке парцеле 4395. Ломи се на југоисток, пресеца парцелу 
8249, и иде границом парцеле 4395, до тромеђе парцела 4395, 4396 и 
4397. Скреће на исток, северном границом парцеле 4396, до парцеле 
8248. Ломи се на североисток, северозападном границом парцеле 
8248, до међне тачке парцеле 4418. Скреће на севозапад, границом 
парцела 4418 , 4417, до парцеле 4419. Ломи се на југозапад, јужном 
границом парцеле 4419, до парцеле 8249. Пресеца потом наведену 
парцелу и скреће на североисток, северозападном границом парце-
ле 8249, до наспрам северозападне међне тачке парцеле 4420. Ломи 
се на југоисток, северном границом парцела 4420, 4422, 4420, до 
парцеле 8248. Скреће на североисток, северозападном међном ли-
нијом парцеле 8248, до јужне међне тачке парцеле 4434. Ломи се 
на северозапад границом парцеле 4434, до парцеле 8242. Скреће на 
североисток, источном границом парцеле 8242, до почетне тачке 
описа границе заштите. 

Из подручја описаног границом заштите изостављају се две 
одвојене целине. Почетна тачка описа простора I целине јесте 
југозападна међна тачка парцеле 8285. Граница иде на североис-
ток, северозападном границом парцеле 8285, ломи се на исток се-
верном границом парцеле 8286, скреће на југ, источном границом 
парцеле 8288, до границе КО Меленци, Град Зрењанин. Наставља 
у истом правцу границом парцеле 8834, до тромеђе парцела 8834 
, 8846 , 8861. Скреће на југозапад, границом парцела 8861, 8862, 
до границе КО Кумане, Општина Нови Бечеј. У истом правцу гра-
ницом парцела 6053, 6054 КО Кумане, пресеца парцелу 8290, и 
скреће на северозапад, западном границом парцеле 8290, ломи се 
на југозапад, југоисточном границом парцеле 8296, и скреће на 
исток, северном границом парцеле 6042, 6041. Ломи се на југ, за-
падном границом парцеле 6051, скреће на запад, северном грани-

цом парцеле 6067, пресеца железничку пругу Кикинда–Београд и 
наставља јужном границом парцеле 8407, до наспрам југоисточне 
међне тачке парцеле 6839. Ломи се на север, пресеца парцелу 8407 
и иде источном границом парцеле 6839, пресеца пругу, источном 
границом парцела 6022, 6020, пресеца парцелу 8290, до почетне 
тачке описа границе простора I целине.

Почетна тачка описа границе простора II целине је тромеђа 
парцела 8846, 8874/2, 8875. КО Меленци, Град Зрењанин. Граница 
иде на југоисток, границом парцела 8846, 8845, 8844, 8843, 8842, 
8841, 8843, скреће на југозапад, северном границом парцела 8840, 
10293, до тромеђе парцела 10293, 10093 и 10094. Пресеца парцелу 
10293, до међног камена КО Кумане. У правцу северозапада, иде 
источном границом парцела 6060, 6051, до наспрам северозапад-
не међне тачке парцела 6056. Скреће на североисток, границом 
парцела 6056, 6055 до КО Меленци. У истом правцу наставља 
границом парцела 8874/2 и 8875 КО Меленци, па до почетне тачке 
описа простора II целине.

1.1. Површине с режимом заштите II степена 

1. Локалитет: Бара испод Бечког брда

 Налази се у КО Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата 
парцеле: 4354, део 8240 и 4344.

2. Локалитет: Бара на локалитету Бабино јајце

 Налази се у КО Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата 
парцеле: 4394, део 8248 и 4372.

3. Локалитет: Тривуњић копао (средњи део)

 Налази се у КО Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата 
парцеле: 5720, 5721, део 8269, део 8266, 5829, 5830, део 
8274, 5834 и део 8123.

4. Локалитет: Куманска ледина

 Налази се у КО Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата 
парцеле: 6839 и 6838.

5. Локалитет: Северни крак Велике Русанде

 Налази се у КО Кумане, Општина Нови Бечеј и у КО Ме-
ленци, Град Зрењанин. Обухвата парцеле: 5960, КО Кума-
не и парцеле: део 12886, део 8834, 8833, део 8839/1, 8846, 
део 8845, 8503, 8836, КО Меленци.

6. Локалитет: Мало селиште – Широка слатина

 Налази се у КО Кумане, Општина Нови Бечеј и у КО Ме-
ленци, Град Зрењанин. Обухвата парцеле: 6051, 6047, 
6048, 6067, 8294, 6069, део 8295, 6062, 6068, 8291, 6060, 
КО Кумане и део парцеле 10293, КО Меленци.

7. Локалитет: Канал Кумане 2 (29)

 Налази се у КО Кумане, Општина Нови Бечеј. Обухвата 
парцеле: део 8125/1, 8123, део 8124, 8408.

8. Локалитет: Канал К-3-7

 Налази се у КО Кумане, Општина Нови Бечеј и у КО 
Меленци, Општина Зрењанин. Обухвата парцеле: 8126, 
8125/2, КО Кумане и парцелу 12421, КО Меленци.

2. Опис граница заштитне зоне Парка природе „Русанда” 

Почетна тачка описа границе заштитне зоне Парка природе 
„Русанда” јесте тромеђа парцела 4495, 8236 КО Кумане, Општина 
Нови Бечеј, и међног камена КО Нови Бечеј. Граница иде на исток, 
јужном међном линијом парцеле 8236, ломи се на југ, источном 
међном линијом исте парцеле, до међног камена с КО Меленци, 
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Град Зрењанин. Скреће на југозапад, границом двеју општина, 
до југозападне међне тачке парцеле 4106. Ломи се на северозапад, 
границом парцела 4106, 4107, пресеца парцелу 8244 и скреће на 
југозапад, западном међном линијом парцеле 8244, до југозападне 
међне тачке парцеле 4220. Даље се ломи на северозапад, границом 
парцела 4220, 4219, пресеца парцелу 8245 и скреће на југозапад, 
западном међном линијом исте парцеле, до југозападне међне тач-
ке парцеле 4291. Скреће на северозапад, границом парцела 4291, 
4292/10 до парцеле 8246. Ломи се на југозапад, источном међном 
линијом исте парцеле, до парцеле 8256. Потом, скреће на југоисток, 
северном границом парцеле 8256, до наспрам северне међне тачке 
парцеле 5688. Затим, ломи се на југ, пресецајући парцеле 8256, и 
наставља западном међном линијом парцеле 5688, до парцеле 8265. 
Ломи се на исток, северном границом парцеле 8265, скреће на југо-
запад, границом парцела 5705/1, 5704 и 5831/11, 5831/12 и 5833/18, 
5833/17 и пресеца парцелу 8275, и њеном јужном међном линијом 
скреће на исток, до међног камена с КО Меленци. Потом се ломи на 
североисток, границом двеју општина, до југоисточне међне тачке 
парцеле 4164/5 КО Кумане. Граница даље скреће на југоисток, пре-
сеца парцеле 12409 КО Меленци, Град Зрењанин. Затим, у истом 
правцу, наставља северном међном линијом парцела 7969/3, 7969/1, 
до парцеле 12879, скреће на југ, западном границом парцеле 12879, 
ломи се на југоисток, јужном границом парцеле 12881, на југоза-
пад, западном границом парцела 12863, 12862, скреће на југоисток, 
јужном границом парцеле 12860, до тромеђе парцела 12860, 12910 
и 8386. Граница даље скреће на југозапад, источном границом 
парцеле 12910, ломи се на југоисток, границом парцела 8370, 8371, 
пресеца парцелу 12413 и њеном јужном међном линијом иде до 
парцеле 12859. Скреће на југоисток, границом парцела 12859, 8362, 
до наспрам југозападне међне тачке парцеле 12847. Скреће на се-
вероисток, пресеца парцелу 12859 и иде северном међном линијом 
парцеле 12859, до наспрам северне међне тачке парцеле 8263/12. 
Ломи се на југоисток, пресеца парцелу 12859 и иде границом пар-
цела 8263/12, 8263/9, 8263/8, 8263/7, 8263/6 и 8263/5, до североисто-
чне међне тачке парцеле 8263/5. У истом правцу, граница пресеца 
парцелу 8263/1, до северне међне тачке парцеле 8264, наставља 
границом те парцеле, поново пресеца парцелу 8263/1, до североза-
падне међне тачке парцеле 8331/2. Даље у правцу југоистока, иде 
северном међном линијом парцела 8331/2, 8330/2, 8329/2, 8328/2, 
8327/2 и 8326/2, јужном међном линијом парцеле 12845/1, ломи 
се на исток, северном границом парцела 8270/8, 8270/9, 8270/10, 
8270/11 и 8270/12. Скреће на југ, источном, међном линијом пар-
цела 8270/12 и 8270/5, ломи се на југоисток, границом парцела 
11286 и 11287, скрећући на југ, источном границом парцела 11240 
и 12789, скреће на запад, јужном међном линијом парцеле 12809, 
пресеца парцелу 12424/1 и у истом правцу иде границом грађевин-
ског реона, до северозападне међне тачке парцеле 12815. Потом се 
граница ломи на југ, западном границом парцеле 12815, скреће на 
запад, јужном границом парцеле 12818, до парцеле 12423 (желез-
ничка пруга). Ломи се на север, источном границом парцеле 12423, 
до међног камена грађевинског реона. Скреће на запад, јужном 
границом парцела 12835 и 12836, ломи се на север, границом пар-
цела 10389 и 10390/11, до парцеле пута 12425. Скреће на југозапад, 
јужном границом пута, ломи се на северозапад, јужном међном 
линијом парцеле 12839, до међног камена са КО Кумане, Општина 
Нови Бечеј. Даље иде у правцу запада, јужном границом парцела 
6098, 6100 и 6113, КО Кумане, до парцеле 8412. Пресеца затим ту 
парцелу и скреће на север, западном међном линијом исте парцеле, 
до југоисточне међне тачке парцеле 6222/5. Ломи се на југозапад, 
јужном међном линијом парцеле 6222/5, скреће на северозапад, за-
падном међном линијом парцеле 8414, до југоисточне међне тачке 
парцеле 6310. Скреће на запад, јужном међном линијом парцеле 
6310, скреће на северозапад, западном линијом парцеле 8418, ломи 
се на запад, јужном границом парцеле 6372, скреће на север, источ-
ном границом парцеле 8419/1, ломи се на запад, северном границом 
парцела 8422, 8435, на северозапад, источном границом парцеле 
8439/2, скреће на југозапад, северном границом парцеле 8442, до 

југозападне међне тачке парцеле 6884/6. Скреће на север, западном 
границом парцеле 6884/6, ломи се на југозапад, јужном границом 
парцеле 8441, до парцеле 7351. Скреће на северозапад, источном 
границом парцеле 7351, до парцеле 8125/1. Ломи се на исток, јуж-
ном границом парцеле 8125/1, на североисток, источном границом 
исте парцеле, до границе заштите природног добра. У правцу се-
вера и истока, прати границу заштите, до северозападне међне 
тачке парцеле 6856 и међног камена грађевинског реона насеља 
Кумане. Граница, надаље, прати границу грађевинског реона, до 
границе заштите. Упоредо с границом заштите, заштитна зона иде 
на северозапад, даље наставља границом грађевинског реона, до 
југоисточне међне тачке парцеле 8373, скреће на север, источном 
границом парцеле 8373, ломи се на исток, северном границом пар-
цела 8309 и 8281, до југозападне међне тачке парцеле 5863. Скреће 
на север, западном границом парцела 5863, 5777, ломи се на исток, 
северном границом парцеле 8269, скреће на север, западном гра-
ницом парцеле 5739, на запад, северном границом парцеле 8262, 
ломи се на север, западном границом парцела 5651, 5594, до пар-
целе 8258. Скреће на запад, јужном међном линијом парцеле 8258, 
ломи се на север, западном међном линијом парцеле 5528/1, скреће 
на запад, јужном међном линијом парцеле 8257. Наставља на север, 
источном међном линијом парцеле 8304, ломи се на северозапад, 
границом парцеле 8255, до међног камена са КО Нови Бечеј. Грани-
ца скреће на североисток, границом двеју катастарских општина, 
па до почетне тачке описа границе заштитне зоне Парка природе 
„Русанда”.

СПИСАК КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗАШТИЋЕНОГ 
ПОДРУЧЈА ПАРК ПРИРОДЕ „РУСАНДА” ПО РЕЖИМИМА 

ЗАШТИТЕ

Списак катастарских парцела са режимом заштите II степена

Општина Нови Бечеј, КО Кумане: 4344, 4354, 4372, 4394, 5720, 
5721, 5829, 5830, 5834, 5960, 6047, 6048, 6051, 6060, 6061, 6062, 
6067, 6068, 6069, 6838, 6839, 8123, 8124, 8125/1 део, 8125/2, 8126, 
8240 део, 8248 део, 8266 део, 8269 део, 8274 део, 8291, 8294, 8295 
део, 8408.

Општина Зрењанин, КО Меленци: 8503, 8833, 8834, 8836, 
8839/1, 8843, 8845, 8846, 10293 део, 12421, 12886 део.

Списак катастарских парцела са режимом заштите III степена 

Општина Нови Бечеј, КО Кумане: 4090, 4247, 4248/3, 4248/4, 
4248/5, 4248/6, 4328, 4329, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4350, 4351, 
4352, 4353, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362/1, 4362/2, 
4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4391, 4393, 4395, 4396, 
4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4434, 5560, 5576, 5668/2, 5669, 5835, 
5845/1, 5845/2, 5846, 5847, 5906, 5916, 5917, 5918, 5919, 5920, 5921, 
5922, 5923, 5932, 5933, 5934/1 део, 5934/2 део, 5934/7 део, 5934/8 
део, 5934/9 део, 5934/10 део, 6019, 6020, 6021, 6022, 6049, 6050, 
6054, 6055, 6063, 6064, 6065, 6066, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 
6075, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 
6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6827, 6840, 6841, 6844 део, 
6846, 6847, 6848, 6849, 6850, 6851, 6857, 6858, 8215 део, 8238 део, 
8239 део, 8240 део, 8241, 8243 део, 8247 део, 8248 део, 8249 део, 
8255 део, 8256 део, 8262 део, 8265 део, 8275 део, 8279 део, 8281 део, 
8285 део, 8286 део, 8290 део, 8292, 8293, 8299, 8300, 8301, 8302, 
8303 део, 8403, 8407 део, 8409, 8410, 8427 део, 8438.

Општина Зрењанин, КО Меленци: 2/1 део, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 
8, 9, 10, 11, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/1, 15, 16, 17, 18, 20, 21 део, 23/1, 
23/2, 8837, 8838, 8839/1, 8839/2, 8840, 8841, 8842, 8843, 8844, 8845, 
8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8867, 8868, 8869, 8870, 8871, 8872, 
8873, 8874/1, 8874/2, 10293 део, 10294, 10296, 12915.
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165.

На основу члана 9. став 3.  Закона о привредним друштви-
ма („Сл. гласник РС“, број: 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 
5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 20. и 26. Закона о иновационој 
делатности („Сл. гласник РС“, број: 110/2005, 18/2010 и 55/2013) 
и члана 25. алинеја 15, и члана 31. алинеја 2. Статута Аутоном-
не покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, број: 20/2014),  
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 13. фебруара 2019. године, доноси 

ПОКРАЈИНСКУ СKУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ

ДРУШТВА С ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК 

НОВИ САД“

Основни подаци

Члан 1.

Hаучно-технолошки парк Нови Сад оснива се као привредно 
друштво које у оквиру дефинисаног простора пружа инфраструк-
турне и стручне услуге високошколским установама, научноистра-
живачким и иновационим организацијама, као и високотехнолош-
ким и средњетехнолошким привредним друштвима у одређеној 
научној, истраживачко-развојној или производној групацији с 
циљем њиховог повезивања и што брже примене нових техноло-
гија, стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту.  

„Научно-технолошки парк Нови Сад“ д.о.о. Нови Сад се ос-
нива као друштво које ће промовисати комерцијализацију ис-
траживачких и научних резултата, развијати климу за развој 
предузетништва, отварање нових радних места и промоцију 
самозапошљавања, а све са циљем креирања идеја и готових ре-
шења за пословни свет. 

Члан 2.

Пословно име друштва је „Научно-технолошки парк Нови 
Сад“д.о.о. Нови Сад (даље: Друштво). 

Скраћено пословно име Друштва је: „НТП Нови Сад“д.о.о. 

Промена послованог имена Друштва може се вршити само из-
менама и допунама оснивачког акта.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Новом Саду, улица Фрушкогорска број 1. 

Члан 4.

Друштво је основано на неодређено време. 

Друштво је основано у правној форми друштва с ограниченом 
одговорношћу. 

Члан 5.

Оснивач и једини члан друштва је Аутономна покрајина Војво-
дина, као власник 100% удела у укупном капиталу Друштва. 

Права оснивача врши Покрајинска влада, Булевар Михајла Пу-
пина 16, Нови Сад,  матични број 08068615, ПИБ 103762102.

Оснивач има право на исплату добити, у складу са законом.

Члан 6.

Друштво може управљати непокретностима у јавној својини Ау-
тономне покрајине Војводине под условима које посебним актом 
одреди оснивач, као носилац права јавне својине на непокретности.

Друштво може на основу уговора закљученог са оснивачем, 
уз накнаду или без накнаде, користити непокретности у јавној 
својини Аутономне покрајине Војводине које му нису уложене у 
капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које 
је основано и може ту непокретност дати и у закуп под условима 
утврђеним у јавном позиву за пружање услуга, у складу са пропи-
сима о иновационој делатности.

Делатности Друштва

Члан 7.

Претежна делатност Друштва је:

 72.19  Истраживање и развој у осталим природним и тех-
ничко-технолошким наукама.

Oстале делатности су:

 63.99  Информационе услужне делатности на другом 
месту непоменуте;

 64.99  Остале непоменуте финансијске услуге, осим оси-
гурања и  пензионих фондова

 68.20  Изнајмљивање властитих или изнајмљених некрет-
нина и управљање њима; 

 69.20  Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски 
послови; 

 70.22  Консултатске активности у вези са пословањем и 
осталим управљањем;

 72.20  Истраживање и развој у друштвеним и хуманистич-
ким наукама

 74.90  Остале стручне, научне и техничке делатности; 
 82.11  Комбиноване канцеларијско-административне ус-

луге;
 82.30 Организовање састанака и сајмова;
 82.99 Остале услужне активности подршке пословању.

Члан 8.

Друштво обезбеђује инфраструктурну подршку иновационим 
делатностима коју пружа у оквиру дефинисаног простора парка у 
виду инфраструктурних и стручних услуга високошколским ус-
тановама, научноистраживачким и иновационим организацијама, 
као и високотехнолошким и средњетехнолошким привредним 
друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или про-
изводној групацији, с циљем њиховог повезивања и што брже при-
мене нових технологија, стварања и пласмана нових производа и 
услуга на тржишту, у складу са Законом о иновационој делатности.

Поред просторних и инфраструктурних услова за рад, Друштво 
истворемено пружа остале услуге и то:

1. коришћење пословног простора за рад, који може бити 
опремљен намештајем, опремом и инсталацијама;

2. коришћење заједничких пословних просторија, које слу-
же за пословне састанке, пријеме и у друге сврхе;

3. секретарске услуге;
4. администратине услуге;
5. књиговодствене и рачуноводствене услуге;
6. услуге реклама и продаје;
7. услуге пословног саветовања;
8. телекомуникационе и информационе услуге, које између 

осталог обухватају приступ телефону, телефаксу, елек-
тронској пошти и интернету;

9. услуге пословног планирања;
10. услуге финансијског савeтовања;
11. услуге обуке и тренинга,
12. финансијске услуге;
13. техничке и друге услуге, у складу са законом.

Друштво се може бавити свим делатностима које служе основ-
ној делатности, у складу са Законом о  иновационој делатности 
и Законом о привредним друштвима. У том циљу, по потреби, 
Друштво може допуњавати своје делатности и уписивати у Ре-
гистар привредних друштава и Регистар иновационе делатности. 
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О допуни делатности одлучује скупштина Друштва.

Друштво може обављати и друге делатности, укључујући 
послове спољнотрговинског промета и услуге у спољнотрговин-
ском промету из оквира своје делатности, у складу са законом и 
овом одлуком.

Печат и штамбиљ друштва 

Члан 9.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика, пречника 32 мм, на коме је 
исписано пословно име Друштва и седиште Друштва на српском 
језику, ћириличним писмом.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, дужине 55 мм и 
ширине 25 мм, на коме је исписано пословно име Друштва и се-
диште Друштва на српском језику, ћириличним писмом.

Директор Друштва доноси одлуку којом се утврђује начин 
употребе и чувања печата и штамбиља Друштва.

Износ основног капитала

Члан 10.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва изно-
си 500.000,00 динара (словима: петстохиљада динара), који ће се 
уплатити у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 11.

Средства за обављање делатности Друштва се обезбеђују:

• из буџета АП Војводине
• из буџета Републике Србије
• од донатора
• других извора у складу са законом.

Члан 12.

Основни капитал повећава се на основу одлуке скупштине 
Друштва. 

Основни капитал Друштва може се смањити одлуком скупшти-
не Друштва, али не испод законом прописаног минималног осно-
вног капитала. 

Члан 13.

Добит Друштва, утврђена у складу са законом, опредељиваће 
се одлуком оснивача за инвестирање у развој Друштва, имајући у 
виду циљ оснивања Друштва према прописима којима се уређује 
иновациона делатност или за друге намене у складу са одлуком 
оснивача.

Управљање Друштвом

Члан 14.

Управљање Друштвом је организовано као дводомно. 

Органи Друштва су скупштина, надзорни одбор и директор. 

Делокруг скупштине

Члан 15.

Скупштину Друштва чине председник скупштине Друштва, 
покрајински секретар за високо образовање и научноистражи-
вачку делатност, као члан Покрајинске владе и два члана које ће 
именовати Покрајинска влада посебним актом.

Члан 16.

Скупштина Друштва: 

1. предлаже измене оснивачког акта; 
2. усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора 

ако су финансијски извештаји били предмет ревизије; 
3. бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује 

накнаду за њихов рад; 
4. усваја извештаје надзорног одбора; 
5. одлучује о повећању и смањењу основног капитала 

Друштва; 
6. одлучује о расподели добити и начину покрића губитака; 
7. именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад; 
8. одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о под-

ношењу предлога за покретање стечајног поступка од 
стране Друштва; 

9. именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе 
билансе и извештаје ликвидационог управника; 

10. одлучује о покретању поступка у спору са чланом надзор-
ног одбора; 

11. одлучује о статусним променама и променама правне 
форме; 

12. даје сагласност на стицање, залагање или друго распола-
гање имовином; 

13. доноси пословник о свом раду; 
14. врши друге послове и одлучује о другим питањима, у 

складу са законом и оснивачким актом. 

Члан 17.

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. 

Поред надзорног одбора, седнице скупштине Друштва, по по-
треби може сазвати Покрајинска влада, у име оснивача.

Редовна седница скупштине Друштва одржава се једном 
годишње, најкасније у року од три месеца након завршетка 
пословне године. 

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и 
када је то одређено Законом. 

Члан 18.

Скупштина доноси одлуке обичном већином укупног броја гласова. 

Гласање на седници скупштине Друштва је јавно. 

Надзорни одбор Друштва

Члан 19.

Надзорни одбор Друштва има председника и четири члана, 
које бира скупштина Друштва. Предлог за избор председника и 
50% чланова одбора даје оснивач, а других 50% чланова предла-
же Влада Републике Србије, на позив скупштине Друштва. 

Чланови надзорног одбора не могу имати заменике. 

Мандат члана надзорног одбора траје 4 године. 

Председник и чланови надзорног одбора региструју се у складу 
са законом о регистрацији. 

Члан 20.

Мандат члана надзорног одбора престаје истеком периода на 
који је именован или када престане да испуњава услове да буде 
члан надзорног одбора Друштва, у складу са законом. 

Члан 21.

Члан надзорног одбора Друштва може у свако доба скупштини 
Друштва дати оставку писаним путем.  Оставка производи дејство 
даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум. 
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Члан 22.

Надзорни одбор: 

1. предлаже пословну стратегију друштва; 
2. сазива седнице скупштине Друштва
3. именује и разрешава директора и остале заступнике и ут-

врђује накнаду за његов рад, односно начела за утврђи-
вање тих накнада; 

4. надзире рад директора и усваја извештаје директора 
Друштва; 

5. врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва; 
6. врши надзор над законитошћу пословања Друштва; 
7. даје сагласност на закључење уговора о издавању просто-

ра у оквиру објекта Научно-технолошког парка у Новом 
Саду;

8. установљава рачуноводствене политике друштва и поли-
тике управљања ризицима; 

9. даје налог ревизору за испитивање годишњих финан-
сијских извештаја Друштва; 

10. предлаже скупштини избор ревизора и награду за његов 
рад; 

11. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за за-
ступање Друштва у спору са директором Друштва; 

12. врши и друге послове одређене одлуком скупштине 
Друштва.

Члан 23.

Надзорни одбор је дужан да једном годишње поднесе скупшти-
ни Друштва у писаној форми извештај о пословању Друштва и 
спроведеном надзору над радом директора Друштва. 

Члан 24.

Надзорни одбор Друштва одржава најмање четири седнице го-
дишње. 

Седнице надзорног одбора сазива председник надзорног одбо-
ра. 

Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова од укупног 
броја чланова надзорног одбора. 

Члан 25.

Члан надзорног одбора одговара у складу са одредбама Закона. 

Директор Друштва

Члан 26.

Друштво има једног Директора. Директора именује надзорни 
одбор Друштва. 

Мандат директора траје четири године, са могућношћу поно-
вног избора. 

Члан 27.

Директор је надлежан за следеће: 

1. заступа Друштво према трећим лицима у складу са осни-
вачким актом и одлукама скупштине и упутствима над-
зорног одбора Друштва; 

2. води послове Друштва у складу са оснивачким актом и 
одлукама скупштине Друштва и упутствима надзорног 
одбора Друштва; 

3. утврђује предлог пословног плана; 
4. даје предлог за доношење одлука од стране скупштине 

Друштва; 
5. спроводи одлуке скупштине Друштва; 
6. доноси све опште акте Друштва чије доношење није у на-

длежности скупштине Друштва и надзорног одбора; 

7. одлучује о свим аспектима радно-правних односа у 
Друштву и 

8. обавља све послове и доноси одлуке о свим питањима 
које нису у надлежности скупштине и надзорног одбора 
Друштва. 

Директор не може вршење горе наведених послова пренети на 
друга лица, осим када је то изричито предвиђено законом. 

Члан 28.

Директор Друштва одговоран је за уредно вођење пословних 
књига Друштва. 

Директор одговара за тачност финансијских извештаја Друшт-
ва. 

Члан 29.

Директор је у обавези да води евиденцију о свим донетим одлу-
кама скупштине Друштва. 

Заступање Друштва

Члан 30.

Директор заступа Друштво интерно и према трећим лицима, 
у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета, саглас-
но овлашћењима утврђеним овим оснивачким актом и одлукама 
скупштине Друштва, у складу са законом. 

Заштита животне средине

Члан 31.

Друштво је, при обављању делатности, дужно да се стара о 
заштити животне средине, у складу са законом.

Престанак друштва

Члан 32.

Одлуку о престанку Друштва може донети оснивач.

Друштво престаје у случајевима предвиђеним законом.

Измене оснивачког акта

Члан 33.

Измене оснивачког акта доноси скупштина Друштва, у писаној 
форми. На измену оснивачког акта сагласност даје Покрајинска 
влада у име оснивача.

Будуће измене оснивачког акта се не оверавају.

Завршне одредбе

Члан 34.

Друштво почиње са радом даном регистрације у Регистар 
привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује ре-
гистрација привредних субјеката. 

Члан 35.

До избора директора Друштва, дужност директора обављаће 
у својсту вршиоца дужности директора лице које ће именова-
ти Покрајиснка влада посебним актом и који ће бити обавезан 
да у року од 30 дана од дана почетка рада Друштва, у складу 
са прописима о условима за упис у Регистар иновационе делат-
ности који води министарство надлежно за иновациону делат-
ност, обезбеди предуслове и поднесе захтев за упис Друштва у 
тај регистар.
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Члан 36.

На сва питања која нису регулисана овим актом о оснивању 
примењиваће се прописи којима се регулише правни положај 
привредних друштава и област иновационе делатности.

Члан 37.

Овај акт о оснивању је састављен у 6 (шест) примерака, од 
којих 1 (један) за поступак регистрације, 1(један) за орган овере, 
2 (два) за оснивача и 2 (два) за Друштво.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-1/2019-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

166.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, број:  72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 
и 83/18), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 13. фебруара 2019. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
„ФРУШКА ГОРА“

Члан 1.

Доноси се Просторни план подручја посебне намене „Фрушка 
гора“ (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову 
одлуку и чини њен саставни део.

Члан 2. 

Просторним планом утврђују се начела просторног уређења, 
циљеви просторног развоја, основе организације подручја, 
заштита, коришћење и намена простора, као и други елементи 
значајни за подручје у обухвату Просторног плана – територије 
општина Бачка Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Рума, Сремски 
Карловци,  Шид и градова Нови Сад и Сремска Митровица. 

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.

Графички део чине:

- Прегледна карта број 1  - Просторне целине и подцелине 
подручја посебне намене, у размери 1: 50000;

- Прегледна карта број 2 - Центри и правци туристичког 
развоја подручја посебне намене, у размери 1: 50000;

- Реферална карта број 1.1 –  Посебна намена простора, у 
размери 1:50000;

- Реферална карта број 1.2 - Преглед центара туристичког 
развоја, туристичко рекреативних комплекса и локалите-
та грађевинског земљишта, у размери 1:50000;

- Реферална карта број 2.1 - Мрежа насеља и саобраћајна 
инфраструктура, у размери 1:50000;

- Реферална карта број 2.2 - Водна инфраструктура, у раз-
мери 1:50000;

- Реферална карта број 2.3 -Енергетска и електронска кому-
никациона инфраструктура, у размери 1:50000;

- Реферална карта број 3.1 - Заштита природних добара,  у 
размери 1:50000;

- Реферална карта број 3.2 - Заштита културних добара, у 
размери 1:50000;

- Реферална карта број 3.3 - Природни ресурси и заштита 
животне средине, у размери 1:50000;

- Реферална карта број 4 – Карта спровођења,  у размери 
1:50000.

Комплет Просторног плана, који се састоји из текстуалног 
дела и графичког дела из става 2. овог члана, израђен је у четр-
наест (14) истоветних примерака које својим потписом оверава 
овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 4. 

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене 
„Фрушка гора“ на животну средину (у даљем тексту: Извештај 
о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну сре-
дину).

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на 
животну средину из става 1. овог члана састоји се из текстуалног 
дела и графичког прилога.

Графички прилог из става 2. овог члана израђен је у четр-
наест (14) истоветних примерака које својим потписом оверава 
овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 5.

Комплет Просторног плана из члана 3. став 3. ове одлуке, у 
коме графички део садржи карте набројане у ставу 2. истог чла-
на и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
на животну средину из члана 4. ове одлуке, чувају се трајно у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине (један примерак), 
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 
средине (два примерка), Министарству грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре (један примерак), општинама Бач-
ка Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Рума, Сремски Карловци и  
Шид (за сваку општину по један примерак), Градовима Нови 
Сад и Сремска МИтровица  (за сваки град по један примерак) 
и у архиви ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад (један 
примерак).

Документациона основа на којој се заснива Просторни план 
чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 
животне средине.

Члан 6.

Током важења, Просторни план доступан је на увид јавности 
у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 
средине.

Члан 7.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и документи за спровођење просторног плана – 
урбанистички пројекти, израдиће се или ће се ускладити са од-
редбама ове одлуке, на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним про-
писима, као и други прописи и општи акти, ускладиће се са од-
редбама ове одлуке у року од годину дана од дана њеног ступања 
на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и пројекти, као и планови и програми развоја, 
донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у дело-
вима који нису у супротности с овом одлуком. 
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Члан 8. 
Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном 

листу Аутономне покрајине Војводине”.

Просторни план се у целости објављује и у електронском об-
лику и доступан је на интернет страницама Покрајинског секре-
таријата за урбанизам и заштиту животне средине и Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине, као органа надлежног за доно-
шење планског документа. 

Члан 9.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
доношењу  Просторног плана подручја посебне намене Фруш-
ке горе до 2022. године („Службени лист Аутономне покрајине 
Војводине“ број: 16/2004).

Члан 10.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 3-4/2019-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

ПРОСТОРНИ ПЛАН 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

„ФРУШКА ГОРА“ 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:   мр Драгана Дунчић 
 
СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИЈА: Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 

Свјетлана Реко, дипл.инж.арх. 
 
СТРУЧНИ ТИМ:  
 
Претежна намена површина, посебна 
намена простора и концепција развоја:  Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 
  Свјетлана Реко, дипл.инж.арх. 
 
Природна добра:  Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 
   
Непокретна културна добра:  Свјетлана Реко, дипл.инж.арх. 
  Зорица Бошњачић, дипл.инж.арх.-мастер 
 
Карактер предела:  мр Владимир Пихлер, дипл.инж.арх. 
   
Природни услови и ресурси:  др Оливера Добривојевић, дипл.пр.план. 
 Марина Митровић, мастер проф.геогр. 
  Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 
  Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио. 
  Мирољуб Љешњак, дипл.инж.пољ. 
  Милан Жижић, дипл.инж.маш. 
     
Мрежа насеља и јавне службе:    Свјетлана Реко, дипл.инж.арх. 
  Наташа Симичић, дипл.прост.планер 
 
Грађевинско земљиште:    Свјетлана Реко, дипл.инж.арх. 
  Зорица Бошњачић, дипл.инж.арх.-мастер  
 
Становништво:  Љиљана Јовичић Малешевић, дипл.екон. 
 
Привреда:  Љиљана Јовичић Малешевић, дипл.екон. 
  Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 
  Мирољуб Љешњак, дипл.инж.пољ. 
  др Оливера Добривојевић, дипл.пр.план. 
  Марина Митровић, мастер проф.геогр. 
 
Саобраћајна инфраструктура:  Зоран Кордић, дипл.инж.саоб. 
 
Водна инфраструктура:   Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио. 
 
Енергетска инфраструктура 
и обновљиви извори енергије:  Зорица Санадер, дипл.инж.елек. 
  Милан Жижић, дипл.инж.маш. 
 
Електронска комуникациона  
инфраструктура:  Зорица Санадер, дипл.инж.елек. 
 
Заштита животне средине:  мр Љубица Протић Еремић 
               
Заштита од ванредних ситуација и     Тања Топо, мастер дипл.инж.зашт.жив.сред. 
одбрана земље:            Марина Митровић, мастер проф.геогр. 
  Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх. 
 
Правна регулатива:  Теодора Томин Рутар, дипл.правник 
 
Геодетско документациона и 
аналитичко информациона основа:  Милко Бошњачић, мастер дипл.инж.геод.  
  Зорица Бошњачић, дипл.инж.арх.-мастер 
  Оливера Његомир, дипл.матем. 
  Злата Хома Будински, геод.техн. 
  Драгана Матовић, оператер 
  Драгана Митић, админ.технички секретар 
  Ђорђе Кљаић, геод.техн. 
  Душко Ђоковић, копирант 
 
 
Покрајински секретаријат за урбанизам  
и заштиту животне средине: Светлана Килибарда, дипл.правник 
 Софија Шумаруна, дипл.инж.арх. 
 др Сања Симеунчевић Радуловић, дипл.инж.арх. 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  
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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене 
„Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 10/16), приступило се изради Просторног плана 
подручја посебне намене „Фрушка гора“ (у даљем тексту: Просторни план).  
 
На основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне 
намене „Фрушка гора“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 10/16), истовремено са 
израдом Просторног плана приступило се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја 
Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину (у даљем тексту: 
Извештај). 
 
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне 
средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16. 
 
Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање и 
пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III. 
 
У складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18) 
просторни план подручја посебне намене се доноси за подручја која захтевају посебан режим 
организације, уређења и коришћења и заштите простора, нарочито за подручје са природним, 
културно-историјским или амбијенталним вредностима, подручја са могућношћу коришћења 
туристичких потенцијала, подручја са могућношћу експлоатације минералних сировина. 
 
Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе реализације стратешких 
приоритета у области заштите, уређења и унапређења природних и културних добара, који су 
утврђени Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС“, 
број 88/10) и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 22/11). 
 
За Национални парк „Фрушка гора“, Законом о националним парковима („Службени гласник РС“, 
број 84/15) утврђени су циљеви, вредности, површина, границе и режими заштите, управљање и 
одрживо коришћење, а чланом 19. регулисано је да се за подручје Националног парка доноси 
просторни план подручја посебне намене. Подручје Фрушке горе је препознато као јединствено 
„Културно подручје“ са специфичним и концентрисаним фондом културног наслеђа, односно 
већом концентрацијом непокретних културних добара, која су у историјском, културном и 
стилском погледу повезана и чине визуелни и духовни идентитет простора. Регионални 
просторни план Аутономне покрајине Војводине препознаје фрушкогорске манастире, Сремске 
Карловце, Петроварадинску тврђаву и историјски Град Нови Сад као културно-пејсажне целине. 
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Законом о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16) и 
Законом о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС - МУ“, број 4/11), 
преузета је обавеза да се заштита, управљање и планирање предела заснива на идентификацији 
предела и процени њихових значајних и карактеристичних обележја. Просторни план Републике 
Србије од 2010. до 2020. године, издваја као стратешки приоритет карактеризацију предела за 
приоритетна подручја, међу које спада и „Културно подручје Фрушке горе“. Регионалним просторним 
планом Аутономне покрајине Војводине, предложена је листа културних подручја, као и листа 
споменика који са непосредном околином чине сагледиве културно-пејзажне целине на територији  
АП Војводине.  
 
Овај Просторни план даје плански основ за дефинисање активности у области, пре свега, 
заштите природе, културног наслеђа, туризма и руралног развоја, а биће створени услови за 
просторни развој кроз реализацију националних, регионалних и локалних интереса. Стварање 
просторних услова за усклађено и мудро коришћење природних и културних добара доприноси 
заштити биодиверзитета и културног наслеђа, као и очувању угрожених природних ресурса и 
јединственог карактера типова предела.  
 
Просторни план се ради у GIS-у, технологији намењеној управљању просторно оријентисаним 
подацима, што ће омогућити једноставнију размену просторних података, формирање 
информационог система планских докумената и стања у простору, као и ефикаснију контролу 
спровођења Просторног плана. 
 
Списак закона од значаја за израду Просторног плана се налази у прилогу. 
 
 
 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА, ОПИС ГРАНИЦА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ГРАНИЦА ЦЕЛИНА И ПОДЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ 

 
На дефинисање обухвата Просторног плана су утицале природне и културне одлике предметног 
простора. Природне одлике посматраног подручја поред изразитих природних вредности које 
одликују заштићено подручје Национални парк „Фрушка гора“, чине и изузетне геодиверзитетске 
и биодиверзитетске вредности. 
 
Културно – историјске вредности одликују шири простор Фрушке горе који укључује 
фрушкогорске манастире, Сремске Карловце, Петроварадинску тврђаву и историјски Град Нови 
Сад, као културно-пејсажне целине које чине „културно подручје“. 
 
Осим Националног парка и његове заштитне зоне, Просторним планом су обухваћена и подручја ван 
заштитне зоне која чине еколошку целину са Националним парком, просторно културно историјска 
целина Градско језгро Сремских Карловаца, део просторно културно историјске целине Фрушка гора 
са манастирима и другим споменицима културе, као и урбане целине у којима се одвијају бројне 
активности које су од утицаја на заштићено подручје и остала природна добра. 
 
 
1.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Површина обухваћена границом Просторног плана износи 998.15 km2: 
- у целости обухвата општине: Беочин и Сремски Карловци; 
- делове општина: Бачка Паланка, Инђија, Ириг, Рума и Шид; 
- и делове Града Нови Сад и Сремска Митровица-град. 
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Табела 1. Подручје обухвата Просторног плана 
 

Р. 
бр. 

 
ОПШТИНА/ 

ГРАД 

КАТАСТАРСКА ОПШТИНА (КО) НАСЕЉЕ 
Σ у општини 

/граду 
Σ у обухвату 

ППППН 
Фрушка гора 

Назив КО у  
обухвату ППППН 

Фрушка гора 

Назив насеља у 
обухвату ППППН 

Фрушка гора 

Σ у  
општини/ 

граду 

Σ у 
обухвату 
ППППН 
Фрушка 

гора 

1. Бачка 
Паланка 15 2 Визић Визић 14 2 Нештин Нештин 

2. Беочин 8 8 

Баноштор Баноштор 

8 8 

Беочин Беочин 
Грабово Грабово 
Луг Луг 
Раковац Раковац 
Свилош Свилош 
Сусек Сусек 
Черевић Черевић 

3. Инђија 9 4 

Бешка Бешка (део) 

11 4 Љуково Јарковци 
- 

Марадик Марадик 
Чортановци Чортановци 

4. Ириг 14 

 
 

13 
 
 

Банковци - 

12 11 

Велика Ремета Велика Ремета 
Врдник Врдник 
Гргетег Гргетег 
Ириг Ириг 
Јазак Прњавор Јазак Јазак Село 
Крушедол Прњавор Крушедол Прњавор 
Крушедол Село Крушедол Село 
Мала Ремета Мала Ремета 
Нерадин Нерадин 
Ривица Ривица 
Шатринци Шатринци 

5. Град 
Нови Сад 19 5 

Буковац Буковац 

16 5 

Ковиљ - 
Лединци Лединци 
Петроварадин Петроварадин 

Сремска Каменица Сремска Каменица 
Стари Лединци 

6. Рума 18 2 Павловци Павловци 17 2 Стејановци Стејановци 

7. Сремски 
Карловци 1 1 Сремски Карловци Сремски Карловци 1 1 

8. 
Сремска 

Митровица-
град 

23 8 

Бешеново Прњавор Бешеновачки 
Прњавор 

26 9 

Бешеново Село Бешеново 
Гргуревци Гргуревци 

Дивош Дивош 
Стара Бингула 

Лежимир Лежимир 
Шишатовац 

Манђелос Манђелос 
Чалма - 
Шуљам Шуљам 

9. Шид 19  
12 

Бачинци - 

19 8 

Беркасово Беркасово 
Бингула - 
Ђипша - 
Гибарац Гибарац (део) 
Ердевик Ердевик 
Кукујевци - 
Љуба Љуба 
Моловин Моловин 

Привина Глава Привина Глава 
Бикић До 

Сот Сот 
Шид - 

Σ 
 7 општина  

(2 у целости) 
и 2 града 

111 55 / / 113 50 

 
Катастарске парцеле су дефинисане на основу подлога са којим је Обрађивач располагао за 
потребе израде Просторног плана. У случају неусаглашености наведених катастарских парцела и 
делова катастарских парцела у опису подручја посебне намене са графичким прилогом, односно 
са катастром непокретности, меродаван је графички прилог. 
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Опис граница обухвата Просторног плана 
 
Опис границе подручја обухвата Просторног плана почиње тачком 1, на тромеђи границе 
катастарских општина Нештин и Бачка Паланка-град и државне границе Републике Србије. Од 
тачке број 1 граница иде у правцу истока пратећи северне границе катастарских општина: 
Нештин, Сусек, Баноштор, Черевић, Беочин, Раковац, Лединци, Сремска Каменица и 
Петроварадин, до тачке број 2 на тромеђи катастарских општина Петроварадин, Ковиљ и Нови 
Сад 3. 
Након тачке број 2 граница иде у правцу југоистока пратећи границу катастарске општине 
Ковиљ, потом сече катастарске парцеле 6773 и 4931 у катастарској општини Ковиљ, и даље 
наставља у правцу југоистока пратећи границу катастарске општине Сремски Карловци до тачке 
број 3, на јужном прелому међе катастарске парцеле 6773 у катастарској општини Ковиљ. 
Од тачке број 3 граница наставља у правцу југоистока секући катастарску парцелу 7907/1, у 
катастарској општини Сремски Карловци, даље прелази у катастарску општину Чортановци, сече 
катастарску парцелу 3370 и пратећи границу катастарске општине Ковиљ долази до тачке број 4 
на тромеђи катастарских општина Ковиљ, Чортановци и Бешка. 
Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи границу катастарске општине 
Чортановци до тачке број 5, на тромеђи катастарских парцела 2793/1 у катастарској општини 
Чортановци и 3208 и 1287/374 у катастарској општини Бешка. 
Од тачке број 5 граница прелази у катастарску општину Бешка, иде у правцу југа, пратећи 
источну међу катастарских парцеле 3208, 3154, 3153/1, 3152, 3073/4, 3033/1 и 2522/2, до тачке 
број 6 на тромеђи катастарских парцела 2522/2 и 2431 у катастарској општини Бешка и 2551 у 
катастарској општини Чортановци. 
Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужну и источну међу 
катастарских парцела 2431, 2429/1, 2396/3 и 2401/7, до тачке број 7 на тромеђи катастарских 
парцела 2401/7, 2395 и 2402/1. 
Од тачке број 7 граница сече катастарску парцелу 2395, а потом се ломи и иде у правцу запада 
пратећи јужну међу катастарске парцеле 2395 у катастарској општини Бешка, а затим прелази у 
катастарску општину Марадик и прати јужну међу катастарских парцела 3457 и 3434, до тачке 
број 8 на тромеђи катастарских парцела 3434, 3477 и 3566/1. 
Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу југоистока и југозапада пратећи западне и 
јужне међе катастарских парцела 3566/1, 3574, 3603/1, 3609/21, 3609/20, 3609/7, 3629, 3646/3, 
3684, 3664/2, 3664/3, 3664/4, 3664/9, 3665/2, 3665/3, 3666/2 и 3667/2, потом сече катастарске 
парцеле 3668 и 369, до тачке број 9 на граници катастарских општина Марадик и Љуково. 
Од тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу североистока, а потом југоистока пратећи 
границу катастарске општине Љуково, до тачке број 10 на тромеђи катастарских парцела 661/12 
и 693 у катастарској општини Љуково и 7775 у катастарској општини Инђија. 
Након тачке број 10 граница наставља у правцу југозапада пратећи јужну међу катастарских 
парцела 693, 228/30, 671, а потом се ломи и иде у правцу северозапада пратећи западну међу 
катастарске парцеле 670/1, даље се ломи и иде у правцу југозапада пратећи северну међу 
катастарске парцеле 201 и 89, до тачке број 11 на тромеђи катастарских општина Љуково, 
Крушедол Прњавор и Жарковац. 
Од тачке број 11 граница наставља у правцу запада, пратећи јужне границе катастарских 
општина Крушедол Прњавор, Шатринци, Ириг, Ривица и Павловци, до тачке број 12 на међи 
катастарских парцела 1343 у катастарској општини Павловци и 3777 у катастарској општини 
Јазак Село. 
Након тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу југозапада, а потом југа и северозапада 
пратећи јужну и источну међу катастарских парцела 4507, 4510, 3952/1, 2314/3, 2315/3, 2316/6, 
2326/5, 2317/6, 2317/5, 1800/5 и 3766 до тачке 13, на тромеђи катастарских парцела 3766 и 
3780 у катастарској општини Јазак Село и 1932 у катастарској општини Стејановци. 
Од тачке број 13 граница се ломи и иде у правцу југа, а потом запада и севера пратећи границу 
катастарске општине Стејановци до тачке број 14, на тромеђи катастарских парцела 1950 у 
катастарској општини Стејановци и 1611/3 и 1611/6 у катастарској општини Бешеново Село. 
Након тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске 
парцеле 1611/6, а потом се ломи и иде у правцу југа патећи западну међу катастарске парцеле 
1605, даље се ломи и прати јужну међу катастарске парцеле 1594/2, сече катастарске парцеле 
1589/16, 1588, 1589/17, 1587 и 1585 до тачке број 15, на тромеђи катастарских парцела 1585, 
1660/3 и 1660/4. 
Од тачке број 15 граница се ломи и иде у правцу севера, а потом запада пратећи западну међу 
катастарске парцеле 1585, а потом јужну међу катастарских парцела 1665/3, 1670/2, 1851, 
1823/1 и 1822/3, даље се ломи и иде у правцу југа пратећи границу катастарске општине 
Бешеново Село до тачке број 16, на тромеђи катастарских парцела 1759, и 1758 у катастарској 
општини Бешеново Село и 1862/1 у катастарској општини Шуљам. 
Након тачке број 16 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужну међу 
катастарских парцела 1862/1 и 1861/7, а потом се ломи и иде у правцу севера пратећи источну 
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међу катастарских парцела 1860, потом се ломи и иде у правцу запада пратећи северну међу 
катастарских парцела 1854/1 и 1846 до тачке број 17, на граници катастарске општине Шуљам. 
Од тачке број 17 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи границу катастарске општине 
Гргуревци, а потом се ломи иде у правцу запада и северозапада пратећи јужну и западну међу 
катастарских парцела 3224, 4049/2, 2862, 2847, 2842, 2828, 4087/1, 3395 и 4086 до тачке број 
18, на тромеђи катастарских парцела 4086, 3499 и 3498. 
Након тачке број 18 граница иде у правцу југозапада пратећи западну међу катастарске парцеле 
4086, а потом се ломи и иде у правцу северозапада пратећи северну међу катастарске парцеле 
4058 до тачке број 19, на тромеђи катастарских парцела 4058, 4102 у катастарској општини 
Гргуревци и 2016 у катастарској општини Манђелос. 
Од тачке број 19 граница наставља у правцу северозапада пратећи северну међу катастарских 
парцела 2017, 2009/3, 1822/14, 1823/2, 1823/3 и 1823/1, а потом се ломи и иде у правцу запада 
пратећи јужну међу катастарских парцела 1731/1, 1731/2 и 1717 до тачке број 20, на тромеђи 
катастарских парцела 1717 у катастарској општини Манђелос и 2443/5 и 2647 у катастарској 
општини Чалма. 
Након тачке број 20 граница наставља у правцу северозапада пратећи границу катастарске 
општине Чалма до тачке број 21, на тромеђи катастарских парцела 2647 у катастарској општини 
Чалма и 5228/1 и 5251 у катастарској општини Лежимир. 
Од тачке број 21 граница се ломи и иде у правцу југа секући катастарску парцелу 2647 у 
катастарској општини Чалма, а потом прати западну међу катастарских парцела 2648 и 2440/28, 
даље се ломи и иде у правцу запада пратећи северне међе катастарских парцела 2440/49, 
2440/53 и 2440/67 и секући катастарску парцелу 2439/2 долази до тачке број 22, на јужној међи 
катастарске парцеле 2439/36. 
Након тачке број 22 граница се ломи и иде у правцу југоистока и североистока пратећи северну 
и западну међу катастарских парцела 2439/2, 2440/11, 2440/10, 2440/7, 2440/6, 2440/5, 2440/4, 
2440/2 и 2440/1, потом сече катастарску парцелу 2642 и ломећи се иде у правцу северозапада 
пратећи северну и источну међу катастарских парцела 2642, 1310, 1318, 1348, 1349, 1785, 1374, 
1375 и 1376 до тачке број 23, на тромеђи катастарских парцела 1379 и 1376 у катастарској 
општини Чалма и 7761/2 у катастарској општини Дивош. 
Од тачке број 23 граница иде у правцу североистока секући катастарску парцелу 7761/2, потом 
наставља у правцу североистока пратећи северозападну границу катастарских парцела 7761/2 и 
7766, потом се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарских парцела 7381, 
7562/58, 7562/24, 7562/11 и 7506, потом сече катастарске парцеле 7697/3, 7606, 7692, 7602, 
7599, 7649/2, 7771, 7653/2 и 7655, потом прати јужне међе катастарских парцеле 5282 и 5277, 
даље прати северне међе катастарских парцела 7659 и 4676/39 до тачке број 24, западној међи 
катастарске парцеле 7775 у катастарској општини Дивош. 
Након тачке број 24 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи границу катастарске општине 
Бингула, потом се ломи и иде у правцу северозапада и североисток пратећи северну и западну 
међу катастарских парцела 1539/18, 1539/20, 2097, 910/4, 910/5, 910/16, 2076, 1011, 1017, 
2105, 2109, 1199 и 1294, потом сече катастарске парцеле 1296/3, 2077 и 1297 до тачке број 25, 
на тромеђи катастарских парцела 1297 у катастарској општини Бингула и 4377 и 4378 у 
катастарској општини Ердевик. 
Од тачке број 25 граница се ломи и иде у правцу југа и запада пратећи границу катастарске 
општине Ердевик, потом се ломи и прати јужну међу катастарских парцела 5870/1, 5872/1, 5836, 
5738, 5727, 5518, 4814/3, 4814/4 и 6262 до тачке број 26, на тромеђи катастарских парцела 
6262, 4815/1 и 6329. 
Након тачке број 26 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи североисточну међу 
катастарских парцела 6329, 6316 и 5152, потом прати јужну међу катастарских парцела 6314 и 
5167/2 и секући катастарску парцелу 6381 долази до тачке број 27, на тромеђи катастарских 
парцела 6381 у катастарској општини Ердевик и 3324 и 3140/1 у катастарској општини Сот. 
Од тачке број 27 граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужну међу катастарске 
парцеле 3324 до тачке број 28, на тромеђи катастарских парцела 3324 у катастарској општини 
Сот и 4953 и 4961 у катастарској општини Кукујевци. 
Након тачке број 28 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи јужну међу катастарске 
парцеле 4953 до тачке број 29, на четворомеђи катастарских парцела 4953 у катастарској 
општини Кукујевци и 3357, 2036 и 3375 у катастарској општини Бачинци. 
Од тачке број 29 граница иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарске парцеле 3357 у 
катастарској општини Бачинци до тачке број 30, на тромеђи катастарских парцела 3357 у 
катастарској општини Бачинци и 2487 и 2486/1 у катастарској општини Гибарац. 
Након тачке број 30 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужну међу 
катастарских парцела 2486/1, 3229, 3221, 686, 685/1 и 3205 до тачке број 31, на четворомеђи 
катастарских парцела 3205 и 1838/1 у катастарској општини Гибарац и 8484/2 и 8551/1 у 
катастарској општини Шид. 
Од тачке број 31 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи границу катастарске 
општине Шид, потом се ломи и иде у правцу северозапада секући катастарску парцелу 8543 у 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 417ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“    
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
6 

 

катастарској општини Шид, потом прати јужну међу катастарских парцела 8545 и 8541/2 до 
тачке број 32, на четворомеђи катастарских парцела 8541/2, 8541/1 и 7200 и границе 
катастарске општине Беркасово. 
Након тачке број 32 граница иде у правцу северозапада и североистока пратећи границу 
катастарске општине Беркасово, потом прати југозападну међу катастарске парцеле 3384 у 
катастарској општини Беркасово и границу катастарске општине Беркасово до тачке број 33, на 
тромеђи катастарских парцела 3379 у катастарској општини Беркасово и 8489 и 5499/29 у 
катастарској општини Шид. 
Од тачке број 33 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужну међу катастарске 
парцеле 8489 у катастарској општини Шид до тачке број 34, на тромеђи катастарских парцела 
8489 и 8505 и државне границе Републике Србије. 
Након тачке број 34 граница се ломи и иде у правцу северозапада и истока пратећи северне 
границе катастарских општина Шид, Беркасово, Моловин, Сот, Љуба, Визић и Нештин до тачке 
број 1, почетне тачке описа. 
Подручје обухваћено границом обухвата Просторног плана је 99815.19 ha тј. 998.15 km2. 
 
 
1.2. ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ОПИСОМ ПРОСТОРНИХ 

ЦЕЛИНА И ПОДЦЕЛИНА 
 
У оквиру обухвата Просторног плана, на основу природних вредности и културног наслеђа, 
издвојено је Подручје посебне намене „Фрушка гора“ (у даљем тексту: подручје посебне 
намене). 
 
У оквиру подручја посебне намене, издвојене су две просторне целине (Прегледна карта 
број 1. – Просторне целине и подцелине подручја посебне намене): 
1. „Национални парк“ - подручје са већим бројем разноврсних природних екосистема, 

истакнутим предеоним одликама и богатим културним наслеђем, кога у највећој мери чине 
манастири, као и остали садржаји у функцији туризма и 

2. „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ - подручје уз Национални парк у 
коме се налазе остали фрушкогорски манастири, насеља - манастирски прњавори, насеља 
која су непосредно уз Национални парк, делови зона кућа за одмор на северним обронцима 
Фрушке горе и јужним падинама лесне терасе Срема, туристички правац „Зелена стаза“, као и 
станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста која се налазе непосредно уз 
границу овог заштићеног подручја. 

 
У оквиру подручја посебне намене издвојене су следеће просторне подцелине: 
1. „Источни део Централног масива“; 
2. „Средишни део Централног масива“; 
3. „Западни део Централног масива“ и 
4. „Западни обронци Фрушке горе“ (делови Централног масива и локалитети „Липик, Ворово, 

Надош и Опаљеник); 
  
Шематски приказ број 1. Просторне целине и подцелине подручја посебне намене 
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Простор ван подручја посебне намене, који се налази у границама Просторног плана, представља 
подручје утицаја на посебну намену. Овај простор обухвата у целини преостали део заштитне 
зоне Националног парка, са насељима и осталим грађевинским земљиштем у приобаљу Дунава и 
на лесној заравни Срема, као и остала станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста 
и подручја која су планирана за заштиту, а од значаја су за очување екосистемског диверзитета. 
 
1.2.1. Опис граница подручја посебне намене 
 
Граница подручја посебне намене обухвата граничне парцеле које су у оквиру обухвата Просторног 
плана.  
Граница почиње на тромеђи катастарске парцеле број 7912/1 у КО Сремски Карловци и катастарских 
прцела 384/1 и 1208 у КО Велика Ремета. Од ове тромеђе граница посебне намене иде у правцу 
истока пратећи границу КО Сремски Карловци и КО Велика Ремета до тромеђе катастарских општина 
Сремски Карловци, Велика Ремета и Марадик. 
Након ове тромеђе граница посебне намене иде у правцу североистока пратећи границу 
катастарских општина Сремски Карловци и Марадик до тромеђе катастарских општина Сремски 
Карловци, Марадик и Чортановци. 
Од ове тромеђе граница посебне намене иде у правцу североистока пратећи границу катастарских 
општина Сремски Карловци и Чортановци, до тромеђе катастарских парцела 7891 у КО Сремски 
Карловци и 1459/2 и 1459/1 у КО Чортановци. 
Након ове тромеђе граница посебне намене иде у правцу југоистока и истока пратећи јужне међе 
катастарских парцела у КО Чортановци: 1119, 835/4 и 3219/2, потом се ломи и иде у правцу севера 
пратећи источну међу катастарских парцела 3219/2, 3267, 3282, 3281/1 и 992/2 до тромеђе 
катастарских парцела 992/2, 993 и 3325/3. 
Од ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу истока пратећи јужне међе 
катастарских парцела 3325/3, 3325/1, 3328/3, 3329, 3330, 3331, 3335, 3336, 3337, 3339, 3363, 3366 
и 3367, потом се ломи и иде у правцу севера пратећи источне међе катастарских парцела 3367, 
3364, 3368 и 3369/1 у дужини од око 191 m, где се ломи и иде у правцу запада, секући катастарске 
парцеле 3369/1, затим прати јужну међу катастарских парцела 3369/3 и 3370 и секући катастарску 
парцелу 3370 иде до тромеђе катастарских парцела 3370 у КО и 7907/1 и 3477/1 у КО Сремски 
Карловци. 
Након ове тромеђе граница посебне намене наставља у правцу северозапада пратећи јужну међу 
катастарске парцеле 7907/1, потом се ломи и прати западне и северне међе катастарских парцела 
3477/1, 3478, 3484/7 и 3479 до тромеђе катастарских парцела 3479, 3481/5 и 3480. 
Од ове тромеђе граница иде у правцу југоистока пратећи јужну међе катастарских парцела 3479, 
3484/9, 3477/4, 3477/2 и 3477/1 до тромеђе катастарских парцела 3477/1 и 6987 у КО Сремски 
Карловци и 3348/1 у КО Чортановци. 
Након ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу југозапада пратећи источну међу 
катастарских парцела у КО Сремски Карловци: 6987, 6988, 7749/2, 7784, 7783 и 6992/1, потом се 
ломи и иде у правцу истока, пратећи јужну међу катастарских парцела 6992/1, 6991, 6993/1, 6993/2, 
6995/1, 6920/4, 7889, 6913, 6912, 6911 и 6910 до тромеђе катастарских парцела 6910, 6869/2 и 
6865. 
Од ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу југозапада, пратећи северну међу 
катастарских парцела 6865, 6852/2, 6856/2, 6865/5, 6852/24, 6851/18, 7885, 6849/2, 7891, 7806, 
7894, 7914 и 7895 до тромеђе катастарских парцела 7895, 7303 и 7872. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи јужну и западну међу 
катастарских парцела 7872, 7425, 7430, 7428, 6135, 6133, 6137, 6138, 7872, 6146, 6149, 6156, 6157, 
6155, 6152, 6151, 7872, 6099, 6098 и 6097 до тромеђе катастарских парцела 6097, 5834 и 6100. 
Од ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу истока и севера пратећи јужне и 
источне међе катастарских парцела 5834, 6095, 6090, 5835, 5832, 5833 и 5823 до тромеђе 
катастарских парцела 5823, 5826 и 5811. 
Након ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу југозапада пратећи југоисточне и 
југозападне међе катастарских парцела 5826, 5827, 7870, 5710/10, 5710/1, 5710/3 и 5710/4 до 
тромеђе катастарских парцела 5710/4, 5621/2 и 7826/1. 
Од ове тромеђе граница посебне намене сече катастарску парцелу 7826/1, потом се ломи и иде у 
правцу севера и запада пратећи западне и јужне међе катастарских парцела 7826/1, 5690, 5686 и 
5687 до тромеђе катастарских парцела 5687, 5688 и 5679. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи западне међе катастарских 
парцела 5687 и 5684 до тромеђе катастарских парцела 5683/1, 5684 и 7826/1. 
Од ове тромеђе граница сече катастарску парцелу 7826/1, потом се ломи и иде у правцу запада 
пратећи јужну међу катастарских парцела 7826/1, 5639, 5640, 5672, 5666, 5651, 5652, 5540, 5538 и 
5539, источну међу катастарских парцела 5541, 7869 и 7841 и северну међу катастарских парцела 
5492 и 5491, до тромеђе катастарских парцела 5490/2, 5491 и 5484. 
Након ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу 
катастарских парцела 5484, 5485 и 5366/1, потом се ломи и иде у правцу запада пратећи северну 
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међу катастарски парцела 5366/1, 5485, 5484, 7866, 5439, 5438 и 5437/1 до четворомеђе 
катастарских парцела 5437/1, 5380/1, 5437/3 и 5381. 
Од ове тромеђе граница посебне намене наставља на запад, северном међном линијом катастарске 
парцеле број 5437/3, пресеца катастарску парцелу број 7865, даље границом катастарских парцела 
број 5435, 5402 и 5392, пресеца катастарску парцелу број 7865 и њеном источном граничном 
линијом иде на североисток, у истом правцу наставља источном линијом катастарске парцеле број 
7839 до наспрам североисточне међне тачке катастарске парцеле број 4981. Скреће на југозапад, 
пресеца катастарске парцеле број 4465 и наставља границом катастарске парцеле број 4981, 
пресеца катастарску парцелу број 7905 до тромеђе катастарских парцела 7905, 4983 и 4941/1. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи западну међу катастарских 
парцела 7905, 947, 7946, 4943/2, 4944/2, 4944/1, 4937, 4924, 4925, 4926, 4922, 4921, 7845, 4920/3 
и 4853/2 до тромеђе катастарских парцела 4853/2, 4854/1 и 4854/2. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу запада и југа пратећи северне и источне међе 
катастарских парцела 4852, 4851, 4857, 4858/1, 4861, 4849, 4844/2, 4846/2, 7846, 4931, 7846, 
4838/1, 5014, 5015 и 5022 до тромеђе катастарских парцела 5022, 5023 и 5020. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи јужне међе катастарских 
парцела 5023, 5024, 5025, 5037, 5038, 5040/1, 5043, 5044, 5082, 7824/1, 4709, 5125, 5126, 5128 и 
5113, потом скреће на запад северном границом катастарске парцеле број 7849 до међног камена са 
КО Буковац. 
Граница посебне намене иде на север границом КО Сремски Карловци и КО Буковац до северне 
међне тачке катастарске парцеле број 3038 КО Буковац. Скреће на југ западном границом 
катастарске парцеле број 3325, ломи се на север источном границом катастарске парцеле број 
2944/1 до тромеђе катастарских парцела 2944/1, 1094 и 2943. 
Од ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу запада пратећи северне и источне 
међе катастарских парцела 2943, 2941, 2939/1, 2885/2, 2885/1, 2884, 2882, 1024, 1023, 995/2, 
995/3, 2866, 2865 и 2864 до тромеђе катастарских парцела 2864, 949/5 и 3333. 
Након ове тромеђе граница посебне намене се ломи на југозапад и иде јужном границом катастарске 
парцеле број 3333 до наспрам североисточне међне тачке катастарске парцеле број 2701. Скреће на 
северозапад границом катастарске парцеле број 2701, 2709 и 2765, пресеца катастарске парцеле 
3327/2, 2715 и 3317 и наставља у правцу запада северном међом катастарских парцела 2656, 2657/1 
и 2633, ломи се на југозапад границом катастарске парцеле број 2633 и 2591 до међног камена са КО 
Сремска Каменица. Скреће на северозапад границом КО Буковац и КО Сремска Каменица до наспрам 
североисточне међне тачке катастарске парцеле број 3965/1 КО Сремска Каменица. 
Граница у правцу северозапада пресеца катастарске парцеле број 3932 КО Сремска Каменица и иде 
западно северном границом катастарске парцеле број 3965/1 и 3531, затим на север, источном 
границом катастарске парцеле број 3522, 3524 и 3526, северном границом катастарске парцеле број 
3508 и 3507, ломи се на југ, западном границом катастарске парцеле број 3507, 3615/1, 3615/4, 
3518, 3517, 3519 и 3533, скреће на југозапад, па на северозапад границом катастарске парцеле број 
3965/1, 3984, 3206, 3200, 3984 и 3552, ломи се на југ западном границом катастарске парцеле број 
3552, 3072, 3552, 3053, 3553, 3560, 3561, 3965/2, 3566 и 3965/2, пресеца пут Рума - Нови Сад, 
скреће на север источном границом катастарске парцеле број 4010/1, 3613 и 3612/1, ломи се на 
запад северном границом катастарске парцеле број 3612/1 и 3613, ломи се на југ па на исток јужном 
границом катастарске парцеле број 3613, 3617/2 и 3613, на југозапад границом катастарске парцеле 
број 3613, пресеца катастарску парцелу број 4001, наставља границом катастарске парцеле број 
3952/1, ломи се на запад северним границама катастарских парцела број 3933, 3923, 3916, 3906, 
3904/1 и 3902, сече катастарску парцелу 3873/1 и скреће на север пратећи западну међу 
катастарске парцеле 3873/1, потом се ломи на запад јужном границом катастарске парцеле број 
3861/3, 3859/2, 3846/2, 3847/2, 3845/2, 3843/2, 3840/2, 3839/2 и 3990/1 и наставља у правцу 
севера источном границом катастарске парцеле број 3997 до катастарске парцеле број 2499. У 
правцу севера иде границом катастарске парцеле број 2499, 2496, 2499, 2497, 2499, 2498 и 2309, 
ломи се на запад северном границом катастарске парцеле број 2309, 3949/1 и 4018, до међног 
камена са КО Лединци. 
Граница посебне намене иде на запад северном границом катастарских парцела у КО Лединци, број 
2545/2, 2942,3621 и 2552, потом се ломи и иде на север пратећи источне и северне међе 
катастарских парцела 2555/1, 2560, 2559, 2578, 2581/1 и 2581/2, сече катастарске парцеле 3619/1 и 
3610/1, потом прати северне међе катастарских парцела 2389/1 и 2389/2 и ломећи се иде у правцу 
југа пратећи западне међе катастарских парцела 2389/2, 2387/3, 2387/2, 2386/3, 2386/2, 2384, 2383 
и 2397/5 до тромеђе катастарских парцела 2397/5, 2380/1 и 2369/3. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи северне међе катастарских 
парцела 2369/3, 2674, 2676, 2671/3, 2671/2, 2671/1, 2669, 2666/1, 2665/1, 2679/1, 2681/1, 3624/1 и 
2803, потом се ломи на северозапад, северном границом катастарских парцела број 2683, 2688, 
2690, 2694, 2695, 2696 и 2697, до КО Раковац, општина Беочин. Границом КО Раковац иде до 
катастарске парцеле број 2182 КО Лединци. На запад иде северном границом катастарских парцела 
број 2182, 2181 и 2178 до тромеђе катастарских парцела 2176, 2178 и 2177. 
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Од ове тромеђе граница се ломи и иде на север, потом на запад пратећи источне међе катастарсих 
парцела 2169, 2175 и 2171 и северне међе катастарских парцела 2171, 2166, 2162 и 2161 до 
границе катастарских општина Лединци и Раковац. 
Након ове тромеђе граница иде у правцу запада пратећи северне међе катастарских парцела у КО 
Раковац: 2603, 2561/2, 2562, 2556/5, 2557, 2552, 2544/3, 2542, 2541/1, 2537, 2538/1, 2538/2, 
2521/2, 2521/3, 2518/2 и 2519/8, пресеца катастарску парцелу број 4045 и ломећи се иде у правцу 
севера западном границом катастарских парцела број 4045, 2707, 2405 и 2403 до тромеђе 
катастарских парцела 2414, 2402/15 и 2403. 
Од ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу запада пратећи северне међе 
катастарских парцела 2414, 2400, 2420/2, 2421, 2423/1, 1590 и 1077/2, сече катастарске парцеле 
1534/1 и 1565, наставља у правцу запада пратећи северне међе катастарских парцела 1134, 3481, 
3483, 3484, 3485, 3489, 3488, 3492, 3515, 3514, 3478/1, 3496/1, 3498, 3589, 3591, 3431 и 3433 до 
тромеђе катастарских парцела 3433, 3445 и 3443. 
Након ове тромеђе граница посебне намене сече катастарску прцелу 3445, потом иде у правцу 
североистока и севера пратећи западне међе катастарских парцела 3447, 4029, 3643, 3644 и 3641, 
потом се ломи и иде у правцу југа и северозапада пратећи источну међу катастарских парцела 4038, 
3664 и 4040. Граница даље иде у правцу запада пратећи северне међе катастарских парцела 3290/1, 
3283, 3279/1, 3281, 3273, 3271 и 3272, затим скреће у правцу југа пратећи источне међе 
катастарских парцела 4041, 3769/3 и 4051 до тромеђе катастарских парцела 4051, 3250 и 4041. 
Од ове тромеђе граница иде у правцу југозапада секући катастарску парцелу 4051 у КО Раковац, 
потом наставља у правцу југозапада пратећи јужне међе катастарских парцела у КО Беочин: 3932, 
2630 и 2589, потом граница посебне намене сече катастарску парцелу 3926 и ломећи се иде у 
правцу југа и запада прати западне међе катастарских парцела 3926, 2566, 2564/1, 2671/2 
2679, 2666, 2667, 2664, 2663, 2685, 2684, 2683, 2689 и 2690 до катастарске парцеле број 3926. 
Скреће на запад границом катастарске парцеле број 3926 до наспрам северозападне међне тачке 
катастарске парцеле број 3003. Ломи се на југ, пресеца катастарску парцелу број 3926 и наставља 
границом катастарске парцеле број 3003, ломи се на запад северном границом катастарских парцела 
број 3006, 3005 и 2994, до катастарске парцеле број 3930. Њеном источном граничном линијом иде 
на југ, потом се ломи, пресеца катастарску парцелу 3930 у правцу запада и пратећи северну међу 
катастарске парцеле 2981 долази до тромеђе катастарских парцела 2982, 2981 и 2983.  
Након ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу севера пратећи западне међе 
катастарских парцела 2982 и 2985, потом се ломи и иде у правцу запада секући катастарску парцелу 
3879 и пратећи северне међе катастарских парцела 2973, 2968, 2961, 2962, 2963, 2943, 2942, 2930, 
3921, 3088/1, 3088/2, 2896, 2877, 2865, 2876, 2865, 608/1 и 607 долази до тромеђе катастарских 
парцела 605/3, 801/1 и 607. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу запада, а потом југа пратећи северну међу 
катастарске парцеле 607, потом источну међу катастарске парцеле 801/1 и секући катастарску 
парцелу 801/1 иде у правцу запада, прати северну међу катастарских парцела 701, 719, 734, 733 и 
3891/2 и скреће на северозапад границом катастарских парцела број 3399/1, 3401/1, 3400/1, 
3392/3, 3395, 3418/1, 3419/1, 3428/1, 3428/2, 3427/1, 3426/2, 3427/1 и 3428/1. Ломи се на југ па на 
запад границом катастарских парцела број 3425 и 3532, пресеца катастарску парцелу број 3894, 
скреће на југ њеном западном границом до катастарске парцеле број 3535. Ломи се на запад, 
пресеца катастарску парцелу број 3676 и наставља границом катастарских парцела број 3712, 3710 
и 3756 до међног камена са КО Черевић, општина Беочин, односно до катастарске парцеле број број 
3339 КО Черевић. 
Граница посебне намене иде на северозапад, пресеца катастарске парцеле број 4074 КО Черевић, 
општина Беочин и наставља северном границом катастарских парцела број 3339, 3340, 3341, 3342/1, 
3249, 3250, 3248, 3242, 3243, 3245, 3206, 3241, 3214, 3212/3, 3153, 4062, 2781, 2780, 2789/1, 
2802/2, 2802/1, 2801, 2768/2, 2769/1, 2769/2, 2743, 2742, 2741, 2748, 2749, 2750/1, 2750/2, 2751, 
2762/2, 2761, 2731/1, 2722, 2725, 2723/2, 2723/1, 2699, 2701, 2700, 2696/2, 2696/1, 2991/2, 2691/3, 
2691/4, 2691/5, 2961/6, 2692/2 и 2659, пресеца катастарску парцелу број 4041 и иде на југ западном 
међном линијом до катастарске парцеле број 2658/1, ту се ломи на запад пратећи северне рубове 
катастарских парцела број 2658/1 и 2657/1, скреће на север источном границом катастарске парцеле 
број 2656, ломи се на запад северном границом катастарске парцеле број 2488, на југ западном 
границом катастарске парцеле број 2488, скреће на запад северном границом катастарске парцеле 
број 2489, пресеца катастарску парцелу број 4070 и спушта се на југ западном границом катастарске 
парцеле број 4070, скреће на запад северном границом катастарске парцеле број 2457, на север 
источном границом катастарске парцеле број 4038 до наспрам југоисточне међне тачке катастарске 
парцеле број 1121, ломи се на запад, пресеца катастарске парцеле број 4038 и иде на север 
границом катастарских парцела број 1122 и 2302. Враћа се на југ границом катастарске парцеле број 
2302, на северозапад границом катастарске парцеле број 4037, ломи се на ју пратећи западне 
границе катастарских парцела број 4037 и 2260 и опет катастарске парцеле број 4037 до наспрам 
катастарске парцеле број 2314, где пресеца катастарску парцелу број 4037. Даље иде на југ, 
западном међном линијом катастарских парцела број 2314, 2330, 2329, 2327, 2324, 2323/4, 2323/5, 
2335/1, 2341, 2339, 2344, 2338/2 и 2345 и пресеца катастарску парцелу 4037. Наставља на запад, 
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северном границом катастарских парцела број 2150, 2151, 2153, 3701, 2146, 2147/6, 2145, 2144, 
2125, 2124, 2113/2, 2112/3, 2112/2, 2112/1, 2111, 2039, 2040, 2041/2, 2107/2, 2113/1, 2120, 2130, 
2137, 2126, 2139 и 3707, ломи се на југозапад границом катастарских парцела број 3706, 3709/4, 
3709/5, 3709/2, 3709/1, 3715/5, 3714/3, 3714/4, 3724/1, 3722, 3730 и 3731. Ломи се на запад 
северном границом катастарских парцела број 3759/2, 3796/1 и 3797/2. Ломи се на запад северном 
границом катастарских парцела број 3759/2, 3796/1 и 3797/2. Пресеца катастарску парцелу број 
4036 и спушта се на југ западном границом катастарске парцеле број 4036. Скреће на запад 
северном границом катастарских парцела број 3803/3 и 3804/3, пресеца катастарске парцеле број 
4072 и њеном западном граничном линијом иде на југ до катастарске парцеле број 3916/1. Скреће на 
запад границом катастарске парцеле број 3916/1, на север границом катастарских парцела број 
3796/1, 3913 и 3907/2, ломи се на запад северном границом катастарских парцела број 3907/1 и 
3796/1. Скреће на север источном границом катастарске парцеле број 3872, на североисток 
границом катастарских парцела број 3904, 3903, 3902 и 3900, на север источном границом 
катастарских парцела број 3900, 3894, 3888, 3890, 3885, 3881, 3878/3, 3875 и 3849, ломи се на 
запад северном границом катастарских парцела број 3850, 3851, 3860 и 3861, пресеца катастарске 
парцеле број 4073 до граничне линије са КО Баноштор, општина Беочин. Граница скреће на север 
границом катастарских општина до југоисточне међне тачке катастарске парцеле број 851 КО 
Баноштор. 
Граница посебне намене иде на запад, граничним катастарским парцелама број 854 и 855/1, скреће 
на северозапад границом катастарских парцела број 855/1, 855/7, 855/6, 855/3, 855/4, 859, 855/5, 
863 и 864, ломи се на југоисток границом катастарских парцела број 864, 855/5, 855/6, 855/7 и 
855/1 до наспрам североисточне међне тачке катастарске парцеле број 1055/1. Граница скреће на 
запад, пресеца катастарску парцелу број 3245 и иде северном границом катастарских парцела број 
1055/1, 1057, 1058 и 1059, пресеца катастарске парцеле број 3223/1, 1187, 1235, 1236, 1239, 1242, 
1236 и 1176, пресеца катастарске парцеле број 3240, 1556, 1558, 1585, 1584, 1580/1 и 1578, ломи се 
на југ западном границом катастарске парцеле број 1578, на запад северном границом катастарске 
парцеле број 1570, затим на југ до катастарске парцеле број 1567, па опет на запад северним рубом 
катастарске парцеле број 1567, пресеца катастарску парцелу број 3238 и иде на север пратећи 
источне рубове катастарске парцеле број 1847, сече катастарске парцеле број 3222, 2012, 2011, 
2009, 2006 и 3236 до југозападне међне тачке катастарске парцеле број 1991. Иде на исток јужним 
рубовима катастарске парцеле број 1991, 3222, па на север 3222, 1989, 1986. Сече катастарску 
парцелу број 3236 и иде на југ западним границама катастарских парцела број 3236 и 2050/2. 
Скреће на исток јужном границом катастарске парцеле број 2050/2, ломи се на југоисток, границом 
катастарских парцела број 2043, 2038, 2036, 2035, 2016/1, 2019 и 2016/1 до међне линије са КО 
Грабово, односно до северозападне међне тачке катастарске парцеле број 141/1 КО Грабово, 
општина Беочин. 
Граница посебне намене иде на југ, западном границом катастарске парцеле број 141/1, КО Грабово, 
општина Беочин. У истом правцу, западном границом катастарских парцела број 172, 174, 168 и 166, 
ломи се на запад границом катастарских парцела број 166, 181 и 183, а потом се ломи и иде у правцу 
југа пратећи западну међу катастарских парцела 183, 158, 958 и 154, потом се ломи и и де у правцу 
истока пратећи јужне међе катастарских парцела 154, 153, 149/3, 149/2, 149/1, 148, 146/1, 373, 368 
и 373, потом се ломи и иде у правцу југа пратећи западне међе катастарских парцела 381, 417, 426, 
427, 461, 431, 433, 436, 447 и 446 до тромеђе катастарских парцела 446, 449 и 974. 
Од ове тромеђе граница сече катастарску парцелу број 974, потом се ломи и иде у правцу југозапада 
пратећи јужне међе катастарских парцела 974, 626, 624, 625/2, 629, 630, 631 и 634/2, даље се ломи 
и иде у правцу југа пратећи западне међе катастарских парцела 635, 636, 637/3, 637/1, 639, 662, 
649, 944, 645, 944 и 732 до тромеђе катастарских парцела 732, 728 и 977. 
Након ове тромеђе граница сече катастарску парцелу 977, потом наставља у правцу североистока и 
северозапада пратећи северне међе катастарских парцела 742, 751, 775, 777, 779, 795, 794, 793, 
792, 788/1, 806 и 805, даље се ломи и иде у правцу југа пратећи западне међе катастарских парцела 
805, 806, 789, 888, 986, 859, 808/9, 859 и 988 до тромеђе катастарских парцела 825/2, 825/3 и 1012. 
Од ове тромеђе граница сече катастарску парцелу 1012 у КО Грабово и ломећи се иде у правцу 
севера пратећи западне међе катастарских парцела, у КО Свилош: 1943, 1794, 1791, 1778, 1779, 
1780, 1740 и 1738, потом се ломи и де у правцу северозапада пратећи североисточне међе 
катастарских парцела 1737, 1735/1, 1281/2, 1895, 1307, 1308, 1314/1, 1920/1, 1919, 1350, 1351, 
1062, 1063, 1066, 1065, 1060, 1058, 1055/2, 1055/1, 1892/1 и 1911, потом наставља у правцу 
северозапада пратећи западне међе катастарских парцела 1909, 1910 и 1945 до тромеђе 
катастарских парцела 1911 и 1945 у КО Свилош и 6186 у КО Сусек. 
Након ове тромеђе граница иде у правцу југозапада пратећи јужне међе катастарских парцела у КО 
Сусек: 6186, 1860, 1861, 1862, 1863 и 6117 до тромеђе катастарских парцела 6117 у КО Сусек и 
2443 и 2621 у КО Луг. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи југоисточне међе катастарских 
парцела у КО Луг: 2443, 2657, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2375, 2374, 2373, 2353, 2352, 2351, 
2350, 2349, 2348, 2347, 2346, 2345, 2356 и 2344, даље граница посебне намене иде у правцу 
југозапада пратећи северне међе катастарских парцела 2654, 2652, 2645, 2648, 2647, 1841, 1840, 
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1831, 1832, 1823, 1814, 1813, 1484, 1483, 1482/1 и 1488 до тромеђе катастарских парцела 1488, 
2634 и 1489. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи североисточне међе 
катастарских парцела 2634, 1554, 1555, 1551, 1549, 1548, 1547, 1546, 1545, 1544, 1543, 1542, 2639, 
1599, 1600, 1601, 1531, 1529, 1528 и 1397 до тромеђе катастарских парцела 1397 и 1396 у КО Луг и 
6116 у КО Сусек. 
Од ове тромеђе граница иде у правцу северозапада пратећи североисточну међу катастарске 
парцеле 6116 у КО Сусек, затим западну међу катастарских парцела број 6170, 4048, 4049, 4050, 
4051, 4052, 4053, 4054, 4057, 4058, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, и 
4070 до тромеђе катастарских парцела 4070, 4036 и 4034. 
Након ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу југозапада пратећи јужне међе 
катастарских парцела 4034 и 4035/3, потом се ломи и иде у правцу северозапада пратећи 
југозападне међе катастарских парцела 4035/3, 4035/2 и 4035/1, даље се ломи и иде у правцу 
североистока пратећи северозападне међе катастарских парцела 4035/1 и 4034, потом се ломи и иде 
у правцу северозапада пратећи североисточну међу катастарске парцеле 4033, даље се ломи и иде у 
правцу југозапада пратећи јужну међу катастарских парцела 6167, 4348, 4398, 5417, 5416, 5414 и 
5413 до тромеђе катастарских парцела 5413, 6150 и 5415. 
Од ове тромеђе граница посебне намене иде на север пратећи источну међу катастарске парцеле 
5415, ломи се на запад северном границом катастарских парцела број 5415, 5537 и 5538, скреће на 
северозапад границом катастарске парцеле број 5723, ломи се на запад северном границом 
катастарске парцеле број 5833, на северозапад границом катастарских парцела број 5834 и 5835, 
пресеца катастарску парцелу број 6141 до међног камена КО Нештин, општина Бачка Паланка. 
Граница посебне намене иде на запад кроз КО Нештин, општина Бачка Паланка, природном 
границом шуме, део катастарске парцеле број 3714 до североисточне међне тачке катастарске 
парцеле број 3688. Скреће на југозапад границом катастарских парцела број 3688 и 3693/2, потом 
скреће на север пратећи источне међе катастарских парцела 3693/2, 3694, 3693/1, 3693/3, 3693/1, 
4824 и 3788/5, даље се граница посебне намене ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу 
катастарске парцеле 4826, потом се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу катастарских 
парцела број 233, 4747, 311/1, 311/2, 4749, 313, 4768/1 и 367/1 до тромеђе катастарских парцела 
број 368, 367/10 и 4838. 
Након ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу 
катастарске парцеле 4838, потом се ломи и иде у правцу југа секући катастарске парцеле 4762 и 
804, прати западне међе катастарских парцела 781, 780 и 730, сече катастарску парцелу 729/3, 
потом се ломи и иде у правцу истока пратећи јужну међу катастарских парцела 729/3, 730 и 4760 до 
тромеђе катастарских парцела 4760, 4737 и 773. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југа пратећи западне међе катастарских парцела 
4737, 772, 714/1, 4768/1, 711/3, 711/12, 711/11, 711/10, 711/9, 711/7, 711/6, 711/5 и 4768/1, потом 
се ломи и иде у правцу југоистока секући катастарску парцелу број 4768/1 и даље прати западну 
међу катастарске парцеле број 4772 у КО Нештин и 697/6 и 1644/1 у КО Визић. 
Након ове тромеђе граница посебне намене наставља у правцу југоистока пратећи западне међе 
катастарских парцела у КО Визић: 1644/1, 1602/2, 1290/2, 1288, 1290/2, 1289/1, 1289/2, 1291/3, 
1618 и 1619 до тромеђе катастарске парцеле број 1619 у КО Визић и катастарских парцела број 2570 
и 2579 у КО Љуба. 
Од ове тромеђе граница посебне намене иде у правцу запада пратећи северну међу катастарских 
парцела у КО Љуба: 2570, 2557, 308/5, 1032, 1031, 2558, 308/55, 296, 297, 298, 299, 300/1, 300/2, 
301/1, 301/2, 302, 303/1, 303/2, 303/3, 303/4, 2559, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 992, 308/31, 965/2, 
965/1, 972/3, 962/2, 961/2, 960/2, 2593/2, 420/5, 420/3, 419/3, 418/3, 424/4, 425/2, 426/2, 427/2, 
428/2, 429/2 и 430/2 до тромеђе катастарских парцела број 430/2, 430/5 и 431/6. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источне међе катастарских 
парцела број 431/6, 452/3, 453/5, 2566, 2567 и 1829 у КО Љуба, потом наставља у правцу 
северозапада пратећи државну границу до североисточног краја катастарске парцеле број 1246 КО 
Сот, одакле пратећи међну линију катастарске парцеле број 1246, наставља јужном и западном 
границом катастарске парцеле број 3307 даље ка западу. Граница даље сече катастарску парцелу 
број 3306 и од североисточног обода катастарске парцеле број 509 прати јужну међну линију 
катастарске парцеле број 3309. Граница затим сече катастарску парцелу број 3309 и међном линијом 
између катастарске парцеле број 603 и катастарске парцеле број 602 даље прати границу 
катастарске парцеле број 603 ка западу. Затим скреће ка југоистоку. Код границе са катастарском 
парцелом број 10 скреће ка североистоку, затим на граници са катастарском парцелом број 2 иде 
даље ка југу и пресеца катастарску парцелу број 3309 и прати њену јужну међну линију у правцу 
истока. На тромеђи катастарске парцеле број 3309, катастарске парцеле број 11 и катастарске 
парцеле број 600/2 граница заштићеног подручја скреће ка југу и даље прати међну линију 
катастарске парцеле број 600/2 ка западу. Код границе са катастарском парцелом број 34/1, граница 
залама ка југу и прати међну линију катастарске парцеле број 122. Даље граница прво скреће ка 
истоку, па затим ка југу и поново ка истоку, сво време пратећи међну линију катастарске парцеле 
број 122. Затим граница прати јужну међну линију катастарске парцеле број 600/2 све до границе са 
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катастарском парцелом број 600/1. Ту даље прати југозападну међну линију катастарске парцеле 
број 600/1, па затим скреће ка југозападу међном линијом катастарске парцеле број 600/2. На 
тромеђи катастарске парцеле број 600/2, катастарске парцеле број 953 и катастарске парцеле број 
997 граница нагло залама ка североистоку и даље пратећи међну линију катастарске парцеле број 
600/2. Граница даље иде у правцу истока, затим нагло скреће ка северу правећи оштру кривину код 
катастарске парцеле број 599. Граница скреће ка истоку истом међном линијом све до границе 
катастарске парцеле број 600/2 и катастарске парцеле број 601. Одатле јужном међном линијом 
катастарске парцеле број 590 граница креће ка југоистоку. На граници катастарске парцеле број 594 
и катастарске парцеле број 593 граница скреће ка југу међном линијом катастарске парцеле број 
594, све до пресецања катастарске парцеле број 997. Граница даље наставља ка југу западном 
међном линијом катастарске парцеле број 1126 и катастарске парцеле број 3306. На граници 
катастарске парцеле број 1194 и катастарске парцеле број 1193 граница заштићеног подручја скреће 
ка западу пратећи јужну међну линију катастарске парцеле број 1194, пресецајући катастарску 
парцелу број 1192, даље скреће ка југу међном линијом катастарске парцеле број 1191. На граници 
са катастарском парцелом број 251 скреће ка западу, прати северну међу катастарских парцела 
1191, 570, 572 и 3312 у КО Сот. 
Граница посебне намене наставља у правцу запада пратећи северне међе катастарских парцела у КО 
Привина Глава, 2333 и 254. 
Граница посебне намене наставља у правцу запада пратећи северну међу катастарске парцеле број 
3401 у КО Беркасово, обухвата катастарску парцелу 2537, наставља у правцу запада пратећи 
северну међу катастарских парцела 3401, 833/1, 833/2 и 833/3, а потом се ломи и иде у правцу 
југозапада пратећи источну међу катастарске парцеле број 835, потом се креће у правцу истока 
пратећи јужну међу катастарских парцела 599 и 3410, потом се ломи и прати северну међу 
катастарске парцеле 3406 у правцу југозапада и секући исту, ломи се и иде у правцу југоистока 
пратећи југозападну међу катастарских парцела 3305 и 3311. 
Граница посебне намене наставља у правцу југоистока секући катастарску парцелу у КО Шид, 
8541/2, потом прати јужну међу катастарских парцела број 7001, 7002, 7004, 7005, 7006, 7008, 
7009, 7011/1, 7011/2, 7012, 7013, 7014, 7015, 7032, 7031 и 8542, потом се ломи и иде у правцу 
севера пратећи источне међе катастарских парцела број 6902, 6905 и 6904 и ломећи се иде у правцу 
истока пратећи јужне међе катастарских парцела број 6907, 6908, 6912, 6913, 6915, 6917/1, 6917/2, 
6920/1, 6921, 6924, 6925, 6929, 6930, 6933, 6934, 6937, 6939, 6940, 6944, 6945, 6949, 6952, 6953, 
6841, 6842, 6843, 6844, 6826, 6824, 6552, 6557, 6558, 6561, 6562, 6544, 6568, 6569, 6572, 6573, 
6575, 6582, 6585, 6588, 6593 и 6597, до тромеђе катастарских парцела број 6597, 6598 и 6605. 
Од ове тромеђе граница посебне намене иде у правцу југа пратећи западне међе катастарских 
парцела број 743 и 787 у КО Гибарац, потом се ломи и иде у правцу севера пратећи западне међе 
катастарских парцела број 3192, 735, 726, 729 и 726, даље се ломи у правцу југа пратећи источне 
међе катастарских парцела број 723 и 724 и ломећи се иде у правцу истока, пратећи северне међе 
катастарских парцела број 793, 831, 829, 822, 842, 843 и 845, наставља у правцу југоистока пратећи 
источне међе катастарских парцела број 845, 846, 847, 854, 855, 861, 867, 872, 870, 871, 886, 888, 
889/1, 891, 894, 899, 900, 902, 904, 929/3, 929/2, 929/1, 932/1, 941, 940, 938, 939, 936, 952/1, 950, 
948, 956 и 3194. 
Граница посебне намене наставља у правцу југоистока пратећи северну међу катастарске парцеле у 
катастарској општини Привина Глава, 2345 а потом се ломи и иде у правцу североистока пратећи 
источну и јужну међу катастарске парцеле 1820, 1819, 2344 и 1138, у катастарској општини Привина 
Глава. 
Граница посебне намене иде у правцу североистока пратећи југоисточне међе катастарских парцела 
број 1998/2, 1998/1, 1999 и 2072 у КО Сот. 
На југозападном крају катастарске парцеле број 2072 граница скреће ка југу пратећи западну међну 
линију катастарске парцеле број 2189. На граници са катастарском парцелом број 3319 даље скреће 
ка истоку, пратећи међну линију катастарске парцеле број 2189, све до пресецања катастарске 
парцеле број 3316, одакле наставља даље ка истоку јужном међном линијом катастарске парцеле 
број 2188. Граница затим скреће ка југу и на тромећи катастарске парцеле број 2188, катастарске 
парцеле број 2342/1 и катастарске парцеле број 2342/2 скреће ка западу, наслањајући се на јужну 
границу катастарске парцеле број 2343. Даље наставља ка западу и на граници са катастарском 
парцелом број 3316 скреће ка југу. Затим скреће ка западу и сече катастарске парцеле број 3316, и 
даље наставља међном линијом катастарске парцеле број 2368 и катастарске парцеле број 2369 до 
катастарске парцеле број 2372, где скреће даље ка југу источним међним линијама катастарских 
парцела број 2372, 2373, 2374 и 3320. Граница даље наставља ка југу источним међним линијама 
катастарских парцела број 2519 и 2508 све до катастарске парцеле број 2493, где скреће ка истоку 
до границе катастарске парцеле број 2494 и катастарске парцеле број 2521. Граница затим под 
оштрим углом скреће ка североистоку пратећи међне линије катастарских парцела број 2713 и 2712, 
па затим наставља ка северу западном међном линијом катастарске парцеле број 3316. На граници 
са катастарском парцелом број 2523 скреће ка западу, па ка северу пратећи западну међну линију 
катастарских парцела број 2524 и 2525. Граница затим скреће ка истоку северном мећном линијом 
катастарске парцеле број 2527, па затим скреће ка северу источном границом катастарске парцеле 
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број 2528. Сече катастарску парцелу број 3316 и западном међном линијом катастарске парцеле број 
2534 наставља ка северу. Пратећи међну линију катастарске парцеле број 2529 граница скреће ка 
истоку, југу и затим ка северу до границе са катастарске парцеле број 3321. Међном линијом између 
катастарске парцеле број 2575 и катастарске парцеле број 2574 наставља ка истоку, где скреће ка 
југу пратећи западне границе катастарске парцеле број 2188 све до границе КО Сот са КО Ердевик. 
Од границе између КО Сот са КО Ердевик, граница наставља ка истоку границом катастарских 
парцела број 5037/2, 6300 и 5039, наставља ка северу источном међном линијом катастарске 
парцеле број 5039 ка северу, до границе са катастарском парцелом број 6300, где скреће ка истоку 
јужном међном линијом, па затим скреће ка југу до катастарске парцеле број 6298. Граница затим 
скреће ка истоку северном међном линијом катастарске парцеле број 6298 која скреће ка северу до 
границе са катастарском парцелом број 5017, где скреће ка истоку са јужне стране катастарске 
парцеле број 5017, до тачке где скреће ка северу и наставља источним границама катастарских 
парцела број 5037/2, 5018 и 5019. Даље прати границу катастарске парцеле број 5037/2 до тромеђе 
катастарских парцела број 5037/2, 3130 и 3258. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северне међе катастарских 
парцела број 3258, 3177 и 3182, потом се ломи и иде у правцу југоистока пратећи источне међе 
катастарских парцела број 2182, 3217 и 3215, даље се ломи и иде у правцу североистока пратећи 
јужне међе катастарских парцела број 3195, 3194, 3804/1, 3805/1, 6271, 3838/3, 3838/2, 3837/2, 
3835, 3837/3, 3852/2, 6272/3, 3792/2, 3792/1 и 3791, потом се ломи и иде у правцу севера пратећи 
западне међе катастарских парцела број 3876 и 3875 до тромеђе катастарских парцела број 3875, 
3796/4 и 2744/1. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужне међе катастарских парцела 
број 2744/1, 4048, 4047, 4046, 4079, 4080, 4083, 4097, 4180, 4261 и 4297, потом сече катастарску 
парцелу број 6277 и ломећи се иде у правцу севера пратећи источне међе катастарских парцела број 
6277, 4274, 4267/2, 4265 и 4262, до тромеђе катастарске парцеле број 4262 у КО Ердевик и 
катастарских парцела број 788 и 789 у КО Бингула. 
Након ове тромеђе граница наставља у правцу истока пратећи јужну међу катастарске парцеле број 
788 у КО Бингула, до тромеђе катастарских општина Бингула, Ђипша и Дивош. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи границу КО Ђипша и КО Дивош, 
до тромеђе катастарских парцела број 7793 и 481 у КО Дивош и катастарске парцеле број 768 у КО 
Ђипша. 
Након ове тромеђе граница посебне намене иде на југозапад источном међом катастарске парцеле 
број 7793 у КО Дивош, до југозападне међне тачке катастарске парцеле број 484/2. Граница иде на 
исток јужном границом катастарске парцеле број 484/2, 465/2, 471, 470, 468/2, 468/13, 468/14, 
468/11, 468/9, 468/10, 468/6, 468/7, 468/5, 467/15, 457/14, 467/13, 467/12 и 467/10, западном 
границом катастарске парцеле број 467/9. Јужном границом катастарских парцела број 467/9, 467/8 
и 467/3, ломи се на југ. Граница иде западном границом катастарских парцела број 1385, 1391, 1888, 
1887, 1888, 1826 и 1825/3, потом се ломи и иде у правцу истока пратећи јужну међу катастарских 
парцела број 1825/3, 1826, 1830, сече катастарску парцелу број 7698, потом се ломи и иде у правцу 
југоистока пратећи источну међу катастарске парцеле број 7698, даље се ломи и иде у правцу истока 
пратећи јужну међу катастарских парцела број 2813 и 2814 и ломећи се иде у правцу севера пратећи 
источну међу катастарске парцеле 2814 до тромеђе катастарских парцела број 2814, 2811 и 2815. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу истока пратећи јужне међе катастарских парцела 
број 2811, 2810, 2807, 2803, 2794, 2793, 2791, 2298, 7735, 2733, 2734, 2663, 2662, 2651, 7742 и 
3107, потом се ломи и иде у правцу југа пратећи западну међу катастарске парцеле број 3107, даље 
се ломи и иде у правцу истока пратећи јужне међе катастарских парцела број 3107, 3115, 3119/2, 
3119/1, 3120, 2587 и 2544, потом се ломи и иде у правцу југа пратећи западну међу катастарске 
парцеле број 2544, сече катастарску парцелу број 7747, иде у правцу југоистока и североистока 
пратећи источну међу катастарских парцела број 7747, 2535, 2534 и 2533 до тромеђе катастарске 
парцеле број 2533 у КО Дивош и катастарских парцела број 1885 и 1896 у КО Лежимир. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи источну међу катастарске 
парцеле број 1885 у КО Лежимир, потом се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужну међу 
катастарске парцеле број 1884, даље се ломи и иде у правцу југозапада пратећи западну међу 
катастарских парцела број 5317 и 1901, потом се ломи и иде у правцу истока и североистока пратећи 
јужне и источне међе катастарских парцела број 1901, 1902, 1876, 1875, 5315/3, 1663, 1793, 1663, 
1650, 1662, 1358/1, 1506/1, 1505, 1365/2 и 1361, до тромеђе катастарских парцела број 1361, 
1365/2 и 1362. 
Од ове тромеђе граница посебне намене иде у правцу североистока пратећи југоисточну међу 
катастарских парцела број 1362 и 1366/2 до катастарске парцеле број 5316. Њеном западном 
границом иде на север до наспрам југозападне међне тачке катастарске парцеле број 1256. Ломи се 
на исток, пресеца катастарску парцелу број 5316, иде јужном границом катастарске парцеле број 
1256, скреће на северозапад, па на североисток границом парцела број 1256, 1260 и 1273 до 
катастарске парцеле број 1250. Скреће на југоисток западном границом катастарске парцеле број 
1250, ломи се на север источном границом катастарских парцела број 1244, 1248, 1244, 1242 и 1240, 
скреће на југоисток западном границом катастарске парцеле број 400/1, јужном границом 
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катастарске парцеле број 5295/1, источном међом катастарских парцела број 575, 574, 5295/1, 936, 
935 и 926, потом се ломи и иде у правцу североистока западном међом катастарских парцела број 
5288/1, 1025, 1023, 1022, 1020 и 993/4, потом се креће у правцу југоистока пратећи јужну међу 
катастарских парцела број 551 и 547/6 до тромеђе катастарских парцела број 547/6, 5308 и 445. 
Након ове тромеђе граница посебне намене пресеца катастарску парцелу број 5308 и скреће на 
југоисток, јужном границом катастарске парцеле број 5308, на југозапад граничном парцелом број 
461, до катастарске парцеле број 5308. Ломи се на југ, пресеца катастарске парцеле број 461, 5308, 
457 и 5307 до тромеђе катастарских парцела број 456, 5307 и 448. Скреће на исток јужном границом 
катастарских парцела број 448 и 3282, скреће на север границом катастарских парцела број 3282, 
3286, 3282, 3291 и 455, скреће на југоисток границом катастарске парцеле број 3294 до КО 
Манђелос, Сремска Митровица-град. Граница се ломи на југ границом катастарских општина до 
југоисточне међне тачке катастарске парцеле број 3320. Скреће на запад јужном границом 
катастарских парцела број 3320 и 3319, па на југ западном границом катастарских парцела број 
3324, 3322, 3357 и 3350. Скреће на северозапад границом катастарске парцеле број 3358, сече 
катастарску парцелу број 3279, иде западном границом катастарске парцеле број 3280, скреће на југ 
западном границом катастарске парцеле број 3414/1, враћа се на север источном границом 
катастарске парцеле број 3414/1 до северозападне међне тачке катастарске парцеле број 3404. У 
правцу севера граница иде катастарском линијом која припада катастарској парцели број 3414/1 у 
дужини од 360 m, где скреће на исток пресеца катастарску парцелу број 5332/1, ломи се на 
североисток источном границом катастарске парцеле број 5532/1 у дужини од 110 m, где скреће на 
исток, пресеца катастарску парцелу број 3279. Скреће на југ источном границом катастарске парцеле 
број 3279, па на исток, јужним рубом катастарске парцеле број 3364 и 3358 до КО Манђелос, 
Сремска Митровица-град. 
Граница посебне намене иде и пресеца катастарске парцеле број 453, КО Манђелос, Сремска 
Митровица-град, иде јужним рубом катастарске парцеле број 448 и западним рубом катастарских 
парцела број 440 и 406/2, до катастарске парцеле број 439. Наставља на југозапад, западном 
границом катастарских парцела број 439, 465, 466, 467, 468 и 773, до крајње југозападне међне 
тачке катастарске парцеле број 773. Враћа се на североисток источном границом катастарских 
парцела број 773, 468, 467, 466, 465, 439, 406/2, 406/1, 405, 442/2, 62, 61, 52, 48, 50, 35 и 23/21, 
ломи се на северозапад границом катастарских парцела број 24, 37 и 2, ломи се на исток јужном 
границом катастарских парцела број 2,3,169, 183 и 184, до катастарске парцеле број 2448. Скреће 
на југ западном границом катастарске парцеле број 2448 у дужини од 35 m где скреће на исток, 
пресеца исту катастарске парцеле број до КО Гргуревци, Сремска Митровица-град. 
Граница посебне намене иде на исток јужном границом катастарске парцеле број 43/1, КО 
Гргуревци, Сремска Митровица-град. Ломи се на југ, западном границом катастарских парцела број 
41/1 и 40, враћа се на север источном границом катастарске парцеле број 40. Скреће на исток 
јужном границом катастарских парцела број 71, 72, 73 и 76, ломи се на југ западном границом 
катастарских парцела број 77, 78 и 33, скреће на исток јужном границом катастарских парцела број 
33, 4065/2, 115/1, 115/2, 116/2 и 129/2, до катастарске парцеле број 4065/2. Ломи се на југоисток 
границом катастарске парцеле број 4065/2 у дужини од 52 m, где се ломи на исток, пресеца 
катастарску парцелу број 4065/2 и наставља јужном границом катастарске парцеле број 158, пресеца 
катастарске парцеле број 153 и 201, јужном границом катастарске парцеле број 200 скреће на север, 
источном границом катастарске парцеле број 200, ломи се на исток јужном границом катастарских 
парцела број 196, 219 и 221. Скреће на север па на исток, пресеца катастарску парцелу број 4069, 
иде јужном границом катастарске парцеле број 230 до њене југоисточне међне тачке. Ломи се на 
север источном границом катастарске парцеле број 230, 229, 228, 227, 226, 225 и 4069, до 
југозападне међне тачке катастарске парцеле број 265. Скреће на исток јужном границом 
катастарских парцела број 265, 267, 271, пресеца катастарску парцелу број 4066 до катастарске 
парцеле број 306/44. Ломи се на југ западном границом катастарских парцела број 306/44 и 306/2. 
Враћа се на север источном границом катастарске парцеле број 306/2 до катастарске парцеле број 
4071. Скреће на исток јужном границом катастарских парцела број 4071, 310 и 312. Ломи се на југ 
западном границом катастарских парцела број 310, 308/1, 305, 307, 308/2, 309 и 315. Скреће на 
исток јужном границом катастарских парцела број 330/3, 348, 347, 346, 353, 362, 359, 408, 370, 369, 
405 и 382, ломи се на југ западном границом катастарских парцела број 376 и 377/1, на исток, 
јужном границом катастарске парцеле број 377/1, на исток, јужном границом катастарских парцела 
број 377/1, 378/1 и 389/1 до КО Шуљам, Сремска Митровица-град. Ломи се на југ источном границом 
катастарске парцеле број 389/2 до међног камена КО Шуљам. 
Граница посебне намене иде на исток јужном границом катастарске парцеле број 730/1 КО Шуљам, 
Сремска Митровица-град. Наставља на исток јужном границом катастарских парцела број 1237, 1238, 
1190, 1191, 1156, 1155 и 1161, ломи се на север источном границом катастарских парцела број 1161, 
1162, 1153, 1126, 1127, 1130, 1135, 1109, 1110 и 1111, скреће на североисток границом 
катастарских парцела број 1053, 1054, 1057, 1047, 1046/2, 1043, 1042, 1041, 1038, 1037 и 1036. 
Ломи се на исток јужном границом катастарских парцела број 1034, 1012, 1011 и 1010, скреће на југ 
западном границом катастарске парцеле број 2249, до југоисточне међне тачке катастарске парцеле 
број 1009/2, ломи се на исток пресеца катастарску парцелу број 2249 и наставља јужном границом 
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катастарских парцела број 734 и 729, пресеца катастарску парцелу број 2251 до граничне линије са 
КО Бешеново Прњавор, Сремска Митровица-град. 
Граница посебне намене иде на југ западном границом катастарске парцеле број 95, КО Бешеново 
Прњавор, Сремска Митровица-град. Скреће на исток јужном границом исте катастарске парцеле, 
пресеца катастарску парцелу број 90 и ломи се на север њеном источном граничном линијом. Скреће 
на исток јужном границом катастарске парцеле број 5, ломи се на југоисток западном границом 
катастарских парцела број 83 и 129, скреће на северозапад границом катастарских парцела број 80 и 
78, ломи се на југоисток јужном границом катастарске парцеле број 157/1, скреће на југозапад, 
западном границом катастарских парцела број 150, 155, 154, 153, 152 и 148, враћа се на север 
источном границом катастарских парцела број 148, 149, 183/1, 149, 150, 177, 150 и 173, пресеца 
катастарску парцелу број 26 и скреће на исток, јужном границом катастарских парцела број 25 и 23, 
ломи се на југ, западном границом катастарских парцела број 22, 21 и 20, скреће на исток јужном 
границом катастарске парцеле број 20, пресеца катастарску парцелу број 1793 и иде на југ западном 
границом катастарске парцеле број 14, враћа се на север источном границом катастарске парцеле 
број 14, скреће на исток јужном границом катастарских парцела број 13 и 9, ломи се на северозапад 
источном границом катастарске парцеле број 9, скреће на североисток границом катастарске 
парцеле број 8/2 до катастарске парцеле број 1/1. Граница посебне намене иде на југ западном 
границом катастарских парцела број 1/1, 234 и 233/1, пресеца катастарску парцелу број 1795 и у 
истом правцу иде западном границом катастарских парцела број 255/2, 255/1, 256/1, 256/2, 1216, 
1215 и 1/1, до тромеђе катастарских парцела број 1820/2, 617 и 1/1. 
Од ове тромеђе граница иде у правцу југа пратећи источну међу катастарске парцеле број 1820/1, 
потом северну међу катастарских парцела број 672, 671, 670, 699, 683/1 и 706/2, западну међу 
катастарских парцела број 1810/5 и 1080/3, даље прати северну међу катастарских парцела број 
708/1 и 708/11, до тромеђе катастарских парцела број 708/10, 708/12 и 754. 
Након ове тромеђе граница посебне намене скреће на исток јужном границом катастарске парцеле 
број 754, ломи се на север до преломне тачке и скреће на исток, пресеца катастарску парцелу број 
754 и скреће на север, источном границом катастарске парцеле број 752 до југозападне међне тачке 
катастарске парцеле број 751. Граница скреће на исток јужном границом катастарске парцеле број 
751, на југ, па на североисток границом катастарске парцеле број 762 до катастарске парцеле број 
759. Скреће на исток границом катастарских парцела број 759 и 840, ломи се на југ западном 
границом катастарске парцеле број 839, скреће на исток јужном границом катастарских парцела број 
839, 820, 819, 755 и 755/3, ломи се на север источном границом катастарских парцела број 755/3, 
755/2 и 755/1, пресеца катастарску парцелу број 1797/1, ломи се на југ западном границом 
катастарских парцела број 806/1 и 812/4, скреће на исток јужном границом катастарских парцела 
број 812/4 и 816/1, обилази катастарску парцелу број 972 и скреће на југ, пресеца катастарску 
парцелу број 1974/1, западном границом катастарске парцеле број 872/1, ломи се на исток јужном 
границом катастарских парцела број 972/1 и 812/3, скреће на југ западном границом катастарских 
парцела број 812/1, 976/2, 812/1 и 984, ломи се на исток јужном границом катастарских парцела 
број 984, 812/1 и 991, скреће на север, источном границом катастарске парцеле број 991, ломи се на 
исток јужном границом катастарске парцеле број 815, скреће на југ западном границом катастарске 
парцеле број 993, до њене крајње југозападне међне тачке. Скреће на исток јужном границом 
катастарске парцеле број 993, пресеца катастарску парцелу број 1814/1 до граничне линије са КО 
Мала Ремета, општина Ириг. Граница скреће на север границом катастарских општина до наспрам 
југоисточне међне тачке катастарске парцеле број 375/1. Граница скреће на северозапад, пресеца 
катастарске парцеле број пута, ломи се на север западном границом катастарске парцеле број пута 
до наспрам северозападне међне тачке катастарске парцеле број 1367, КО Мала Ремета, општина 
Ириг. Граница скреће на исток пресеца пут до границе двеју катастарских општина. 
Граница посебне намене иде на југоисток кроз КО Мала Ремета, општина Ириг, западном границом 
катастарских парцела број 1367 и 1434, скреће на североисток границом катастарске парцеле број 
1429 до наспрам југозападне међне тачке катастарске парцеле број 123. Скреће на југоисток, 
пресеца катастарску парцелу број 1429 и наставља јужном границом катастарских парцела број 123, 
120, 119 и 1256, ломи се на север источном границом катастарских парцела број 1256, 1401/1 и 
1401/2, до југоисточне међне тачке катастарске парцеле број 1203. Скреће на исток јужном границом 
катастарске парцеле број 1203, ломи се на југ, западном границом катастарских парцела број 1208 и 
1209, на исток, јужном границом катастарских парцела број 1209, 1195 и 1192, на југ западном, па 
јужном границом катастарске парцеле број 1189, јужном границом катастарске парцеле број 1188 до 
КО Јазак Прњавор, општина Ириг. 
Граница посебне намене иде јужном границом катастарске парцеле број 787/25 КО Јазак Прњавор, 
општина Ириг, ломи се на југ прати границу катастарске парцеле број 787/1 до југозападне међне 
тачке катастарске парцеле број 787/8, скреће на исток јужном границом катастарских парцела број 
787/8, 702, 710 и 787/7 до катастарске парцеле број 289. Скреће на север источном границом 
катастарских парцела број 787/7, 787/6 и 787/5. Скреће на југ западном границом катастарских 
парцела број 682/10, 682/1 и 683, враћа се на север источном границом катастарских парцела број 
683 и 682/1, ломи се на исток јужном границом катастарске парцеле број 489/1. Скреће на југ, 
обухвата катастарску парцелу број 682/2, иде на север источном границом катастарских парцела 
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број 682/3, 682/4, 682/5 и 679 до катастарске парцеле број 507. Скреће на исток јужном границом 
катастарских парцела број 507, 501 и 511, на југ, обухвата катастарске парцеле број 387, 388, 390 и 
386, даље на исток јужном границом катастарских парцела број 514, 521 и 522, до тромеђе 
катастарских парцела број 522, 19 и 385.  
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југа и североистока пратећи северну међу 
катастарских парцела број 381, 99987, 1045, 1046 и 1046/8, западне међе катастарских парцела број 
1046/8, 1046/7, 4046/6, 1046/5, 1046/1, 171/2 и 1046/1, до тромеђе катастарских парцела број 1018 
и 1046/1 у КО Јазак Прњавор и катастарких парцела број 7213/1 и 7213/3 у КО Врдник. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужну међу катастарских парцела 
број 7213/3 и 7213/2, даље сече катастарску парцелу 7213/2 и у правцу истока прати северне међе 
катастарских парцела број 7213/2, 4092/5, 4092/2, 4096, 4100, 4103, 4109, 4119/2, 4119/1, 7192/1, 
7192/2, 3978/1, 7191, 3901, 3975, 3976, 3974/1, 3974/2, 3969, 3903/2, 3903/1, 3904, 3911 и 3912, 
јужне међе катастарских парцела број 3950, 3949, 3948, 3947, 3946, 3945, 3944, 3943, 3942, 3940, 
3939, 3938, 3937 и 3936, до тромеђе катастарских парцела број 3936, 3934/9 и 3931. 
Након ове тромеђе граница иде у правцу југоистока пратећи западну међу катастарских парцела број 
3934/9 и 3932/1, јужну међу катастарских парцела број 3932/1 и 3932/9, источну међу катастарске 
парцеле број 7193/2, потом се ломи и иде у правцу југозапада пратећи јужну међу катастарске 
парцеле број 7193/2, источну међу катастарске парцеле број 3890, јужну међу катастарске парцеле 
број 3888/1, југозападну међу катастарске парцеле број 7187, југоисточну међу катастарских 
парцела број 3882/1, 3882/2 и 3883, до тромеђе катастарских парцела број 3883, 3881/1 и 3882/2. 
Од ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу југоистока пратећи јужне међе 
граничних катастарских парцела број 3882/2, 3829/2, 3829/3, 3829/4, 3829/5, 3829/6, 3847, 3831, 
3832, 3834 и 3836/2, западну међу катастарске парцеле број 7188/2, јужну међу катастарских 
парцела број 4606, 4607 и 4629, западну међу катастарских парцела број 4642, 4640/1, 4638 и 4752, 
западну међу катастарске парцеле број 7160/1, јужну међу катастарских парцела број 5403, 5335/2, 
5335/3, 5322/1, 7165/3, 5308/1, 5308/2 и 5302/1, до тромеђе катастарских парцела број 5302/1, 
5304/3 и 5304/1. 
Након ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу севера пратећи источне међе 
катастарских парцела број 5302/1, 5302/2, 3772/2, 3772/1, 3769, 3758 и 3757, западну међу 
катастарских парцела број 3756, 4854 и 4861, јужну међу катастарских парцела број 4862, 4859, 
4857, 4856, 4878, 4877, 3654, 7183, 3710 и 7183, западну међу катастарских парцела број 7183, 
3687/1, 3701, 1240, 3032 и 3033, до тромеђе катастарских парцела број 3033, 3034 и 7167. 
Од ове тромеђе граница посебне намене се ломи иде у правцу југоистока јужном границом 
катастарских парцела број 3034 и 3040, пресеца катастарску парцелу број 7159, иде границом 
катастарских парцела број 3070, 3593, 3592, 3587, 3586, 3584, 3585, 3583 и 3070, на север источном 
границом катастарских парцела број 3514, 3073 и 1645 до КО Ириг. Граница иде на север границом 
катастарских општина до југозападне међне тачке катастарске парцеле број 915 КО Ириг, општина 
Ириг. 
Граница посебне намене иде на североисток кроз КО Ириг границом катастарских парцела број 915, 
3/1, 638/5, 3/1, 663, 664 и 667, пресеца катастарску парцелу број 673 и њеном источном границом 
иде на север до катастарске парцеле број 615, ломи се на исток јужном границом катастарских 
парцела број 615, 675 и 590, скреће на југ, западном границом катастарских парцела број 587 и 
9741, пресеца катастарску парцелу број 9723/2 и наставља на југоисток, границом катастарских 
парцела број 48, 1197 и 1198/2, ломи се на североисток, јужном границом катастарске парцеле број 
1198/2, пресеца катастарску парцелу број 9713/1, скреће на североисток границом катастарских 
парцела број 83/2, 84 и 74/1, ломи се на исток јужном границом катастарске парцеле број 1679, до 
катастарске парцеле број 9734. Њеном западном границом иде на север, па скреће на исток, пресеца 
исту катастарску парцелу и иде јужном границом катастарских парцела број 1690, 1717 и 1718, ломи 
се на југ и прати западне међе катастарских парцела број1727, 1728, 1729, 1730, 1731 и 1733, ломи 
се на истока и прати јужне међе катастарских парцела број 1733, 1956 и 1952, ломи се на север 
источном међом катастарске парцеле број 1952, на североисток јужном међом катастарских парцела 
број 1745, 1749 и 1747, западном међом катастарске парцеле број 9737 да би скренула на исток, 
пресеца катастарску парцелу број 9737 и иде јужном границом катастарске парцеле број 467/2, ломи 
се на југ западном границом катастарских парцела број 456/1 и 456/2. Скреће на север источном 
границом катастарских парцела број 456/2, 456/1, 467/1, 470/2, 471/2, 472, 473, 90, 85, 239 и 229, 
ломи се на исток, пресеца катастарску парцелу број 9735 и иде јужном границом катастарских 
парцела број 211, 210, 209, 208/1, 205, 193, 194, 190 и 189. Скреће на југ западном границом 
катастарских парцела број 187, 389, 390, 392, 381/2 и 397, пресеца катастарску парцелу број 402, 
ломи се на исток њеном јужном границом, да би скренула на југоисток границом катастарских 
парцела број 401 и 9736/2 до наспрам југозападне међне тачке катастарске парцеле број 358. 
Скреће на исток, пресеца катастарску парцелу број 9736/2, иде на север источном границом 
катастарских парцела број 358, 359, 366, 365, 367, 368 и 370, ломи се на југ, пресеца катастарску 
парцелу број 9759, јужном границом катастарске парцеле број 350, пресеца катастарску парцелу 
број 9710/2 до границе са КО Нерадин, општина Ириг. Граница иде на југ границом катастарских 
општина до северне међне тачке катастарске парцеле број 844 КО Нерадин. 
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Граница посебне намене иде на исток јужном границом катастарске парцеле број 843 КО Нерадин, 
општина Ириг. Скреће на север источном границом катастарских парцела број 843, 842/2, 810 и 843, 
до катастарске парцеле број 801. Скреће на исток јужном границом катастарских парцела број 801, 
797, 796, 795, 793 и 794, ломи се на југ западном границом катастарске парцеле број 784, скреће на 
североисток границом катастарских парцела број 403/2, 403/3, 403/4, 403/1, 412 и 403/1, обухвата 
катастарске парцеле број 403/14 и 403/13, иде на југ границом катастарске парцеле број 403/1, на 
североисток, границом катастарске парцеле број 449, поново катастарском парцелом број 403/1, 
пресеца катастарску парцелу број 3733, иде на исток јужном границом катастарских парцела број 
706, 686, 688, 653, 654, 650/2, 634, 633, 616 и 617, пресеца катастарску парцелу број 3750, скреће 
на север њеном источном границом до међног камена са КО Гргетег, општина Ириг. 
Граница посебне намене иде на исток кроз КО Гргетег, општина Ириг, јужном границом катастарских 
парцела број 423, 424, 425, 426, 428 и 427, ломи се на југ, западном границом катастарских парцела 
број 395 и 430, на исток јужном границом катастарских парцела број 430, 392, 391 и 390, на југ 
западном границом катастарских парцела број 382 и 442, источном међом катастарских парцела број 
462, 810 и 767, наставља границом катастарске парцеле број 766, ломи се на исток јужном границом 
катастарске парцеле број 766, на југ западном границом исте катастарске парцеле, скреће на исток 
јужном границом катастарских парцела број 764 и 761, пресеца катастарску парцелу број 805, ломи 
се на југ, западном границом катастарске парцеле број 771/2 до КО Нерадин. У истом правцу иде 
западном границом катастарске парцеле број 3009, КО Нерадин до њене крајње југозападне међне 
тачке. Скреће на исток, па на север границом исте катастарске парцеле, ломи се на исток, обухвата 
катастарске парцеле број 3042 и 3041, даље на север источном границом катастарске парцеле број 
3009 до КО Гргетег. У правцу севера наставља источном границом катастарске парцеле број 771/2, 
КО Гргетег, пресеца катастарску парцелу број 806 и у истом правцу иде источном границом 
катастарских парцела број 772, 292, 291, 293, 281, 279, 294 и 305, ломи се на североисток границом 
катастарских парцела број 815, 337, 812, 217, 220, 219 и 217, на исток границом катастарске 
парцеле број 203, до КО Велика Ремета, општина Ириг. Границом катастарских општина иде на југ до 
југозападне међне тачке катастарске парцеле број 425, КО Велика Ремета. 
Граница посебне намене иде на североисток кроз КО Велика Ремета, Општина Ириг, јужном границом 
катастарских парцела број 425, 1103, 1105, 1107 и 1109, пресеца катастарску парцелу број 1231, 
ломи се на север њеном источном границом, скреће на североисток границом катастарске парцеле 
број 1112/1 до катастарске парцеле број 1230. Јужном границом катастарске парцеле број 1230 иде 
на запад до катастарске парцеле број 1231. Скреће на север источном границом исте катастарске 
парцеле до катастарске парцеле број 487/1. У правцу североистока прати границу катастарске 
парцеле број 487/1, обухвата катастарску парцелу број 529 и наставља границом катастарских 
парцела број 487/1, 498/2 и 198/1 до тромеђе катастарских парцела број 498/1, 474 и 476. 
Од ове тромеђе граница посебне намене се ломи и иде у правцу североистока пратећи источне међе 
катастарских парцела број 476, 543, 545, 319 и 314, јужне међе катастарских парцела број 311/2, 
326 и 385. 
 
Граница посебне намене иде на исток границом катастарских парцела број 384/1, 327 и 384/1 до 
пута Иришки Венац - Партизански пут – Чортановци, почетне тромеђе описа границе посебне 
намене. 
 
У оквиру границе посебне намене укључени су и мањи комплекси: Крушедолски пашњак, 
Крушедол Прњавор, Нерадински до, Јазачки пашњаци, Јазак Прњавор, Реметски до, Манђелошки 
пашњаци, Лежимирски пашњаци, Дангуба, Шидско Церје, Черевић и туристички правац „Зелена 
стаза“. 
 
Крушедолски пашњак - налази се у КО Крушедол Село, општина Ириг. Почетна тачка описа границе 
овог комплекса је североисточна међна тачка катастарске парцеле број 1826. Граница иде на југ 
источном границом катастарских парцела број 1826, 1821/1 и 1848, враћа се на север западном 
границом катастарске парцеле број 1848, ломи се на југозапад границом катастарске парцеле број 
1615 до катастарске парцеле број 2063. Скреће на северозапад источном границом исте катастарске 
парцеле, ломи се на запад, западном границом катастарске парцеле број 2064, јужном границом 
катастарских парцела број 1821/1, 1827 и 1821/1, ломи се на север западном границом катастарске 
парцеле број 1821/1, до тромеђе катастарских парцела број 1821/1, 1801 и 1878. Граница скреће на 
север, пресеца катастарску парцелу број 1821/1 до југозападне међне тачке катастарске парцеле 
број 1821/65. Враћа се на југ источном границом катастарске парцеле број 1821/1 и све време је 
прати до катастарске парцеле број 1821/2, обухвата катастарску парцелу број 1821/2 и иде до 
почетне тачке описа комплекса. 
Крушедол Прњавор – налази се у КО Крушедол Прњавор и Крушедол Село, општина Ириг. Почетна 
тачка описа границе овог комплекса је североисточна међна тачка катастарске парцеле број 2065 у 
КО Крушедол Прњавор. Граница иде на југ источном и на северозапад јужном границом катастарске 
парцеле број 2065, скреће на југ западном границом катастарске парцеле број 1053/5, ломи се на 
исток јужном границом катастарских парцела број 1053/5 и 1053/3, до катастарске парцеле број 427 
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у КО Крушедол Село. Скреће на југ западном границом исте катастарске парцеле број 427, ломи се 
на исток секући катастарску парцелу број 427 и иде северном границом катастарске парцеле број 
161, западном границом катастарских парцела број 161, 438 и 159, ломи се на запад јужном 
границом катастарских парцела број 159 и 160, сече катастарску парцелу број 427, ломи се на југ 
западном међом катастарске парцеле број 427, до тромеђе катастарских парцела број 428, 210 и 427. 
Граница скреће на запад, јужном међом катастарских парцела број 428, 212 и 211, скреће на 
северозапад источном међом катастарске парцеле број 443 до тромеђе катастарских парцела број 
443 и 218 у КО Крушедол Село и 1058/2 у КО Крушедол Прњавор. Од ове тромеђе граница се ломи и 
иде у правцу југозапада пратећи јужне међе катастарских парцела број 1058/2 и 1059 у КО 
Крушедол Прњавор, ломи се у правцу северозапада пратећи западну међу катастарских парцела број 
1059, 1060 и 2065 до почетне тачке описа. 
Нерадински до - налази се у КО Нерадин у општини Ириг. Простире се на две одвојене целине. 
Почетна тачка описа комплекса I целине је тромеђа катастарске парцеле број 58, 1795 и 3808/1. 
Граница иде на југ западном границом катастарских парцела број 385, 61 и 3808/1, ломи се на исток, 
сече катастарску парцелу број 3808/1, прати јужну међу катастарске парцеле број 3808/2, иде на југ 
западном границом катастарске парцеле број 3806, сече катастарске парцеле број 3806 и 3727, 
наставља у правцу југоистока западном међом катастарске парцеле број 3727. Скреће на југозапад 
северном границом катастарске парцеле број 2675, сече катастарску парцелу број 3732, обухвата 
катастарску парцелу број 2670 до тромеђе катастарских парцела број 2670, 2658 и 2655. Од ове 
тромеђе граница се ломи на југозапад јужном међом катастарске парцеле број 2658, сече 
катастарску парцелу број 3800, ломи се на северозапад западном међом катастарских парцела број 
3800, 3803 и 383, до тромеђе катастарских парцела број 157, 393 и 383. Од ове тромеђе граница се 
ломи у правцу североистока, сече катастарску парцелу број 383, прати северну међу катастарских 
парцела број 391, 382, 88, 87 и 28, ломи се на север источном међом катастарских парцела број 28, 
27, 26, 44 и 50/1, ломи се на исток северном међом катастарских парцела број 52 и 58 до почетне 
тромеђе описа. У границе комплекса II целине улази катастарска парцела број 3722 КО Нерадин.  
Јазачки пашњаци - налазе се у КО Јазак Село, општина Ириг. Почетна тачка описа границе 
комплекса је северозападна међна тачка катастарске парцеле број 1097 (на путу за Ривицу). Граница 
иде на исток у дужини од 63 m, да би скренула на југ, пресеца катастарску парцелу број 1097 до 
северозападне међне тачке катастарске парцеле број 858. У истом правцу иде источном границом 
катастарских парцела број 1097 и 1098/6, скреће на запад јужном границом катастарске парцеле 
број 1099, на север источном границом катастарске парцеле број 1799/23, ломи се на запад јужном 
границом катастарске парцеле број 1799/1, ломи се на север западном границом катастарске 
парцеле број 1797/1 и даље у правцу запада, па северозапада иде границом катастарске парцеле 
број 1797/1, на југоисток границом катастарске парцеле број 1797/1, на север западном границом 
катастарских парцела број 1797/1 и 1420/1, скреће на југ источном границом катастарске парцеле 
број 1420/1 до наспрам северозападне међне тачке катастарске парцеле број 1296/1, ломи се на 
исток, пресеца катастарску парцелу број 3753/1 и њеном источном границом иде на југ, иде у истом 
правцу источном границом катастарских парцела број 2082 и 3807. У правцу истока пресеца 
катастарску парцелу број 3803, ломи се на север западном границом катастарских парцела број 
1099, 1298, 1098/6 и 1097 до почетне тачке описа границе комплекса. 
Јазак Прњавор - налази се у КО Јазак Прњавор општина Ириг, обухвата катастарске парцеле број 
447 и 426. 
Реметски до - налази се у КО Мала Ремета, општина Ириг, обухвата катастарске парцеле број 1000/1, 
1003/5, 1003/6, 1428, 227, 226/22, 1000/3 и 1001. 
Манђелошки пашњаци - налазе се у КО Манђелос, Сремска Митровица-град. Почетна тачка описа 
границе комплекса је североисточна међна тачка катастарске парцеле број 834/2, ломи се на 
југоисток, северном границом катастарске парцеле број 834/2, обухвата катастарску парцелу број 
1592, иде источном границом катастарске парцеле број 834/2, даље на југ источном границом 
катастарске парцеле број 834/2 до југозападне међне тачке катастарске парцеле број 1871, скреће 
на запад, пресеца катастарску парцелу број 834/2, иде до југоисточне међне тачке катастарске 
парцеле број 1815, ломи се на северозапад западном границом катастарске парцеле број 834/2, 
обухвата катастарску парцелу број 1614/6, иде даље на северозапад границом катастарских парцела 
број 834/2 и 834/5 до њене крајње северозападне међне тачке. Ломи се на североисток, па на југ, 
границом катастарских парцела број 834/5 и 834/2 до почетне тачке описа границе комплекса. 
Лежимирски пашњаци - налазе се у КО Лежимир, Сремска Митровица-град. Почетна тачка описа 
границе комплекса је северна међна тачка катастарске парцеле број 3841. граница иде на југоисток 
границом катастарске парцеле број 3841 до наспрам северозападне међне тачке катастарске парцеле 
број 3794, скреће на исток, пресеца катастарске парцеле број 5339 и 3789, ломи се на југоисток 
источном границом катастарских парцела број 3789 и 3774. Ломи се на југ источном границом 
катастарских парцела број 5288/3 и 5293 и иде јужном границом катастарске парцеле број 3916 и 
3925. Скреће на југ источном границом катастарске парцеле број 3925, обухвата је са југа и 
наставља на север, границама катастарских парцела број 3925 и 3841, до почетне тачке описа 
границе комплекса. 
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Дангуба - налази се у КО Беркасово, општина Шид. Комплекс обухвата катастарске парцеле број 
2458, 2461 и део катастарске парцеле број 3368. 
Шидско Церје - налази се у КО Шид, општина Шид. Почетна тачка описа овог комплекса је тромеђа 
катастарских парцела број 5421, 8488 и 8574. Граница иде на југоисток границом катастарских 
парцела број 5421 и 5427 (границом са Републиком Хрватском) и катастарске парцеле број 5444, до 
тромеђе катастарских парцела број 5444 и 5445 и граничног камена са Републиком Хрватском. 
Граница скреће на југозапад границом катастарске парцеле број 5444, ломи се на северозапад 
границом исте парцеле, иде у истом правцу западном границом катастарских парцела број 5440, 
5442, 5441, 5430, 5431, 5430 и 8490, скреће на североисток границом катастарских парцела број 
5419 и 5421 до почетне тачке описа комплекса. 
Черевић - налази се у КО Черевић, општина Беочин. Комплекс обухвата катастарске парцеле број 
105/51 и 1 и делове катастарских парцела број 4075/1 и 2.  
Туристички правац „Зелена стаза“ - налази се у КО Петроварадин, КО Сремска Каменица и КО 
Лединци у Граду Новом Саду и у КО Раковац и КО Беочин у општини Беочин. 
Опис границе подручја посебне намене „Зелена стаза“, почиње на тромеђи катастарских парцела 
2431, 2430 и 2923 у катастарској општини Петроварадин. 
Од ове тромеђе граница иде у правцу истока, пратећи северну и источну међу катастарских 
парцела 2923, 3927 и 2926, до тромеђе катастарских парцела 3510, 2501 и 2926. 
Након ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу југозапада, пратећи јужну међу катастарских 
парцела 2927, 2863, 2928/1, 2932 и 2928/2, до четворомеђе катастарских парцела 2928/2 и 4069 
у катастарској општини Петроварадин и катастарских парцела 4064 и 5616/2 у катастарској 
општини Сремска Каменица. 
Од ове тромеђе граница наставља у правцу југозапада, пратећи јужну међу катастарских 
парцела 5816/2, 5816/1, 5805/3, у катастарској општини Сремска Каменица, поново прати 
југоисточну међу катастарске парцеле 5816/1, затим сече катастарску парцелу 5842/1, наставља 
у правцу југозапада и запада јужном међом катастарских парцела 5828/1, 5838/1, 4006, 4009, 
71/2 и јужном међом катастарске парцеле 4006 долази до тромеђе катастарских парцела 4006 и 
74 у катастарској општини Сремска Каменица и катастарске парцеле 1063 у катастарској 
општини Лединци. 
Након ове тромеђе граница наставља у правцу запада пратећи јужну међу катастарских парцела, 
у катастарској општини Лединци, 1063, 893/3, 893/2, 893/1, 891, 890, 889, 894, 888, 887, сече 
катастарску парцелу 883/1, а потом наставља у правцу запада, пратећи јужну међу катастарске 
парцеле 884, сече катастарску парцелу 882, наставља у правцу запада, јужном међом 
катастарске парцеле 3612 и секући катастарску парцелу 3627, у катастарској општини Лединци, 
односно катастарску парцелу 4052 у катастарској општини Раковац долази до тромеђе 
катастарских парцела 4052, 2099 и 4007 у катастарској општини Раковац. 
Од ове тромеђе граница иде у правцу запада, пратећи јужне међе катастарских парцела, у 
катастарској општини Раковац, 4007, 1538, сече катастарску парцелу 1534/1, наставља у правцу 
запада јужном међом катастарских парцела 1548, 1542, 1560, 1542, 4006 и секући катастарску 
парцелу 4051 у катастарској општини Раковац, односно катастарску парцелу 3947 у катастарској 
општини Беочин, долази до тромеђе катастарских парцела 3947, 3882 и 3885 у катастарској 
општини Беочин. 
Након ове тромеђе граница иде у правцу запада пратећи јужне међе катастарских парцела у 
катастарској општини Беочин, 3882, сече катастарску парцелу 3879, наставља у правцу запада 
јужном међом катастарских парцела 3883, 3878, 3884, сече катастарску парцелу 771, наставља у 
правцу запада пратећи јужну међу катастарских парцела 795, 776, 774 и јужном и западном 
међом катастарске парцеле 795 долази до тромеђе катастарских парцела 795, 1461/16 и 1510. 
Од ове тромеђе граница се ломи и иде у правцу истока, пратећи северну међу катастарских парцела 
795, 778, 771, 3884, сече катастарску парцелу 3878, наставља у правцу истока, пратећи северну 
међу катастарске парцеле 3883, сече катастарску парцелу 3879, наставља у правцу истока северном 
међом катастарске парцеле 3882 и секући катастарску парцелу 3947 у катастарској општини Беочин, 
односно катастарску парцелу 4051 и 1661 у катастарској општини Раковац, долази до тромеђе 
катастарских парцела 1661, 1694 и 4006 у катастарској општини Раковац. 
Након ове тромеђе граница иде у правцу истока пратећи северну међу катастарских парцела 
4006, 4005, 4004, 1574, 1559, 1556/3, 1556/2, 1556/1, 1554, 1550, 1542, 1545, 1546, 1547, 1541, 
сече катастарску парцелу 1534/1, наставља у правцу истока, пратећи северну међу катастарских 
парцела 1538 и 4007, а потом сече катастарску парцелу 4052 у катастарској општини Раковац, 
односно катастарску парцелу 3627 у катастарској општини Лединци и долази до тромеђе 
катастарских парцела 3627, 1788 и 3612 у катастарској општини Лединци. 
Од ове тромеђе граница иде у правцу истока, пратећи северну међу катастарске парцеле у 
катастарској општини Лединци, 3612, сече катастарску парцелу 882, наставља у правцу истока 
пратећи северну међу катастарске парцеле 804, сече катастарску парцелу 883/1, наставља у 
правцу североистока, пратећи северну међу катастарских парцела 886/4, 886/5, 886/6, 1063 и 
долази до тромеђе катастарске парцеле 1063 у катастарској општини Лединци и катастарских 
парцела 4006 и 25 у катастарској општини Сремска Каменица. 
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Након ове тромеђе граница иде у правцу североистока, пратећи северну међу катастарских 
парцела у катастарској општини Сремска Каменица, 4006, 5828/1, 5839, 5828/1, 5829, сече 
катастарску парцелу 5842/1, а потом граница иде у правцу североистока, пратећи северозападну 
међу катастарских парцела 5816/1, 5057, 5818, 5816/1 и 5817/2 до четворомеђе катастарских 
парцела 5817/2 и 4046/2 у катастарској општини Сремска Каменица и катастарских парцела 
2817/1 и 2928/2 у катастарској општини Петроварадин. 
Од ове тромеђе граница иде у правцу североистока, пратећи северне међе катастарских парцела 
у катастарској општини Петроварадин, 2928/2, 2928/1, сече катастарску парцелу 2863, а потом 
иде у правцу истока пратећи северну међу катастарских парцела 2927, 2925 и 2924 до тромеђе 
катастарских парцела 2431, 2430 и 2923, почетне тачке описа границе посебне намене. 
 
1.2.2. Опис просторне целине „Национални парк“ 
 
Просторна целина „Национални парк“ у целости обухвата Национални парк „Фрушка гора“ (у 
даљем тексту: Национални парк), који је дефинисан на основу Закона о националним парковима 
(„Службени гласник РС“, број 84/15). Према Закону о националним парковима, подручје 
Националног парка се налази на територији Града Новог Сада, Сремске Митровице – град и 
општина: Сремски Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Шид, Ириг и Инђија. Површина 
Националног парка износи 26.672 ha.  
 
Национални парк је фрагментисана целина и састоји се из 5 већих и 19 мањих локалитета. 
Највећи део Националног парка налази се унутар Централног масива. Осим Централног масива, 
Национални парк заузима Липик, Ворово, Надош и Опаљеник, као и већи број мањих просторних 
целина: Чортановачка шума, Курјаковац 1, Курјаковац 2, Крушедолски пашњак, Нерадински до, 
Лединци - Старо Село, Врдник колонија, Јазачки пашњаци, Реметски до, Манђелошки пашњаци, 
Лежимирски пашњаци, Косаниште, Куњат, Аде и спрудови - Бразилија, Черевићке ливаде - 
Липска страна, Милованово брдо, Дангуба, Марков до и Шидско Церје.  
 
Граница Националног парка, називи и оквирне границе просторних јединица на којима је 
утврђен режим заштите I, II и III степена и заштитна зона, дефинисани су текстуално и графички 
у прилогу Закона о националним парковима, а на основу члана 8. овог Закона. 
 
Опис границе Националног парка и утврђених режима заштите налази се у Прилогу број 2 
Просторног плана. 
 
Према Закону о националним парковима, члан 9.: 
„Управљач Националног парка дужан је да, у сарадњи са Републичким геодетским заводом и 
надлежним заводом за заштиту природе, изврши идентификацију граница заштите на 
катастарском плану Националног парка, најкасније у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу овог закона. 
 
Катастарски подаци неопходни за потребе управљања Националним парком, обезбеђују се из 
базе података катастра непокретности које издаје Републички геодетски завод, на захтев 
Управљача Националним парком. 
 
На операт, односно записник о утврђивању граница заштите из става 1. овог члана, сагласност 
даје министарство надлежно за послове просторног планирања.“ 
 
1.2.3.  Опис просторне целина подручја посебне намене „Подручје непосредног утицаја 

на Национални парк“ 
 
Просторна целина подручја посебне намене „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ 
чини подручје у обухвату посебне намене, а ван граница Националног парка. 
 
1.2.4. Опис подручја просторних подцелина подручја посебне намене 
 
Опис Просторне подцелине „Источни део Централног масива“ 
 
Просторна подцелина „Источни део Централног масива“ обухвата део Просторне целине 
„Национални парк“ и Просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у: 
- општини Инђија: КО Чортановци; 
- општини Сремски Карловци: КО Сремски Карловци; 
- општини Ириг: КО Велика Ремета, КО Крушедол Прњавор, КО Крушедол Село, КО Гргетег, КО 

Нерадин и КО Ириг; 
- Граду Нови Сад: КО Буковац и КО Сремска Каменица. 
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Опис Просторне подцелине „Средишни део Централног масива“ 
 
Просторна подцелина „Средишни део Централног масива“ обухвата део Просторне целине 
„Национални парк“ и Просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у: 
- општини Ириг: КО Врдник, Ко Јазак Прњавор, КО Јазак Село и КО Мала Ремета; 
- Граду Нови Сад: КО Петроварадин, КО Сремска Каменица и КО Лединци; 
- општини Беочин: КО Раковац и КО Беочин. 
 
Опис Просторне подцелине „Западни део Централног масива“  
 
Просторна подцелина „Западни део Централног масива“ обухвата део Просторне целине 
„Национални парк“ и Просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у: 
- Сремска Митровица град: КО Бешеново Прњавор, КО Шуљам, КО Гргуревци, КО Манђелос, КО 

Лежимир и КО Дивош; 
- општини Беочин: КО Черевић, КО Баноштор, КО Грабово, КО Свилош, КО Луг и КО Сусек. 
 
Опис Просторне подцелине „Западни обронци Фрушке горе“ 
 
Просторна подцелина „Западни обронци Фрушке горе“ обухвата део Просторне целине 
„Национални парк“ и Просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у: 
- општини Шид: КО Ђипша, КО Бингула, КО Ердевик, КО Љуба, КО Сот, КО Привина Глава, КО 

Гибарац, КО Шид и КО Беркасово; 
- општини Бачка Паланка: КО Нештин и КО Визић. 
 
 
2.  ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 
 
2.1. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 
Планови вишег реда су: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени 
гласник РС“, број 88/10) и Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/11). 
 
2.1.1. Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године 
 
Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (у даљем тексту ППРС) утврђује 
обавезу израде просторних планова подручја посебне намене „за просторне целине чију 
посебност одређује једна или више опредељујућих намена, активности или функција у простору 
које су од републичког интереса, и то за: подручје националног парка и друго подручје 
природног добра; подручје непокретног културног добра од изузетног значаја изван 
грађевинског подручја насеља.“ 
 
Заштита и одрживо коришћење природног и културног наслеђа и природних ресурса чиниће 
основ идентитета Републике Србије и њених регионалних целина, али и основу будућег 
привредног/туристичког развоја. Природно и културно наслеђе ће бити штићено, уређивано и 
коришћено према европским стандардима, са посебним задатком повећања заштићених природних 
целина и систематизацијом културног наслеђа, као и имплементацијом Фирентинске конвенције о 
пределу, европских и светских конвенција о заштити културног наслеђа, конвенција и декларација 
које се односе на биодиверзитет, природне подсистеме и друга документа. 
 
Концепција развоја заштите биодиверзитета Републике Србије ће се заснивати на: 
- систему заштите природе у оквиру заштићених природних добара; 
- заштити великог броја појединачних дивљих биљних и животињских врста; 
-  успостављању тзв. „еколошких мрежа“ и 
-  идентификовању подручја, која представљају станишта од међународног значаја за поједине 

таксоне, васкуларне биљке, птице и дневне лептире: међународно значајна биљна подручја - 
ботанички значајна подручја (IPA), међународно значајна подручја за птице (IBA), 
међународно значајна станишта - одабрана подручја за дневне лептире (PBA). 

 
У циљу јачања прекограничне сарадње Републике Србије у области заштите природе, у 
планском периоду, посебан значај има, између осталог и заштићено подручје Фрушка гора. 
Приоритети заштите природе су: ревизија статуса (врсте, режима и граница заштите) раније 
проглашених заштићених подручја и усклађивање са важећом законском регулативом; ревизија 
статуса заштићених врста дивље флоре и фауне на националном нивоу, у складу са законом; 
успостављање националне еколошке мреже и идентификација подручја за европску еколошку 
мрежу NATURA 2000 кроз посебан пројекат. 
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Заштићена подручја биће највећим делом просторно укључена у површине еколошки значајних 
подручја, односно у подручја европске еколошке мреже NATURA 2000. За Републику Србију и 
EMERALD мрежа има посебан значај, јер представља проширење концепта NATURA 2000 на 
европске земље ван ЕУ.  
 
На основу истраживања и валоризације, које је обавио Републички завод за заштиту споменика 
културе Републике Србије, предложено је да подручје Фрушке горе буде на листи културних 
подручја, а да на листи споменика који са непосредном околином чине сагледиве културно-
пејзажне целине буду Сремски Карловци и Петроварадинска тврђава. 
 
Према ППРС, подручје Фрушке горе, Сремских Карловаца и Петроварадинске тврђаве је 
приоритетно културно подручје које треба да ужива посебан третман, без обзира на статус у 
оквиру службе заштите. 
 
У односу на специфичне карактеристике макрорегиона, простор Националног парка „Фрушка 
гора“ припада Војвођанско-панонско-подунавском макрорегиону јединственог предеоног 
обрасца, који је изграђен од великих поља обрадивих површина пресечених рекама и каналима, 
шумских оаза и линијских шума дуж токова река (Дунава, Тамиша и Тисе), Фрушке горе и 
Вршачких планина, као посебних ентитета у пределу, лесних одсека и тераса, пространих 
пешчара као и насеља војвођанског типа. Овакав предеони образац захтева очување постојећих 
остатака шума између пространих ораница, очување и креирање линијских зелених коридора и 
еколошких мрежа (живице дуж међа, пошумљавање и озелењавање површина дуж 
мелиорационих канала и саобраћајница) и повезивање са постојећим линијским шумама, заштиту 
постојећих и враћање изгубљених акватичних екосистема и влажних биотопа, избегавање 
геометријске регулације водотокова, очување постојећих и уређивање нових регионалних и 
локалних „икона“ и репера (салаши, дворци, манастири, прњавори, архитектонско и 
индустријско наслеђе, предеоно изражена солитерна стабла и архитектонски објекти високих 
естетских вредности итд.) и очување специфичних панонских визура.  
 
Према ППРС, захтеви одрживог управљања шумама се могу испунити кроз: унапређивање 
стања шума; повећање површина под шумама (пошумљавањем) и задовољавање одговарајућих 
еколошких, економских и социјалних функција шума. Унапређивање стања шума подразумева: 
обнову и негу високих шума, унапређивање здравственог стања шума, очување природних 
вредности и биодиверзитета шума, заштиту и очување шумског тла од ерозије и заштиту вода.  
 
Активности на повећању површина под шумама подразумевају и подизање заштитних појасева 
око већих пољопривредних површина. Један од стратешких приоритета је одрживо коришћење и 
развој шумског фонда у заштићеним подручјима. 
 
Основни циљ заштите пољопривредног земљишта је очување екосистемских, агроеколошких, 
економских, пејзажних, социокултурних и других важних функција, упоредо с унапређивањем 
просторно - хетерогених услова за производњу квалитетних пољопривредно - прехрамбених 
производа. Традиционални виноградарски рејони и бројна виногорја захтевају свестрану, 
конзистентну и синхронизовану подршку просторне, аграрне и инвестиционе политике, ради 
очувања њихових предеоних, туристичких и економских вредности, унапређивањем 
агротехничких услова узгајања винове лозе, технологије производње вина и маркетинга.  
 
Основни циљ просторног развоја туризма је остваривање концепта одрживог развоја туризма 
као и заштита и уређење уз оптимално задовољавање просторно-еколошких и културних потреба 
националног и локалног нивоа. 
 
Оперативни циљеви просторног развоја туризма су: реализација туристичких развојних 
пројеката на постојећим и планираним дестинацијама; комплетирање и заокруживање 
целогодишње туристичке понуде; заштита и активирање нових туристичких простора; јачање 
постојећих и увођење нових туристичких производа заснованих на природним, културно-
историјским и другим мотивима; изградња туристичке инфраструктуре и сигнализације; 
информатичка и истраживачка подршка развоју туризма; формирање недостајућих општинских 
туристичких организација. 
 
За развој туризма на посматраном подручју релевантни су следећи туристички производи: градски 
туризам (манифестације), touring (кружна и линеарна туристичка путовања, дунавски мотиви, 
салаши, вина, гастрономија, бициклизам, пешачење, лов и риболов), бањски туризам (здравствено-
балнеолошки и wellness/рекреативни), наутички и други видови водног туризма, догађаји, рурални 
туризам (агротуризам и сеоски туризам) као и туризам специјалних интереса (верски, спортско-
рекреативни туризам). 
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У односу на издвојене туристичке дестинације, простор третиран Просторним планом припада 
дестинацији са мањим учешћем целогодишње понуде (Фрушка гора). 
 
Подручје Фрушке горе са Новим Садом и Сремским Карловцима, увршћено је у приоритете 
просторног развоја за период до 2020. године као простор са формираном туристичком понудом. 
 
ППРС у области саобраћаја је утврђено следеће: 
 у оквиру путног (друмског) саобраћаја планиране су активности на: 

 Државном путу Iб реда бр. 12 и бр. 19 (М-18)1, Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) - 
Бачка Паланка (М-18) (са доградњом везе према Шиду); 

 Државном путу Iб реда бр. 21 (М-21)1, Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац;  
 завршетак изградње обилазница око Ирига и изградњи обилазнице око Новог Сада; 
 изградња тунела на примарној мрежи: тунел кроз Фрушку гору; 

 у оквиру развоја железничке мреже егзистираће железничке пруге: 
 Е 85 коридор Х: (Београд)-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница- Келебија); 
 Е 70 коридор Х: Београд-Стара Пазова-Шид-државна граница-(Товарник); 
 Петроварадин - Беочин; 

 у оквиру гравитационог подручја овог простора ваздушни саобраћај ће се одвијати преко 
аеродрома у Новом Саду (Ченеј), а потенцијални регионални аеродром и летилиште ће бити у 
Сремској Митровици (Велики Радинци). Основни капацитет у трансферу путника и CARGO 
саобраћаја за овај део АП Војводине, биће аеродром „Никола Тесла“ у Београду; 

 сви делови мреже унутрашњих пловних путева су директно или индиректно ослоњени на 
Дунав, који као стратешки правац треба да постане стециште највећих транспортних токова 
Републике Србије. Развој лука на Дунаву применом савремених транспортних технологија, 
треба да омогући опслуживање фреквентних робних токова између земаља Западне, Средње 
и Источне Европе, Средоземља и земаља Блиског и Далеког истока. У ободном делу 
Просторног плана налази се међународни пловни пут реке Дунав - коридор VII, као 
унутрашњи пловни пут међународног значаја (класа IV);  

 окосницу транспортног система Републике Србије чине путно-железнички коридор X и унутрашњи 
пловни пут-коридор VII-Дунав. Ови коридори припадају категорији интермодалних. Активности у 
оквиру ових коридора су везане за обезбеђења техничке базе и примену технологија 
интермодалног транспорта. ППРС-ом се као потенцијална локација интермодалних терминала и 
логистичких центара предлаже Нови Сад. 

 
ППРС је утврдио дугорочну стратегију уређења, заштите и коришћења вода на подручју 
Републике Србије и АП Војводине. Базно полазиште за избор стратешких решења за развој 
водопривредне инфраструктуре је да она морају да буду потпуно усклађена са Директивом о 
водама ЕУ. То се посебно односи на спровођење следећих ставова Директиве: комплексна 
заштита вода и хармонизација водопривредних и еколошких циљева; интегрално управљање 
водама у оквиру система на нивоу већих речних сливова; реална економска политика која 
омогућује самофинансирање сектора вода; економска цена воде као мера рационализације 
потрошње уз стриктно поштовање принципа: корисник плаћа, загађивач плаћа, потпуна накнада 
трошкова у које су укључени и сви трошкови заштите вода и слива. 
 
Уважавајући потребан економски развој привреде Републике Србије, њен гео-положај и 
ограничен обим, структуру енергетских резерви, као и постојећу инфраструктуру енергетских 
сектора: основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је активно учешће Републике 
Србије у планирању и изградњи стратешке инфраструктуре за пренос електричне енергије у 
циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача. 
 
Оперативни циљеви су: 
-  континуитет технолошке модернизације и ревитализације постојећих енергетских 

инфраструктурних система; 
-  изградња разводне/дистрибутивне мреже природног гаса и  
-  изградња нових станица компримованог гаса за моторна возила; 
 
Основни циљ у области експлоатације минералних сировина је строго контролисано, 
планско, одрживо и економично коришћење минералних сировина и подземних вода, уз 
адекватне мере заштите, како би се постигла конкурентност на домаћем и светском тржишту. 
 

                                           
1 Донета је Уредба о категоризацији државних путева; па су: некадашњи М-18 - ДП Iб реда бр.12; М-21 - ДП Iб реда 

бр.21. 
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Будући развој сектора минералних сировина (обухватајући и коришћење подземних вода), а 
такође и рударства, као једне од важних привредних грана, подразумева: 
-  интензивирање и окончање основних геолошких и хидрогеолошких истраживања; 
-  извођење детаљних истраживања у ширим зонама познатих лежишта; 
-  коришћење научних сазнања у сврху проналажења нових, економски значајних 

концентрација минералних сировина; 
-  при отварању и раду рударских објеката стриктно поштовати и примењивати еколошке услове 

и стандарде и најбоље доступне технике заштите животне средине, укључујући и потпуну 
рекултивацију терена по завршетку рударских радова. 

 
У области кoришћење обновљивих извора енергије основни циљ је повећање коришћења 
обновљивих извора енергије, уз смањење негативних утицаја на животну средину, што је у 
економском интересу Републике Србије. 
 
Енергетска ефикасност подразумева повећање енергетске ефикасности у секторима 
зградарства, индустрије, саобраћаја и комуналних услуга, што је и у економском интересу 
Републике Србије, од значаја за заштиту животне средине и у контексту одрживог коришћења и 
очувања природних ресурса. 
 
Унапређење животне средине биће засновано на: рационалном коришћењу природних ресурса, 
повећању енергетске ефикасности применом мера за побољшање енергетске ефикасности уз 
коришћење обновљивих извора енергије и увођење чистијих технолошких решења (посебно 
енергетских и саобраћајних), принципу регионалног одлагања отпада и знатном смањењу 
негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу, пошумљавањем и уређењем предела у 
складу са вишим стандардима у Европи. 
 
Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране је стварање просторних 
услова који ће у потпуности одговарати потребама савременог система одбране, ради сигурног 
функционисања у условима угрожавања безбедности, обезбеђење просторних услова за 
несметано функционисање војних комплекса и објеката од посебног значаја за одбрану земље, 
смањење негативних утицаја војних комплекса на животну средину и простор за посебне намене 
и стварање услова за цивилну заштиту становништва, материјалних и природних ресурса у 
случају природних непогода и техничко-технолошких удеса.  
 
2.1.2. Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине 
 
Према Регионалном просторном плану Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: РПП 
АПВ), приоритетне активности у области заштите природе су: повећање укупне површине под 
заштитом на територији АП Војводине кроз проглашење нових заштићених подручја 
(Фрушкогорски лесни плато); ревизија статуса (врсте, режима и граница заштите) раније 
проглашених заштићених подручја и усклађивање са важећом законском регулативом 
(Национални парк „Фрушка гора“) и успостављање еколошке мреже на подручју АП Војводине 
као дела шире еколошке мреже Републике Србије. 
 
На основу Уредбе о еколошкој мрежи, дефинисано је да она обухвата међусобно повезана 
утврђена еколошки значајна подручја, еколошке коридоре и њихове заштитне зоне у складу са 
законом. Фрушка гора је једно од 20 еколошки значајних подручја, која су утврђена на 
територији АП Војводине.  
 
Фрушка гора је проглашена за Међународно значајно подручје за птице (IBA), одабрано подручје 
дневних лептира Европе (PBA), Међународно значајно биљно подручје (IPA) и подручје 
националне EMERALD мреже, која представља еколошку мрежу подручја од посебне важности за 
заштиту природе (Areas of Special Conservation Interest-ASCI).  
 
Мрежа укључује подручја од посебног еколошког значаја за угрожене врсте и типове станишта 
заштићене на основу Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта. 
 
У циљу јачања прекограничне сарадње АП Војводине у области заштите природе, у планском 
периоду посебан значај има НП „Фрушка гора“. 
 
На основу истраживања и валоризације културног наслеђа, које су обавили републички, 
покрајински, као и остали надлежни заводи за заштиту споменика културе, предложена је листа 
културних подручја, као и листа споменика, који са непосредном околином чине сагледиве 
културно-пејзажне целине на територији АП Војводине. 
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У РПП АПВ као специфично културно подручје је издвојено подручје Фрушке горе. Груписане су 
културно-пејсажне целине, а једна од њих је и „Фрушкогорски манастири, Сремски Карловци, 
Петроварадинска тврђава и историјски Град Нови Сад“. 
 
У оквиру имплементације РПВ АПВ, као приоритетан и стратешки пројекат, предвиђена je израда 
пилот пројекта „Карактеризација предела“ за посебна приоритетна подручја међу којима је и 
Национални парк „Фрушка гора“. Овај документ треба да послужи као полазна основа за израду 
Планова газдовања шумама који, поред осталог, треба да обезбеде очување и унапређење 
карактера (обрасца) предела као његове вредности, односно треба да дефинише концепцију 
развоја и очувања карактера предела која обухвата планске мере за: заштиту вредних 
елемената карактера предела, рестаурацију и ревитализацију девастираних и оштећених 
елемената, као и креирање нових елемената карактера којима би се, поред осталог, обезбедила 
функција повезивања, односно умрежавања предеоних елемената.  
 
Шуме на подручју АП Војводине треба да допринесу стабилности укупног екосистема, увећању 
природног богатства и биодиверзитета. У том смислу, према РПП АПВ је потребно: повећати 
површине под шумском вегетацијом пошумљавањем, подизати заштитне појасеве, ловне ремизе и 
друге облике зеленила; унапредити стања шума смањењем учешћа разређених и деградираних 
састојина, преводити изданачке састојине у више узгојне облике (конверзија); унапредити 
здравствено стање шума и заштићена подручја заштитити и користити сагласно актима о 
проглашењу.  
 
Приоритетне активности на подручју НП „Фрушка гора“ су превођење изданачких шума у високи 
узгојни облик (храст китњак и буква), са циљем да се повећа квалитет и виталност постојећих шума. 
 
Концепција заштите и коришћење пољопривредног земљишта на подручју АП Војводине заснива 
се на одрживом пољопривредном и руралном развоју. Приоритет има успостављање ефикасних 
механизама заштите плодних ораничних земљишта од преузимања у непољопривредне сврхе. 
 
У области водних ресурса основни циљ је одрживо коришћење вода уз адекватне мере заштите. 
Оперативни циљеви су успостављање интегралног и интерсекторског планирања коришћења и 
заштите водних ресурса на целој територији АП Војводине, рационално коришћење водних ресурса и 
обједињавање корисника у регионалне водопривредне системе, искоришћење енергетског 
потенцијала река и изграђених хидросистема, успостављање економске цене воде, смањење и 
контрола тачкастих и дифузних извора загађења, рециркулација коришћених вода, унапређење 
система заштите од спољних вода. 
 
При коришћењу геолошких ресурса мора се поћи од економски расположивих сировина, чија се 
експлоатација и прерада заснива на принципима одрживог развоја, а који истовремено обезбеђују 
оптимално управљање еколошким конфликтима, који су значајно присутни у АП Војводини, а 
нарочито у подручју заштићених природних добара. Ограниченост и необновљивост расположивих 
геолошких ресурса условљавају да се планска решења заснивају на принципу одрживости. 
 
АП Војводина просторно обухвата шест туристичких дестинација, примарних туристичких 
простора, а анализирани простор припада туристичкој дестинацији Нови Сад и Фрушка гора. 
Према РПП АПВ, планирани су следећи видови туризма/туристички производи: манифестациони 
туризам, ловни туризам, градски туризам, бањски туризам, наутички туризам, рурални туризам, 
културни туризам, етно-гастрономски туризам, пословни туризам, екотуризам.  
 
Према РПП АПВ развој саобраћајне инфраструктуре се базира на формирању интегрисаног 
саобраћајног система, који ће имати основну улогу међуопштинског, регионалног и 
субрегионалног повезивања. 
 
Мрежу државних путева је потребно третирати као јединствен систем, у ком приоритет има 
транзит и његово измештање из насељених места.  
 
Предвиђене су активности на следећим путним правцима:  
- државни пут I реда, Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) - Бачка Паланка  

(М-18) (са доградњом везе према Шиду);  
- државни пут I реда Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац (М-21) (са краком за Лозницу и веза са 

Босном и Херцеговином (М-19) - Ваљево - Пожега и даље веза ка Ивањици (М-21.1); 
- путном правцу по гребену Фрушке горе (тзв. „Партизански пут“), у смислу рехабилитације и 

прилагођавања искључиво за туристички и путнички саобраћај; 
- завршетку изградње обилазнице Ириг; 
- изградњи обилазнице Новог Сада. 
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У оквиру развоја железничког саобраћаја, планира се реконструкција и модернизација локалне 
пруге Петроварадин-Беочин, као и реконструкција, модернизација, пруге значајне за 
међурегионално повезивање (ДКМТ регија) Темишвар-Крчани-Јаша Томић-Сечањ-Зрењанин-
Жабаљ-Нови Сад-Парагово-тунел Фрушка гора-Врдник-Рума. 
 
Према РПП АПВ, дефинисане су међународне бициклистичке стазе (EuroVelo - европска мрежа 
бициклистичких рута), руте 62 (уз Дунав), као и трасе уз падине Фрушке горе. 
 
За развој водног саобраћаја посебан значај има коридор VII - река Дунав. Сви делови мреже 
унутрашњих пловних путева у АП Војводини и Републици Србији су директно или индиректно 
ослоњени на Дунав, који као стратешки правац, треба да постане стециште највећих 
транспортних токова. На Дунаву су предвиђена међународна пристаништа за пристајање свих 
путничких пловила различитих врста код Беочина и марине као основни садржаји наутичког 
туризма код Беочина и Сремских Карловаца. Утврђени су и трајектни прелази на реци Дунав у 
зонама: Футог - Ветерник и Футог - Баноштор. 
 
Према РПП АП Војводине, посматрано подручје у водопривредном смислу припада регионалном 
хидросистему „Срем“. У оквиру подсистема: „Западни Срем Горња зона“, „Западни Срем Доња 
зона“ и „Источни Срем - горња зона“, обезбедило би се наводњавање, захватањем вода из 
водотока. 
 
На јужним и северним падинама Фрушке горе, с обзиром на повољне геоморфолошке и 
хидролошке услове, у просечној хидролошкој години могуће је акумулисати око 36.000.000 m3 
воде. Из планиране 31 акумулације (до сада је реализовано 11), у нормалној хидролошкој 
години могуће је наводњавати око 15.000 ha.  
 
На простору АП Војводине, ерозиони процеси се развијају под дејством природних чинилаца, са 
процесима убрзане (ексцесивне) ерозије и услед антропогених фактора. Делови Срема, а 
посебно Фрушка гора, угрожени су плувијалном ерозијом и бујичним токовима. 
 
Развој енергетике подразумева: ревитализацију, реконструкцију и модернизацију постојећих 
енергетских објеката у циљу сигурности, поузданости, смањења губитака, смањења негативних 
утицаја на животну средину; повећање удела коришћења расположивих потенцијала, 
рационализацију коришћења енергије и енергената на свим нивоима; повећање енергетске 
ефикасности (производња, пренос, дистрибуција, потрошња); изградњу нових енергетских 
објеката, нарочито уз коришћење неконвенционалних извора енергије, у циљу достизања 
потребног удела коришћења обновљиве енергије у укупној финалној производњи и потрошњи; 
изградњу преносних објеката за повезивање са суседним конзумима и нових енергетских 
објеката у складу са растућим потребама; и обезбеђење поузданог и квалитетног снабдевања 
енергијом и енергентима. 
 
Концепција изградње преносне мреже система електричне енергије је у директној вези са 
изградњом објеката који за извор користе обновљиве изворе енергије, растућим потребама и 
обезбеђењем сигурног снабдевања електричном енергијом. Дистрибутивна мрежа система 
електричне енергије развијаће се у складу са плановима надлежног предузећа. Предвиђа се 
потпуни прелазак на 20 kV напонски ниво. На простору између Новог Сада и Беочина, планирана 
је изградња хидроелектране на Дунаву, снаге око 130 МVА. 
 
У циљу достизања једног од главних покретача снага нове економије, који се карактерише 
фузијом ICT и њихових примена, електронске комуникације се морају развијати као 
савремени систем.  
 
Потенцијална енергија добијена из биомасе је најзначајнији енергетски потенцијал обновљивих 
извора на простору АП Војводина с обзиром на заступљеност пољопривредног и шумског 
подручја, односно заступљеност ресурса остатака ратарске и шумске производње.  
 
Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати као велики потенцијални извор енергије. 
Изградњoм нових енергетски ефикасних објеката и адаптацијом постојећих објеката у енергетски 
ефикасне, знатно ће се смањити трошкови коришћења енергије ових корисника, али и укупна 
енергетска зависност овог простора. 
 

                                           
2 Nant - Tours - Orleans - Nevers - Chalon sur Saone - Bale - Passau - Ybbs - Linz - Vienna - Bratislava - Budapest - Belgrade –  
  Bucarest - Constanta. 
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Одређивање намене земљишта према основним категоријама земљишта се врши просторним 
плановима јединица локалне самоуправе, а евиденције о промени намене врши Републички 
геодетски завод. Анализом усвојених просторних планова јединица локалне самоуправе, као и 
анализом евиденција о промени намене, утврђене су следеће дугорочне тенденције: 
пољопривредно земљиште има тенденцију смањења површина; шумско земљиште има 
тенденцију повећања; водно земљиште има тенденцију стагнације; грађевинско земљиште има 
тенденцију повећања. 
 
С обзиром на укупну расположивост грађевинског земљишта у АП Војводини и његову 
просторну дистрибуцију, а имајући у виду одредбе у ППРС, планира се његово увећање за 
укупно 0,5%. Планско опредељење је да се рационалније и интензивније користе и уређују 
постојећа грађевинска подручја насеља, као и грађевинско земљиште у атару. Препорука о 
повећању од 0,5% односи се на ограничење и контролисање њиховог ширења. 
 
У контексту заштите и унапређења животне средине неопходно је зауставити даљу 
деградацију простора, вршити превенцију, санацију и ревитализацију угрожених подручја, уз 
одрживо коришћење природних ресурса и очување и унапређење еколошки осетљивих 
природних вредности спровођењем заштите природе у заштићеним подручјима. 
 
Основу планирања и уређења простора за потребе одбране земље чини укупна постојећа 
инфраструктура, оптимално прилагођена за извршавање додељених мисија и задатака Војске и других 
снага одбране, у супротстављању идентификованим изазовима, ризицима и претњама безбедности. 
Зоне просторне заштите око војних комплекса, условљене су наменом истих и прописују се, у циљу 
обезбеђења услова за несметано функционисање војних комплекса, безбедности околине од 
активности у војним комплексима и последица могућих акцидената, и у циљу заштите и безбедности 
становништва, материјалних, културних добара и заштите животне средине. 
 
 
2.2.  ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА 

ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Просторни планови подручја посебне намене који су од значаја за израду Просторног плана су: 
1. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ковиљско - 

петроварадински рит“ („Службени лист АПВ“, број 3/12);  
2. Просторни план подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци, („Службени 

лист АПВ“, број 57/17); 
3. Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав (Паневропски 

коридор VII), („Службени гласник РС“, број 14/15); 
4. Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање „Срема“ („Службени лист 

АПВ“, број 57/17); 
5. Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ 

(„Службени лист АПВ“, број 57/17); 
6. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда 

бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница („Службени 
гласник РС“, број 40/11); 

7. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Суботица - државна граница (Келебиjа) („Службени гласник РС“, број 32/17); 

8. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора транспортног гасовода 
Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 57/17). 

 
2.2.1.  Извод из Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе „Ковиљско - петроварадински рит“ 
 
Ковиљско - петроварадински рит има међународни статус заштите, као подручје од међународног 
значаја за очување биолошке разноврсности. Шире подручје СРП „Ковиљско-петроварадински 
рит“ је заједно са подручјем Националног парка „Фрушка гора“ део EMERALD мреже, којом су 
обухваћена подручја у АП Војводини од нарочите важности за заштиту и очување дивљих 
биљних и животињских врста и њихових станишта, тзв. подручја посебне важности за заштиту 
природе (Areas of Special Conservation Interest - ASCI) значајних са становишта примене Бернске 
конвенције, која представљају основу будуће националне еколошке мреже и европске еколошке 
мреже NATURA 2000. Ковиљско-петроварадински рит је уписан у Рамсарску листу. На овом 
подручју могу се одвијати одређени специфични облици туризма, прилагођени условима 
лабилног екосистема и потребе његове заштите: туризам посебних интереса (Сремски Карловци 
и Чортановци) и прихватни објекат наутичког туризма - привезиште у Чортановцима. 
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Просторни план се преклапа са посебном наменом Просторног плана подручја посебне намене 
СРП „Ковиљско - петроварадински рит“ на територији следећих локалних самоуправа: Град Нови 
Сад (КО Петроварадин) и општина Сремски Карловци (КО Сремски Карловци). 
 
2.2.2. Извод из Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски 

Карловци 
 
Подручје обухвата Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски 
Карловци чини Културни предео Сремских Карловаца. Под уређењем Културног предела 
Сремских Карловаца подразумева се спровођење низа мера и активности ради заштите, 
обнављања и унапређења културних и природних вредности и карактера предела, у циљу 
очувања разноврсности карактеристичних амбијенталних целина и процеса у екосистему. 
 
Унутар Културног предела Сремски Карловци издвојене су три предеоне целине: Фрушкогорско 
пригорје са насељима, Шумовити обронци Фрушке горе (у оквиру које је Национални парк 
Фрушка гора) и Река Дунав са инундационим подручјем. Подручје посебне намене чини подручје 
девет подцелина које се налазе унутар предеоних целина. Просторне подцелине дефинисане су 
са: границом подручја, правилима уређења и правилима грађења унутар њих. Целокупан 
простор ван обухвата посебне намене је сагледан као зона утицаја на посебну намену. 
 
Правила уређења, грађења и коришћења подручја посебне намене, спроводиће се сагласно 
решењима из Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и 
обавезујућа су за израду просторних и урбанистичких планова нижег хијерархијског нивоа. 
Основна намена простора у границама посебне намене не може се мењати плановима нижег 
хијерархијског нивоа. У случају да се посебна намена Културног предела преклапа са посебном 
наменом другог просторног плана чија је посебна намене заштита природе, важиће правила и 
мере заштите који се односе на подручје са већим степеном заштите. У циљу заштите структуре и 
препознатих вредности предела, у плановима чија је израда у току, морају се уважити мере 
заштите, односно смернице дефинисане Просторним планом подручја посебне намене културног 
предела Сремски Карловци. 
 
Просторни план подручја посебне намене „Фрушка гора“ се преклапа са Просторним планом 
подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на територији следећих локалних 
самоуправа:  
- Град Нови Сад (КО Буковац и КО Петроварадин); 
- Општина Сремски Карловци (КО Сремски Карловци). 
 
Посебна намена Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ се преклапа са 
посебном наменом Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски 
Карловци на територији следећих локалних самоуправа: Град Нови Сад (КО Буковац) и општина 
Сремски Карловци (КО Сремски Карловци). 
 
2.2.3. Извод из Просторног плана подручја посебне намене међународног водног пута 

Е-80 Дунав (Паневропски коридор VII) 
 
Просторни план се северним делом подручја обухвата преклапа са Просторним планом подручја 
посебне намене међународног водног пута Е-80 - Дунав (Паневропски коридор VII), (у даљем 
тексту: ППППН међународног водног пута Е-80 Дунав) на територији следећих локалних 
самоуправа: 
- Општина Бачка Паланка (КО Нештин); 
- Општина Беочин (КО Сусек, КО Баноштор, КО Черевић, КО Беочин и КО Раковац); 
- Град Нови Сад (КО Лединци, КО Сремска Каменица и КО Петроварадин); 
- Општина Сремски Карловци (КО Сремски Карловци); 
- Општина Инђија (КО Бешка и КО Чортановци). 
 
Посебна намена Просторног плана се преклапа са посебном наменом ППППН међународног 
водног пута Е-80 Дунав на територији општине Беочин (КО Черевић). 
 
2.2.4. Извод из Просторног плана подручја посебне намене система за наводњавање 

Срема   
   
Просторни план се, у јужном и западном делу подручја обухвата, преклапа са Просторним 
планом подручја посебне намене система за наводњавање Срема (у даљем тексту: ППППН 
система за наводњавање Срема) на територији следећих локалних самоуправа:  
- Општина Бачка Паланка (КО Нештин и КО Визић); 
- Општина Инђија (КО Бешка, КО Љуково, КО Марадик и КО Чортановци); 
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- Општина Ириг (КО Банковци, КО Велика Ремета, КО Врдник, КО Гргетег, КО Ириг, КО Јазак 
Прњавор, КО Јазак Село, КО Крушедол Прњавор, КО Крушедол Село, КО Мала Ремета, КО 
Нерадин, КО Ривица и КО Шатринци); 

- Општина Рума (КО Стејановци и КО Павловци); 
- Сремска Митровица-град (КО Бешеново Прњавор, КО Бешеново Село, КО Гргуревци, КО 

Дивош, КО Лежимир, КО Манђелос, КО Чалма и КО Шуљам); 
- Општина Шид (КО Бачинци, КО Беркасово, КО Бингула, КО Ђипша, КО Гибарац, КО Ердевик, 

КО Кукујевци, КО Љуба, КО Моловин, КО Привина Глава, КО Сот и КО Шид). 
 
Генералним пројектом интегралног система наводњавања региона Срем3 обухваћено је подручје 
од око 357.000 hа (без инундација) у седам јединица локалних самоуправа. За наводњавање је 
предвиђено око 225.000 hа обрадивих површина. 
 
Хидро мелиорациони систем (ХМС) Срема просторно је подељен на пет делова: 
1.  Део система: Западни Срем - доња зона (ЗД); 
2.  Део система: Источни Срем - доња зона (ИД); 
3.  Део система: Западни Срем - горња зона (ЗГ); 
4.  Део система: Источни Срем - горња зона (ИГ); 
5.  Део система: Источни Срем - средња зона (ИС). 
 
Решење наводњавања делова система ЗД, ИД и дела ИС базира се на постављању низа устава на 
постојећој мрежи за наводњавање чиме се стварају услови за акумулисање воде у каналима. Ове 
каналске акумулације задржавају део унутрашњих вода Срема и са додатним количинама воде из 
спољних ресурса (Дунав и Сава), задовољавају предвиђене потребе за водом пољопривредних 
култура. Решење наводњавања делова система ЗГ и ИГ базирано је на изградњи спољних црпних 
станица на Дунаву и дистрибуцији тако обезбеђене воде до међусобно повезаних фрушкогорских 
акумулација. 
 
Целине и подцелине које су обрађене у Претходној студији оправданости са Генералним 
пројектом наводњавања Срема, конципиране су тако да дозвољавају формирање сепаратних 
подсистема који ће независно функционисати од остатка система. 
 
Посебна намена Просторног плана се преклапа са посебном наменом ППППН система за 
наводњавање Срема на територији следећих локалних самоуправа: 
- Општина Бачка Паланка (КО Нештин и КО Визић); 
- Општина Беочин (КО Сусек); 
-   Општина Ириг (КО Мала Ремета); 
- Сремска Митровица-град (КО Манђелос); 
- Општина Шид (КО Беркасово, КО Бингула, КО Ердевик, КО Кукујевци, КО Привина Глава и КО 

Сот). 
 
2.2.5. Извод из Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање 

„Источни Срем“  
 
Просторни план се у југоисточном делу подручја обухвата, преклапа са Просторним планом 
подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“ (у даљем тексту: ППППН 
система за водоснабдевање „Источни Срем“) на територији следећих локалних самоуправа: 
- Општина Инђија (КО Бешка, КО Љуково, КО Марадик и КО Чортановци); 
- Општина Ириг (КО Банковци, КО Велика Ремета, КО Врдник, КО Гргетег, КО Ириг, КО Јазак 

Прњавор, КО Јазак Село, КО Крушедол Прњавор, КО Крушедол Село, КО Мала Ремета, КО 
Нерадин, КО Ривица и КО Шатринци); 

- Општина Рума (КО Стејановци и КО Павловци). 
 
Подручје посебне намене, односно регионални водоводни систем (РВС) „Источни Срем“, ће 
највећим делом бити на (постојећем и планираном) грађевинском земљишту. Већи и важнији 
објекти регионалног система за водоснабдевање - водоторњеви, подземни резервоари и пумпне 
станице су углавном предвиђени у склопу дефинисаних грађевинских подручја, чиме је 
нарушавање постојеће намене сведено на минимум.  
 
Такође, највећи део мреже РВС „Источни Срем“, односно трасе магистралних и секундарних цевовода 
су планиране у саобраћајним коридорима, тачније дуж државних, регионалних и локалних путева 
ван насеља, односно у уличним коридорима у склопу грађевинских подручја насеља. Само мали део 
ових траса се налази на пољопривредном земљишту, при чему се користе трасе постојећих атарских 
путева, како би се максимално избегло нарушавање обрадивог пољопривредног земљишта. 

                                           
3 Обрађивач Генералног пројекта: „Јарослав Черни“, Београд, 2014. године 
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Посебна намена Просторног плана се преклапа са посебном наменом ППППН система за 
водоснабдевање „Источни Срем“ на територији следећих локалних самоуправа: 
- Општина Ириг (КО Врдник, КО Гргетег, КО Крушедол Село и КО Нерадин). 
 
2.2.6. Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I 
реда број 19 Шабац-Лозница 

 
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда  
бр. 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница (у даљем тексту: 
ППППН ИК државног пута I реда) се са Просторним планом преклапа на правцу север - југ, на 
територији следећих локалних самоуправа: 
- Града Нови Сад (КО Сремска Каменица, КО Буковац и КО Петроварадин); 
- Општине Сремски Карловци (КО Сремски Карловци); 
- Општине Ириг (КО Гргетег, КО Ириг, КО Нерадин и КО Ривица);  
а у оквиру путног потеза III: Фрушка гора (подножје) - Јарак, деонице подножје Фрушке горе - 
Ириг и Ириг - аутопут Е-70 (~km 6+530 - ~km 34+580).  
 
Посебна намена Просторног плана се преклапа са посебном наменом ППППН ИК државног пута I 
реда на територији следећих локалних самоуправа: Града Нови Сад (КО Сремска Каменица) и 
општине Ириг (КО Ириг). 
 
2.2.7. Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Келебија) 
 
Подручје Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Суботица – државна граница (Келебија) (у даљем тексту: ППППН ИК пруге) се са 
Просторним планом преклапа на територији следећих локалних самоуправа: 
- Града Нови Сад (КО Петроварадин); 
- Општине Сремски Карловци (КО Сремски Карловци); 
- Општине Инђија (КО Бешка и КО Чортановци). 
 
Посебна намена Просторног плана се преклапа са посебном наменом ППППН ИК пруге на 
територији следећих локалних самоуправа: општине Инђија (КО Чортановци) и општине Сремски 
Карловци (КО Сремски Карловци). 
 
2.2.8. Извод из Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима 
детаљне регулације  

 
Просторни план се преклапа са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора транспортног гасовода Сремска Митровица - Шид са елементима детаљне регулације (у 
даљем тексту: ППППН ИК транспортног гасовода) на територији следеће локалне самоуправе: 
- Општина Шид (КО Шид, КО Гибарац, КО Бачинци, КО Ердевик и КО Кукујевци). 

 
Просторни план се преклапа са посебном наменом ППППН ИК транспортног гасовода на 
територији општине Шид (КО Гибарац и КО Бачинци). 
 
У оквиру обухвата ППППН ИК транспортног гасовода, као подручја посебне намене су 
дефинисани коридор и објекти транспортног гасовода (отпремна чистачка станица, блок станица, 
главна мерно-регулациона станица и прихватна чистачка станица), као и површине под 
посебним режимом коришћења и уређења:  
- радни појас за изградњу гасовода, чија ширина варира и повећава се на местима већих 

укрштања, 
- експлоатациони појас гасовода, ширине 12 m (по 6 m са обе стране од осе цевовода), 
- појас уже заштите гасовода, ширине 60 m (по 30 m са обе стране од осе цевовода) и  
- појас шире заштите гасовода, ширине 400 m (по 200 m са обе стране од осе цевовода). 
 
 
2.3. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 
 
2.3.1. Националне стратегије 
 
Обавезе из других развојних докумената представљају смернице дате у националним и 
регионалним и општинским стратегијама, од којих су за израду овог Просторног плана 
најмеродавније следеће:  
Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС“, број 57/08) дефинише 
одрживи развој као циљнооријентисан, дугорочан, непрекидан, свеобухватан и синергетски процес 
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који утиче на све аспекте живота (економски, социјални, еколошки и институционални) на свим 
нивоима. Одрживи развој подразумева израду модела који на квалитетан начин задовољавају 
друштвено-економске потребе и интересе грађана, а истовремено уклањају или знатно смањују 
утицаје који прете или штете животној средини и природним ресурсима. Дугорочни концепт 
одрживог развоја подразумева стални економски раст који осим економске ефикасности, 
технолошког напретка, више чистијих технологија, иновативности целог друштва и друштвено 
одговорног пословања обезбеђује смањење сиромаштва, дугорочно боље коришћење ресурса, 
унапређење здравствених услова и квалитета живота и смањење загађења на ниво који могу да 
издрже чиниоци животне средине, спречавање нових загађења и очување биодиверзитета. Обавезе 
из ове Стратегије су уравнотежити три кључна фактора, тј. три стуба одрживог развоја: одрживи 
развој економије, привреде и технологије, одрживи развој друштва на бази социјалне равнотеже и 
заштиту животне средине уз рационално располагање природним ресурсима. Истовремено, потребно 
је спојити та три стуба у целину коју ће подржавати одговарајуће институције, како би били 
усклађени могући супротстављени циљеви утврђени с различитих аспеката друштвено - економског 
развоја, јаз између секторских политика, као и успостављен систем узајамних предности.  
 
Стратегијом биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. 
године („Службени гласник РС“, брoј 13/11) се даје кратак преглед биодиверзитета Републике 
Србије кроз специјски, екосистемски, генетички биодиверзитет и описује систем заштите и 
заштићених подручја у Републици Србији. Описује се правни, институционални и финансијски оквир 
заштите биодиверзитета, концептуални модел притисака, фактора угрожавања и њихових узрока и 
даје преглед утицаја на биодиверзитет Републике Србије. Ова Стратегија дефинише стратешке 
области, циљеве и активности заштите биодиверзитета, акциони план са детаљима о одговорним 
институцијама, динамиком извршења и потенцијалним изворима финансирања. 
 
Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени 
гласник РС“, број 33/12) даје дефиниције природних ресурса и природних добара, поделу природних 
ресурса, а дефинисани су и главни, основни циљеви Националне стратегије, уз наглашен значај 
координисаног међусекторског управљања природним ресурсима. Овом Стратегијом су дата начела 
одрживог развоја у националној политици управљања природним ресурсима и добрима. Дата су 
стратешка опредељења и подаци који се односе на анализу стања и досадашњег степена 
истражености природних ресурса и добара по врстама, просторном распореду, разноврсности, обиму 
и квалитету, процени утицаја њиховог коришћења на животну средину, билансне категорије 
(просторне и временске функције, количине, квалитет, угроженост, обновљивост, стратешке резерве 
и сл.) и предвиђање трендова промене стања. Обавезе из ове Стратегије су дефинисани оквири за 
одрживо коришћење за кључне природне ресурсе: минералне ресурсе (металичне, неметаличне и 
фосилна горива); обновљиве изворе енергије; шумске ресурсе; заштићена подручја, биодиверзитет, 
геодиверзитет и предеони диверзитет; рибље ресурсе; водне ресурсе и земљиште. Обавезе које 
проистичу из ове Стратегије су начини вредновања и услови одрживог коришћења природних 
ресурса и добара, еколошко-просторна основа о потенцијалима природних ресурса и добара, услови 
за постепену супституцију природних ресурса, као и смернице за даља истраживања у области 
појединачних природних ресурса и добара и за потребе планирања, односно доношење планова и 
програма.  
 
Ова Стратегија за сваки природни ресурс упућује на устаљени начини управљања, стратешки, 
законски и институционални оквир, циљеве (општи и специфични) и изазове за њихово одрживо 
коришћење за наредну декаду, као и на мере за остваривање циљева. У Стратегији је дата социо-
економска и планско развојна анализа стратешких приоритета истраживања и коришћења природних 
ресурса, дати су потенцијални утицаји Националне стратегије на друштвену и економску сферу, као 
и вероватни трошкови, извори финансирања и изазови који се постављају пред реализацију ове 
Стратегије. 
 
Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС“, брoj 59/06), као један 
од циљева поставља очување и унапређење биодиверзитета у шумским подручјима, као део 
концепта одрживог газдовања шумама. У оквиру стратешких докумената припремљени су: Акциони 
план очувања мочварних подручја у Републици Србији и акциони планови заштите и очувања 
појединих животињских врста. Основни циљ Стратегије развоја шумарства је очување и 
унапређивање стања шума и развој шумарства као привредне гране. 
 
Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-
2024. године („Службени гласник РС“, број 85/14) дефинише стратешке приоритете и циљеве 
развоја у пољопривреди и управљање шумским и водним ресурсима; развијање тржишта и његових 
механизама и развој села и очување средине.  
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У овој Стратегији дат је и преглед производних трендова, са анализом обима и структуре 
пољопривредне производње, на основу чега су дефинисани стратешки циљеви од којих су 
најважнији: 
- изградити одржив и ефикасан пољопривредни сектор, способан да буде конкурентан на 

светском тржишту; 
- обезбедити храну која задовољава критеријуме, у погледу квалитета и безбедности; 
- пружити подршку животном стандарду људи који живе од пољопривреде, а нису у могућности 

да остваре брзу тржишну трансформацију и 
- осигурати подршку одрживом развоју села. 
 
Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС“, брoj 98/16), обухвата 
период од 2016. до 2025. године и усаглашена је са Законом о туризму. Садржи анализу 
постојећег стања и досадашњег степена развоја туризма; упоредну анализу туризма 
конкурентских земаља; анализу предности и недостатака туризма са дефинисаним туристичким 
производима од посебног значаја за развој туризма; анализу предности и недостатака туризма са 
SWOT анализом; визију и циљеве развоја туризма Републике Србије, избор приоритетних 
туристичких производа; преглед туристичких дестинација и активности; анализу утицаја на 
културно наслеђе и природна добра и предлог политике развоја туризма. 
 
Акценат је на одрживом развоју туризма, јачању конкурентности туристичке привреде, повећање 
учешћа туризма у бруто домаћем производу као и унапређењу укупног имиџа Републике Србија у 
региону, Европи и свету. 
 
Према дефинисаним туристичким дестинацијама датим у Стратегији, простор третиран 
Просторним планом се налази у оквиру издвојене туристичке дестинације „Нови Сад, Фрушка 
гора и Сремски Карловци“ која обухвата и НП „Фрушка гора“ са околним насељима и салашима. 
Као кључне вредности атрактивности, издвајају се Нови Сад - регионални центар, Дунав, 
културно наслеђе (тврђаве, манастири), природна богатства, салаши, НП „Фрушка гора“, бања 
Врдник. Насеља Петроварадин, Сремски Карловци, Сремска Митровица, Шид, Ириг, Рума, Беочин 
и Инђија, дефинисани су као својеврсни полови развоја на простору који је обухваћен 
Просторним планом. У погледу туристичких производа од значаја су манифестације, наутика, 
културно тематске руте, специјални интереси, кружне туре, здравствени и spa туризам. 
  
Стратегија водоснабдевања и заштите вода у АП Војводини („Службени лист АПВ“, број 1/10) 
поставља циљеве за временски хоризонт од 20 година, почев од 2008. године. Овом регионалном 
стратегијом дат је детаљан приказ стања водоснабдевања у АП Војводини, са извориштима, 
најбољим доступним техникама припреме воде и пречишћавања отпадних вода насеља, дефинисани 
су критеријуми приоритета изградње водоводних система и приоритети заштите вода. 
 
Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. 
године („Службени гласник РС“, број 101/15), као стратешки документ дала је стратешке 
циљеве и приоритетне активности у области енергетике. Развој преносних електроенергетских 
капацитета обухвата ревитализацију постојећих и изградњу нових преносних капацитета како би се 
постигао уравнотежен, одржив и благовремен развој преносних система, са циљем прикључивања 
нових конвенционалних и обновљивих извора елетричне енергије. Јачање преносних праваца 
капацитета стратешких праваца у мрежи 110 kV напонског нивоа. Сврха ове групе пројеката је 
повећање поузданости преносног система и сигурности напајања потрошача, прикључења нових 
производних капацитета, као и повезивања преносног и дистрибутивног система. 
 
У сектору развоја гасне привреде стратешки циљеви су: 
- обезбеђење сигурног снабдевања домаћег тржишта природним гасом; 
- успостављање домаћег и регионалног тржишта природним гасом; 
- диверсификација извора и праваца снабдевања природним гасом. 
 
У сектору развоја гасне привреде приоритетне активности су: 
- нови правци снабдевања природним гасом; 
- завршетак гасификације Србије. 

 
2.3.2.  Планска документација локалних самоуправа од значаја за израду Просторног 

плана  
 
Подручје обухваћено границом Просторног плана обухвата у целости, мањим или већим делом 
територије 9 (девет) јединица локалне самоуправе (ЈЛС) за које су донети следећи просторни 
планови: 
- Просторни план општине Бачка Паланка („Сл. лист општине Бачка Паланка“, број 20/12); 
- Просторни план општине Беочин („Сл. лист општине Беочин“, број 13/12); 
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- Просторни план општине Инђија („Сл. лист општина Инђија“, број 7/12); 
- Просторни план општине Ириг („Сл. лист општина Срема“, број 13/14); 
- Просторни план Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“, број 11/12); 
- Просторни план општине Рума („Сл. лист општина Срема“, број 7/15); 
- Просторни план општине Сремски Карловци („Сл. лист општине Сремски Карловци“, број 

15/14); 
- Просторни план територије Града Сремска Митровица до 2028. („Сл. лист Града Сремска 

Митровица“, број 8/15); 
- Просторни план општине Шид („Сл. лист општина Срема“, број 1/11). 
 
У току израде Просторног плана су коришћени и подаци из урбанистичких планова јединица 
локалне самоуправе, који су у обухвату овог Просторног плана.  
 
2.3.3. Мастер план одрживог развоја Фрушке горе од 2012. до 2022. године  
 
Основни циљ израде пројекта „Мастер план одрживог развоја Фрушке горе“, који је усвојен на 
седници Скупштине АПВ одржане 24. октобра 2011. године, усмерен је ка дефинисању подручја 
Фрушке горе као модерног развојног региона са високим стандардима заштите животне средине 
и одрживог коришћења интегрисаним са околином и прекограничним регионима. Израда овог 
документа била је усмерена на предлагање идејних решења и концепција за заштиту природних 
и културних вредности и избалансиран и одржив развој области, односно предлагање модела 
одрживог управљања развојем подручја Фрушке горе до 2022. године.  
 
Обухват Мастер плана одрживог развоја Фрушке горе у потпуности се преклапа са обухватом 
Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године („Службени лист АПВ“, 
број 16/04).  
 
Мастер план одрживог развоја Фрушке горе дао је смернице развоја у девет области: 
1. Заштита и унапређење животне средине 
2. Заштита културног и историјског наслеђа 
3. Заштита и презентације геонаслеђа 
4. Заштита шума и ловишта 
5. Рибарство, пчеларство и остале пољопривредне делатности 
6. Туризам 
7. Саобраћајна, електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура 
8. Заштита вода, уређења водотока и комунална инфраструктура 
9. Обновљиви извори енергије 
 
У оквиру сваке од наведених области наведени су потенцијали за развој на подручју Фрушке 
горе, кроз унапређење постојећих активности и садржаја као и кроз дефинисање и увођење 
нових тамо где постоје могућности. 
 
 
3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 
3.1. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
Сагледавање постојећег стања природних и створених вредности у оквиру граница обухвата 
Просторног плана, пружа детаљну слику о посматраном простору и омогућава да се у потпуности 
сагледају сви утицаји на заштићена подручја и просторне целине од значаја за очувања 
биолошке и геолошке разноврсности, на културно наслеђе Фрушке горе, као и на све 
потенцијале којима овај простор располаже. Oвакав приступ је омогућио да се у оквиру граница 
обухвата Просторног плана дефинише подручје посебне намене, које захтева посебан режим 
организације, уређења, коришћења и заштите.  
 
3.1.1. Природни услови 
 
Геолошке, геоморфолошке и инжињерско - геолошке карактеристике: Подручје Фрушке 
горе одликује се низом елемената тектонског и егзогеног порекла, док њена основна маса има 
облик великог хорста. Најраспрострањеније су седиментне стене, затим метаморфне, док су 
најмање заступљене магматске стене. Тектоника Фрушке горе је веома сложена, али доминантан 
правац пружања свих литолошких чланова је исток - запад. 
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Према доминирајућим раседним појавама издвајају се три основна структурна спрата, који се 
геоморфолошки и хидрогеолошки уочавају: 1. палеозојске творевине интензивно убране и 
израседане са пружањем основних структура исток - запад (граде највише терене - било Фрушке 
горе; 2. тријаске и горње кредне седиментне стене са реверсним раседима правца пружања 
исток - запад (на терену су присутни на изворишним челенкама свих потока); 3. миоценски и 
плиоценски седименти који леже дискордантно преко блоковских структура (падају према северу 
и југу ка Дунаву и Сави). Због наизменичног смењивања водопропустних и водонепропустних 
литолошких чланова и великог нагиба дуж десне обале Дунава, изражено је клизање терена.  
 
Према инжињерско-геолошкој карти подручја Фрушке горе, Р - 1:200 000, клизање земљишта је 
најизраженије на северним падинама Фрушке горе, где су и највећа клизишта активна и умирена 
(подручје десне долинске стране Дунава - од Нештина до Сусека, дефинисано као нестабилан 
одсек; од Баноштора до Черевића; западни део Сремске Каменице; у Сремским Карловцима 
подручје Ровина и источни део Сремских Карловаца - у ширем подручју Липовца; од циглане у 
Сремским Карловцима до Бешке; Стари Сланкамен према Чоту). Део терена у Сремској 
Каменици, односно подручје Рибњака и Каменичког парка, које спада у грађевинско подручје 
Града Новог Сада, представља клизиште, које може да се активира уколико дође до нове 
изградње већег обима и већег оптерећења земљишта. Поред дунавског типа клизишта, 
појединачна клизишта су активна у ширем подручју Фрушке горе, али су она знатно мања по 
површини, плића су и тим клизиштима су најчешће угрожени појединачни објекти.  
 
У геоморфолошком погледу, на подручју обухваћеном израдом Просторног плана издвајају се три 
морфолошке целине: Фрушка гора, Сремска лесна зараван и алувијална раван Дунава.  
 
Фрушка гора представља јединствен природни феномен због чињенице да је на овако ниској 
острвској планини забележен историјат формирања самог масива од постанка земљине коре до 
данас, због чега је многи сматрају „огледалом геолошке прошлости“. Пружа се правцем исток-
запад у дужини од око 80 km, а највећа ширина је у централном делу око 15 km. Највиши врх је 
Црвени чот са 539 m висине. На Фрушкој гори најраспрострањеније су седиментне стене, затим 
метаморфне, док су најмање заступљене магматске стене. 
 
Фрушка гора је настала тектонским процесима када је издизањем плоча дуж раседа образована 
структура хорста. Током квартара и навејавањем лесних седимената створен је завршни облик 
Фрушке горе, формирањем благих лесних заравни на јужним и нешто краћим и одсеченијим на 
северним падинама. 
 
Подручје се одликује богатим геолошким диверзитетом који га чини јединственим геотипом на 
нашим просторима. Овде се налазе многобројна налазишта фосила, бројни изданци са 
откривеним геолошким творевинама значајним за сагледавање геолошке грађе и историјско-
геолошког развоја литосфере у Панонскоj регији и Подунављу. 
 
Сремска лесна зараван пружа се у међуречју Дунава и Саве, окружујући било Фрушке горе. 
Формирана је у хетерогеној седиментној серији у којој се наслаге еолског леса смењују са фосилним 
педолошким хоризонтима, падинским седиментима, флувијалним шљунковима и песковима. У оквиру 
Сремске лесне заравни издваја се више микроцелина: лесни одсеци уз десну обалу Дунава, лесна 
зона северне подгорине Фрушке горе, северо-источни део лесне заравни.  
 
Трећа морфолошка целина је алувијална раван Дунава са малим издвојеним алувијалним 
равнима, Петроварадинским ритом, речним адама. 
 
Хидрогеолошке карактеристике: На подручју Срема су генерално издвојена два 
хидрогеолошка рејона или целине:  
- подручје Фрушке горе и побрђа - северна хидрогеолошка целина; 
- подручје Сремских тераса - јужна хидрогеолошка целина. 
 
Северну хидрогеолошку целину у највећем делу одликује појава палеозојских шкриљаца и 
тријаских и кредних карбоната, као и миоценских конгломерата, пешчара и карбоната у зони 
Фрушке горе, у оквиру којих је доминантан углавном пукотински тип порозности, па је и 
формирана плитка пукотинска издан, веома мале издашности. У оквиру тријаских кречњака и 
доломита, формиран је карстно - пукотински тип порозности, следствено и карстно-пукотинска 
издан локалног значаја, још увек нејасно дефинисане издашности. 
 
Генерални смерови кретања подземних вода на анализираном подручју Срема су усмерени ка 
нижим морфолошким јединицама, а у подручјима Фрушке горе и побрђа, локално и зонама 
поточних долина и јаруга.  
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У оквиру издани у лесним наслагама фрушкогорског пригорја и лесних платоа, као и субартеске 
издани у седиментима „сремске серије”, прихрањивање издани се врши на рачун инфилтрације 
од падавина, у вишим тeренима, а залегање подземних вода је у функцији рељефа и износи        
2-20 m.  
 
Може се рећи да режим нивоа подземних вода готово искључиво зависи од климатских фактора, а у 
долинама потока и канала и од хидролошких фактора. Истицање се врши преко бројних повремених 
или сталних извора, мале издашности, као и локално према површинским токовима као ерозионим 
базисима. 
 
У оквиру пукотинске и пукотинско-карстне издани, прихрањивање се врши искључиво на рачун 
инфилтрације вода са површине терена, а истицање вода је у функцији дубине пукотинске 
порозности, односно дубине карстификације седимената и то најчешће у тектонски предиспонираним 
зонама. Појаве извора гравитационог типа, на хипсометријски вишим котама, у планинском подручју 
Фрушке горе, указују да су и дубине издани релативно мале. Дубоким бушењем у оквиру тријаских 
карбоната није поуздано утврђена дубина карстификације, али је квалитативним испитивањима 
утврђено да оптималне издашности истражно-експлоатационих бунара нису веће од 5 l/s. 
 
Хидрографске карактеристике: Хидрографска мрежа Фрушке горе генерално припада сливу 
Дунава. Површинска вододелница раздваја мање северно и северо-источно подручје, које 
припада директно сливу Дунава и далеко веће подручје (западни, централни и источни део), 
које припада сливу реке Саве. Главна обележја хидролошког режима површинских вода 
диктирана су природним чиниоцима и антропогеним утицајима. Основни резултат природних 
чинилаца на разматраним спољним водотоцима се рефлектује кроз постојање два водна и два 
маловодна периода.  
 
Хидрографска мрежа Фрушке горе и режим течења воде у њој, услед антропогених утицаја, су 
знатно измењени у односу на некадашње природно стање. Промене су настале изградњом 
насипа дуж реке Саве, изградњом растеретних и мелиоративних канала, као и изградњом црпних 
станица и малих акумулација на фрушкогорским токовима. Сви наведени објекти су грађени због 
заштитите земљишта од: плављења сувишним брдским водама, високих подземних вода, 
сувишних падавина и високих вода реке Саве.  
 
На већини ових водотока, као и на акумулацијама, не врше се осматрања и мерења и не постоје 
водомерне станице са дугорочним и систематским праћењем отицања воде и псамолошког 
режима. 
 
Климатске карактеристике: За потребе комплексног сагледавања и приказивања климатских 
прилика на подручју обухваћеном Просторним планом, анализа климатских елемената извршена 
је према подацима (односно њихових интерполованих вредности) са метеоролошких станица, 
које се налазе на различитој надморској висини: Нови Сад (85 m), Сремска Митровица (81 m), 
Гладнош (185 m) и Иришки венац (444 m). 
 
С обзиром да за наведене станице не постоје комплетни подаци за истоветни период, приликом 
анализе разматрани су подаци из различитих периода, а у циљу добијања потпуније слике о 
климатским приликама на посматраном подручју. За метеоролошке станице Нови Сад и Сремску 
Митровицу коришћени су подаци (из метеоролошких годишњака РХМЗ) за период 1991-2006.; за 
метеоролошку станицу Гладнош подаци за период 1951-1990. („Клима Срема“-Универзитет у 
Новом Саду); а за станицу Иришки венац, која је престала са радом, подаци су преузети из 
Студије М. Милосављевића и др. („Климатске прилике Фрушке горе“, 1973. год.). 
 
С обзиром на изражене висинске разлике између дунавске алувијалне равни на северу, лесне 
заравни и планинске подгорине, свака рељефна целина има своје посебности које утичу на 
одређене разлике у климатским карактеристикама. Фрушка гора представља најзначајнији 
климатски модификатор (539 m) на овом простору. 
 
Температура ваздуха - Најнижа просечна средње месечна температура ваздуха износи 0,1° C у 
јануару, а највиша у августу 21,4° C, док просечна средња годишња температура ваздуха износи 
11,0° C. Мразни дани (tmin. ≤ 0° C) јављају се од октобра до априла.  
 
Просечна средње годишња вредност броја мразних дана је 84,8. Ледени дани (tmax. ≤ 0° C) 
најчешће се јављају у јануару, а најређе у новембру и марту. Њихов број се повећава са 
порастом надморске висине. Летњих дана (tmax. ≥ 25,0° C) са просечно 94,8 дана има највише у 
августу, јулу и јуну. Средњи месечни и годишњи број летњих дана опада са порастом надморске 
висине. 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 447
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“    

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

36 
 

Релативна влажност ваздуха - Највећа просечна средња вредност је у зимској половини године, 
децембру 86,8%, док је најмања у летњим месецима, у августу 67,2%. Просечна средње 
годишња вредност релативне влажности ваздуха износи 75,2%. 
 
Облачност - Према вредностима осматрања на наведеним метеоролошким станицама, најмању 
облачност има август 3,4%, а највећу децембар 7,0%. Просечна годишња вредност облачности 
износи 5,5%. Просечан број ведрих дана (облачност ≤ 20%) има просечно годишње 81,5%, при 
чему највећи број има Иришки венац 98,6 дана. С тим у вези, следи закључак да ниже делове 
карактерише мањи број ведрих дана. Просечан број облачних дана (облачност ≥ 80%), у току 
године износи 93,5 дана. 
 
Инсолација - Просечна годишња вредност инсолације износи 2126,6 сати, најмање у децембру 
53,9 сати, а највише у јулу 294,7 сати. 
 
Падавине - Просечна средње годишња вредност суме падавина износи 680 mm, при чему се у делу 
планинске подгорине излучи око 786,3 mm, а у равничарском делу око 613,7 mm. Највећи број дана 
са падавинама (≥ 0,1 mm) имају нижи делови (Нови Сад 129,6 дана), а најмањи број виши делови 
(Иришки венац 113 дана). Просечан средње годишњи број дана са снегом износи 23,9 дана док је 
просечна средње годишња вредност броја дана са снежним покривачем 42,1 дан. 
 
Ветровитост - Фрушка гора својим упоредничким правцем представља природну баријеру 
слободној циркулацији ваздушних маса у правцу север - југ и обрнуто. Највећу учесталост има 
западни ветар који је доминирајући са честином од 118‰, затим ветар из правца југ - југоисток 
и југоисток са честином од 114‰, односно 104‰. Најмању учесталост имају ветрови из правца 
југ - југозапад 16‰, југ 22‰ и север - североисток 24‰. Средња годишња вредност тишина 
(C) износи свега 49‰. Највећу брзину имају ветрови из југоисточног правца 3,9 m/s и северног 
3,4 m/s, а најмању из југозападног 2,1 m/s и јужног 2,2 m/s. Просечан број дана са јаким ветром 
(> 6 бофора) је 80,7, док је просечан број дана са олујним ветром (> 8 бофора) 11,4. 
 
Сеизмичке карактеристике: У највећем делу обухвата Просторног плана могућ је земљотрес 
јачине VII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98), с тим 
што је у западном делу VI степен, док је у крајњем североисточном делу могућ земљотрес јачине 
VIII степени за повратни период од 475 година. 
 
Педолошке карактеристике: У обухвату Просторног плана преовлађују земљишта у типу 
чернозема и алувијуми различитог састава. Черноземи се сматрају производно најбољим 
земљиштима, карактеристичним за равничарска подручја. Постоје многи подтипови чернозема и 
сви су углавном врхунског квалитета. 
 
Алувијуми су настали као речне плавине, у овом случају као плавине Дунава, због чега су често 
различитог механичког састава. Најчешће су то земљишта врхунских производних могућности, 
нарочито подесна за повртарску производњу, у чему су без премца. 
 
На простору Фрушке горе, детерминисани су jош и следећи типови земљишта: иницијална 
земљишта (сироземи), рендзине и парарендзине, хумусно-силикатно земљиште (ранкер), 
чернозем (карбонатни, еродирани, заруђени и огајњачени), гајњаче и кисело- смеђе земљиште. 
 
Иницијална земљишта (сироземи) су неразвијена земљишта на растреситим продуктима 
распадања стеновите подлоге, која је уситњена. Развијена су на глинама, пешчарима и лесу. 
Користи се претежно за виноградарску производњу. Рендзине Фрушке горе су релативно плитка 
земљишта, неповољног водног режима, што је последица њихове пропустљивости. Парарендзине 
су распрострањеније од рендзина и јављају се на карбонатно-силикатним подлогама (лесу и 
лапорцу). По правилу су карбонатне. Рендзине се обично користе као слаби пашњаци, а 
парарендзине као воћарско-виноградарско земљиште. Ранкери се срећу на врло малом простору 
Фрушке горе и немају великог значаја, јер су то плитка земљишта, врло ниске производне 
способности, чак и за узгој шума. Гајњаче припадају групи смеђих земљишта која се образују 
под утицајем листопадне шумске вегетације, најбоље на благо валовитом терену. Потенцијална 
плодност гајњаче је врло висока. 
 
3.1.2. Природне вредности 
 
На простору обухвата Просторног плана природне вредности чине природна добра и природни ресурси. 
Природна добра чини Национални парк, као и остала подручја од значаја за очување биолошке 
разноврсности.  
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С обзиром да су овим Просторним планом осим Фрушке горе, обухваћени и делови Сремске лесне 
заравни и алувијалне равни Дунава, то је условило богатство био и геодиверзитета. У границама 
Просторног плана издваја се подручје Националног парка „Фрушка гора“, који је заштићен на 
основу Закона о националним парковима, као природно добро I категорије од изузетног значаја 
за Републику Србију. 
 
3.1.2.1. Природна добра 
 
У обухвату Просторног плана осим Националног парка и његове заштитне зоне се налазе и друга 
подручја од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности: остала заштићена подручја 
(део подручја Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ и споменици 
природе), подручја у поступку заштите, подручја планирана за заштиту, станишта заштићених и 
строго заштићених дивљих врста од националног значаја, еколошки коридори и објекти 
геонаслеђа. Укључивањем ширег подручја у обухват Просторног плана, сагледани су сви утицаји 
окружења на Национални парк и на његове природне вредности, како би оне биле сачуване.  
 
Заштићена подручја 
 
Национални парк „Фрушка гора“ 
Према подацима из „Документационе основе у оквиру предлога за успостављање заштите 
природних вредности“, Национални парк заузима Централни масив, Липик, Ворово, Надош и 
Опаљеник, као и већи број мањих просторних целина: Чортановачка шума, Курјаковац 1, 
Курјаковац 2, Крушедолски пашњак, Нерадински до, Лединци - Старо Село, Врдник колонија, 
Јазачки пашњаци, Реметски до, Манђелошки пашњаци, Лежимирски пашњаци, Косаниште, 
Куњат, Аде и спрудови - Бразилија, Черевићке ливаде - Липска страна, Милованово брдо, 
Дангуба, Марков до и Шидско Церје.  

 
Слика 1. Централни масив и просторне целине Националног парка „Фрушка гора“4 

 
Мање просторне целине Националног парка чине шумска, степска, шумостепска и делом водена 
станишта, која су издвојена као енклаве, а налазе се у оквиру централних подручја еколошке мреже 
Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи („Службени гласник PC“, број 102/10). На 
северним падинама то су ливаде, живице и шумарци, које се најчешће директно ослањају на 
централни масив Националног парка. На јужним падинама то су степски пашњаци који се простиру 
дуж поточних долина у близини фрушкогорских села. Вредна водена станишта у Подунављу су, 
такође, еколошки повезана са Фрушком гором, али се услед фрагментације просторно не надовезују. 
На ове енклаве Националног парка се преко локалних еколошких коридора надовезују подручја 
планирана за заштиту, чиме се обезбеђује очување екосистемског диверзитета. 
 
Фрушка гора је, пре свега, шумско подручје, уз мањи удео ливадостепске и шумо - степске 
вегетације, шибљака и живица.  

                                           
4 Извор: Документациона основа у оквиру предлога Покрајинског завода за заштиту природе за успостављање заштите  
  природних вредности у поступку израде Закона о националним парковима из 2015. године 
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Оно што Фрушку гору чини јединственом и особеном управо је спој шумских, шумо-степских и 
ливадостепских станишта. Шуме Фрушке горе сачињене су од великог броја врста дрвећа и 
грмља. Доминирају сребрнолисна липа, храст китњак, буква и граб.  
 
Основне природне и створене вредности због којих је Национални парк заштићен су: 
- шумски екосистеми са разноврсним типовима храстових шума, посебно панонским 

термофилним шумама и реликтном термофилном шумом храстова са грабићем, медитеранског 
обележја; 

- јединствена исконска степска и шумо-степска станишта у Панонској низији која се налази на 
падинама Фрушке горе; 

- станишта и популације дивље флоре националног и европског значаја са присуством 
панонских ендемских и бројних реликтних врста из терцијера и периода ксеротерма, коју 
одликује богатство врста из породице орхидеја; 

- станиште преко двеста врста птица, међу којима се истичу орао крсташ, орао кликташ, црна 
рода, голуб дупљаш, црна жуна, беловрата мухарица и црноглава стрнадица; 

- глобално угрожена врста текуница, чија су станишта на степским пашњацима у нестајању; 
- многобројна налазишта фосила, бројни изданци са откривеним геолошким творевинама 

значајни за сагледавање геолошке грађе и историјско - геолошког развоја литосфере у 
Панонској регији и Подунављу; 

- јединствени брдски предео у војвођанској равници са гребенским делом под шумом и 
падинама са пропланцима, виноградима и воћњацима, под утицајем традиционалних 
делатности, народног стваралаштва и градитељства и 

- велики број културно - историјских споменика. 
 
Национални парк се простире на деловима територија5: Града Новог Сада, Сремске Митровице-град и 
општина: Бачка Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Сремски Карловци и Шид, у оквиру 45 катастарских 
општина: Беочин, Черевић, Раковац, Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек, Луг, Шид, Привина Глава, 
Моловин, Ђипша, Сот, Љуба, Беркасово, Ердевик, Бингула, Нештин, Визић, Лежимир, Манђелос, 
Бешеново Прњавор, Шуљам, Чалма, Дивош, Гргуревци, Ириг, Врдник, Гргетек, Велика Ремета, 
Нерадин, Јазак Прњавор, Мала Ремета, Крушедол Прњавор, Лединци, Сремска Каменица, 
Петроварадин, Буковац, Сремски Карловци, Чортановци, Инђија, Стари Сланкамен, Нови Сланкамен, 
Љуково и Крчедин.  
 
Укупна површина Националног парка према Закону о националним парковима је 26.672 ha, од 
чега је 19.308 hа у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 7.364 hа, од чега 
је режимом I степена заштите обухваћено 3%, II степеном 67% и III степеном 30% укупне 
површине. Заштитна зона Националног парка је успостављена на површини од 56.650 ha.  
 
Управљач овог заштићеног подручја је Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, са 
седиштем у Сремској Каменици. 
 
Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит“ 
Подручје Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ (у даљем тексту 
Резерват) је заштићено на основу Уредбе о заштити („Службени гласник PC“, број 44/11) којом je 
установљен тростепени режим заштите. Резерват представља сложени екосистем са изворним, 
природним вредностима, које су у одређеној мери у фази нестајања због природне сукцесије и 
вишедеценијског негативног антропогеног утицаја. На простору обухвата овог Просторног плана 
се налази просторна целина Петроварадински рит, у којој су заступљени режим II и режим III 
степена заштите. 
 
Споменик природе (СП) и Споменик вртне архитектуре (СВА) 
У оквиру Националног парка се налази СП „Оскоруша код Хопова“, заштићен Решењем бр. 633-
4/76-01 о заштити СП „Оскоруша код Хопова“ („Службени лист општина Срема“, број 18/76), на 
територији општине Ириг и СВА „Парк манастира Беочин“, заштићен Решењем СО Беочин број 
633-1/75-01. На простору обухвата Просторног плана, су и следећи споменици природе:  
- СП „Ритске шуме на Мачковом спруду“, општина Беочин; 
- СП „Каменички парк“ у Сремској Каменици, Град Нови Сад; 
- СП „Дворска башта“ у Сремским Карловцима; 
- СП „Црни дуд у Сремским Карловцима“; 
- СП „Дивљи кестен у Сремским Карловцима“; 
- СП „Платан у Сремским Карловцима“; 
- СП „Тиса у парку Патријаршијског двора“ у Сремским Карловцима; 

                                           
5 Извор: Закон о националним парковима („Службени гласник PC“, број 84/15) 
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- СП „Два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима; 
- СП „Два стабла храста лужњака у Гибарцу“, општина Шид. 

 
Подручја у поступку ревизије заштите  
 
Подручја у поступку ревизије заштите у обухвату Просторног плана су: 
- СП Парк института у Сремској Каменици и 
- Парк природе (ПП) Бегечка јама.  

 
Подручја планирана за заштиту  
 
Подручја планирана за заштиту у обухвату Просторног плана су: 
- Фрушкогорски лесни плато и 
- Ритови Подунавља. 
 
Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја 
 
У обухвату Просторног плана издвојен je већи број станишта заштићених и строго заштићених дивљих 
врста (у даљем тексту: станишта). Станишта су регистрована у бази података Покрајинског завода за 
заштиту природе у складу са Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник PC“, број 102/10) и 
Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива („Службени гласник PC“, бр. 5/10, 47/11 и 32/16). 
 
Табела 2.  Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста на подручју обухвата 

Просторног плана 
Јединица локалне 

самоуправе 
Ознака станишта 

Oпштинa Беочин ВЕO01; ВЕО02; ВЕО0З; ВЕО04; ВЕО08; ВЕО09; BEO13 a,c; BEO14 a,b,c; ВЕO15 c,d,e,f; BEO18 
a,b; BEO19 a,b,c; BEO20 a,b,c; BEO21 a,b,c,d; BEO22 a,b; BEO23 e,d; ВЕО30; ВЕО31; BЕO32; 

Oпштинa Бачка Паланка ВРА02; BPA06 b,c,d,f; BPA09; 
Oпштинa Инђија IND08; IND11; 
Oпштинa Ириг IRI03 a,b; IRI04; IRI05; IRI06; IRI09; IRI11; IRI14; IRI15 a,c,d; IRI16; IRI 18; 
Град Нови Сад NSA21; 
Oпштинa Рума RUM04 a,b; RUM05 b,c; RUM06; 

Oпштинa Шид SID01 a,c; SID02 b,e,f,g; SID04 a,b,c; SID06 a,b,c; SID07 a,c; SID08 a,c; SID09; SID14; 
SID15; 

Oпштинa Ср.Карловци SKA01 d,e; SKA02 d,e,f; SKA03 d,e,f,g,h,i,j,k; SKA04 a,b,c; SKA05 a,b; SKA06; 
Сремска Митровица-град SMI06 a,c; SMI07; SMI08 a,b; SMI14; SMI17; SMI18; SMI19; SMI20; SMI21; SMI22; 

 
Идентификовани и евидентирани еколошки коридори 
 
У обухвату Просторног плана су идентификовани и евидентирани следећи еколошки коридори: 
- Дунав и његов обалски појас са насипом - еколошки коридор од међународног значаја 

(утврђен Уредбом о еколошкој мрежи); 
- поток Шеловренац је регионални еколошки коридори (утврђен РПП АП Војводине);  
- фрушкогорски потоци са приобалном вегетацијом и остацима ливада и шумарака уз сам поток 

су евидентирани као локални еколошки коридори. 
 

Објекти геонаслеђа 
 
Фрушка гора се одликује богатим геолошким диверзитетом који га чини јединственим геотипом на 
простору Републике Србије. На Фрушкој гори се налазе многобројна налазишта фосила, бројни изданци 
са откривеним геолошким творевинама значајним за сагледавање геолошке грађе и историјско – 
геолошког развоја литосфере у Панонској низији и Подунављу (појаве лежишта разних минералних 
сировина, од полудрагог и украсног камен, различитог грађевинског материјала до угљева и 
геотермалних вода). 
 
Највећи број фосилних локалитета Фрушке горе је везан за неогене наслаге (седименти који су 
стварани нешто пре Панонског мора, пре око 20 милиона година, као и седименти који су стварани у и 
за време Панонског мора, односно период од пре 16 милиона година до пре 2 милиона година).  
 
Геолошки диверзитет чини завидан број локалитета геолошке баштине (различитог обима), комплекси 
геолошких ентитета од посебног научног значаја, реткости и лепоте, који су репрезентативни за ово и 
шире подручје и његову геолошку историју, догађаје или процесе. 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 451ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“    
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

40 
 

У обухвату Просторног плана се налазе следеће просторне целине од значаја за очување 
геолошке разноврсности: 
- Профил циглане у Сремским Карловцима; 
- Локалитет „Буковац“; 
- Локалитет „Гргетег“; 
- Локалитет „Парагово“;  
- Локалитет „Стари Лединци“; 
- „Галерија Раковац“; 
- „Стратиграфски профил Филијала код Беочина“; 
- Локалитет „Шакотинац“; 
- Стена „Орловац“; 
- Палеонтолошко налазиште горње креде у сливу Орловачког, Доброг и Черевићког потока; 
- Профили са седиментима Панонског мора откривени дуж пута Црвени Чот - Беочин; 
- Профил циглане у Иригу;  
- Профил циглане у Петроварадину; 
- Профил „Мишелук“; 
- Профил „Сусек“;  
- Думбовачки водопад;  
- Алмашки водопад;  
- Гргуревачка пећина;  
- Локалитет Кречанске јаме“;  
- Локалитет „Лединачко језеро“;  
- Напуштени мајдан код Старог Раковца; 
- Неогени локалитет код Врдника;  
- Локалитет „Мутаљ“; 
- Локалитет „Ердељ“; 
- Профил палудинских cпojeвa у Черевићу; 
- „Козје брдо“; 
- Локалитет „Кишњева глава“. 
 
Подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности 
 
На подручју обухвата Просторног плана су евидентирана подручја од међународног значаја за 
очување биолошке разноврсности: 
- Фрушка гopa RS0000007 и Ковиљско - петроварадински рит RS0000021 - подручја од 

међународног значаја за очување биолошке разноврсности EMERALD мреже; 
- Фрушка гopa и Ковиљско - петроварадински рит - подручје од међународног значаја за биљке 

(IPA - Important Plant Area) издвојено међународним пројектом Plantlife; 
- Фрушка гopa RS019IBA, Ковиљски рит RS007IBA и Дунавски лесни одсек RS018IBA - подручја од 

међународног значаја за птице (IBA - Important Bird Агеа), издвојено пo строгим критеријумима 
IBA пројекта чији je носилац међународна организација Bird Life International; 

- Ковиљско-петроварадински рит - подручје уписано на листу Влажних подручја од међународног 
значаја - Рамсарских подручја, према Рамсарској конвенцији (Конвенција о очувању и одрживом 
коришћењу влажних подручја од међународног значаја); 

- Фрушка гopa - одабрано подручје од међународног значаја за дневне лептире (РВА Prime Butterfly 
Area). 

 
Еколошки значајна подручја Еколошке мреже Републике Србије 
 
Фрушка гора и Ковиљски рит чине део еколошки значајног подручја број 14 које обухвата: 
заштићена подручја НП „Фрушка гора“ и СРП „Ковиљско-петроварадински рит“; Емералд 
подручја Фрушка гора и Ковиљеко-петроварадински рит; IPA подручја Фрушка гора и Ковиљско-
петроварадински рит; IBA подручја Фрушка гора, Ковиљско-петроварадински рит и Дунавски 
лесни отсек и РВА подручје Фрушка гора. 
 
3.1.2.2. Природни ресурси 
 
Шуме и шумско земљиште  
 
Подручје које обухвата Просторни план припада делу Северне шумске области која према Закону 
о шумама обухвата, поред осталог, Сремско и Јужнобачко шумско подручје и Национални парк 
„Фрушка гора“. 
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Сремско и Јужнобачко шумско подручје 
 
Делови Сремског и Јужнобачког шумског подручја који су у обухвату Просторног плана, 
обухватају државне шуме, неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама, шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној својини, 
као и шуме сопственика. Ове шуме су на графичком прилогу (Реферална карта број 1. Посебна 
намена простора), приказане као шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја и шуме у 
инундационом подручју. 
 
Највећим површинама под државним шумама и шумским земљиштем газдује ЈП „Војводинашуме“, 
а мањим површинама ЈВП „Воде Војводине“.  
 
ЈП „Војводинашуме“ газдује шумама у заштићеним подручјима (СРП „Ковиљско - петроварадински 
рит“), као и шумама ван заштићених подручја које се налазе у форланду водотока Дунав. Овим 
шумама се газдује преко два шумска газдинства (ШГ): ШГ „Шајкашка“ и ШГ „Сремска Митровица“. 
ШГ„Шајкашка“ обухвата делове четири газдинске јединице (ГЈ): ГЈ „Тополик“, ГЈ „Дунавске аде“, ГЈ 
„Паланачке аде – Чипски полој“ и ГЈ „Шајкашка“ у оквиру којих се налази 3165,77 ha шума и 
шумског земљишта6. ШГ „Сремска Митровица“ газдује шумама и шумским земљиштем у оквиру ГЈ 
„Балиша“ која има укупну површину од 460,72 ha7. ЈВП „Воде Војводине“ газдује шумама које су 
подигнуте уз одбрамбене насипе и у функцији су њихове заштите. Ове шуме се налазе у оквиру ГЈ 
„Шајкашка“ на површини од 13,56 ha у КО Петроварадин8.  
 
Флористички састав шума Сремског шумског подручја је изузетно разнолик. Најзаступљеније 
врста дрвећа су клонови евроамеричких топола (ЕАТ), бела врба, амерички јасен, храст лужњак 
и остали тврди лишћари. На простору СРП „Ковиљско - петроварадински рит“ заступљена је 
измењена шумска вегетација, коју углавном представља вегетација ритских шума.  
 

Табела 3. Биланс површина шума и шумског земљишта у границама обухвата Просторног плана9 
Подручје обухвата 
Просторног плана 

Шуме и шумско земљиште (ha)  Укупно шума 
и шумско 
земљиште 

Шуме и 
шумско 

земљиште у 
Националном 

парку 

Шуме и шумско 
земљиште 

фрушкогорског 
пригорја 

Шуме у 
инундационом 

подручју 

П
од

ру
чј

е 
по

се
бн

е 
на

м
ен

е 
„Ф

ру
ш

ка
 

го
ра

“ 

1. Целина 
„Национални 
парк“ 

 
23.679,95 

 
/ 

 
13,85 

 
23.693,80 

2. Целина 
„Подручје 
непосредног 
утицаја на НП“ 

 
 
/ 

 
 

396,20 

 
 

/ 

 
 

396,20 

П
од

ру
чј

е 
ва

н 
по

се
бн

е 
на

м
ен

е 

Подручје утицаја 
на посебну 
намену 

 
 
/ 

 
 

1.593,80 

 
 

1.925,63 

 
 

3.519,43 

    Свега  23.679,75 1.990,00 1.925,48 27.609,43 
 
Табела 4. Процентуално учешће шума и шумског земљишта у границама обухвата Просторног 

плана10 

П
од

р
уч

је
 о

б
ух

ва
та

  
П

р
ос

то
р

н
ог

 п
л

ан
а 

Подручје /целина Површина 
подручја / 
целине у 

ha 

Површина шума 
и шумског 

земљишта ha у 
подручју / 

целини 

% шума и 
шумског 

земљишта 
у подручју 
/ целини 

Подручје посебне 
намене „Фрушка 

 гора“ 

1. Целина „Национални 
парк“ 

26.653,87 23.693,00 89% 

2. Целина „Подручје 
непосредног утицаја на НП“ 

 
7.286,71 

 
396,20 

 
6% 

Подручје ван 
посебне намене 

Подручје утицаја на посебну 
намену 

65.879,70 3.519,43 5% 

 Свега  99.820,28 27.608,63 100% 

                                           
6 Подаци из основа газдовања шумама ЈП „Војводинашуме“ (извор: Услови ЈП „Војводинашуме“ број 3066/1, од 19.10.2016.) 
7 Подаци из основа газдовања шумама ЈП „Војводинашуме“ (извор: Услови ЈП „Војводинашуме“ број 3066/1, од 19.10.2016.) 
8 Подаци из основа газдовања шумама ЈВП „Воде Војводине“ (извор: Услови ЈВП „Воде Војводине“ број I-994/23-16 од 

11.10.2016.) 
9 Биланс површина шума је добијен графичким очитавањем 
10 Биланс површина је добијен графичким очитавањем 
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Национални парк „Фрушка гора“ 
Шуме Националног парка „Фрушка гора“ обухватају државне шуме, шуме сопственика на 
територији Националног парка и шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна 
лица у друштвеној својини. 
 
У оквиру Националног парка налазе се11: 
-  државне шуме које су подељене у 13 газдинских јединица: „Стражилово-Парагово“, „Чортановачке 

шуме - Хопово Велика Ремета“, „Врдник Моринтово (Раваница)“, „Поповица - Мајдан - Змајевац“, 
„Беочин - Манастир - Катанске Ливаде - Осовље“, „Андревље - Тестера - Хајдучки Брег“, 
„Шуљамачка главица - Краљевац“, „Равне“, „Биклав“, „Јанок“, „Гвоздењак - Лице“, „Липовачка - 
Ворово - Шидско церје“ и „Полој“;  

-  газдинска јединица „Шумска заједница” (у целини је приватни посед) у власништву удружења 
приватних шумовласника из Беочина; 

-  манaстирске шуме и  
-  шуме у власништву сопственика појединачног поседа мањег од 100 хектара на подручју 

Националног парка. 
 
Све шуме унутар граница Националног парка су сврстане у три наменске целине: „58“ 
национални парк - I степен заштите, „59“ национални парк - II степен заштите и „60“ 
национални парк - III степен заштите, док су шуме ван граница Националног парка, сврстане у 
пет намена: „10“- производња техничког дрвета, „11“- производња дрвета за целулозу и „26“- 
заштита земљишта од ерозије. Најзаступљеније наменске целине јесу „59“ и „60“ са учешћем од 
73,3%, односно 20,1% у обраслој површини, потом наменска целина „58“ као природно вреднији 
део комплекса са 4,0%, док су, на знатно мањој површини, од 2,6% обрасле површине 
заступљене преостале наменске целине. 
 
Након враћање поседа српским православним манастирима на простору Националног парка, 
израђено је тринаест основа газдовања манастирским шумама у складу са поделом шума на 
газдинске јединице. Од укупне површине која је враћена манастирима (5978,70 ha), шуме, 
шумско земљиште и шумске културе обухватају 5807,89 ha12. Такође, мање површине под шумом 
на локалитету Бељешево (7.87 ha) су враћене СПЦ Српској патријаршији13. 
 
За шуме и шумско земљиште којима газдује ЈП „Национални парк Фрушка гора“, у поступку 
израде је тринаест нових основа за газдовање шумама.  
 
На Фрушкој гори издвајају се четири, условно речено, локалне зоналне заједнице, тј. четири 
висинске зоне, распоређене првенствено у зависности од надморске висине, а затим од неких 
других чинилаца, као што су флорногеографски положај, геолошка подлога, окупираност терена 
и сл. У Националном парку дефинисано је тридесет и шест типова шума, а најзаступљеније су шуме: 
-  лужњака, граба и цера са липом на гајњачи до лесивираној гајњачи; 
-  лужњака, граба и цера са липама на парарендзини, огајњаценој парарендзини и хумусној гајњачи; 
-  цера и крупнолисног медунца на нагибима на интервалу земљишта од парарендзина на лесу 

до рендзина и плићих смеђих земљишта на лапорцима, лапоровитим кречњацима и 
доломитима; 

-  китњака на киселом смеђем и лесивираном киселом смеђем земљишту; 
-  китњака на гајњачи до лесивираној гајњачи; 
-  букве и китњака на гајњачи до лесивираној гајњачи и еутричним смеђим до лесивираним 

еутричним смеђим земљиштима; 
-  букве и китњака на киселом смеђем и лесивираном киселом смеђем земљишту. 
 
Према Плану развоја шума у Националном парку „Фрушка гора“ за период 2015-2024. године, у 
Националном парку доминирају изданачке састојине (82,8% по површини, 83,8% по запремини и 
82,9% по запреминском прирасту), док су високе састојине (природне и вештачки настале) 
заступљене са 16,1% по површини, односно 16,1% по запремини и 17,1% по запреминском 
прирасту. На преосталих 1,1% површине налазе се деградиране форме-шикаре и шибљаци. На 
незнатној површини налазе се и састојине мешовите по пореклу. Очуване састојине покривају 
80,4% површине, разређене 15,9%, а девастиране састојине, шикаре и шибљаци 3,7%. 
 
Велики број врста је регистрован на подручју Националног парка, углавном се ради о аутохтоним 
врстама које доприносе већој биолошкој стабилности и функционалности шума овог комплекса. 
Свега девет врста дрвећа (сребрна липа, китњак, цер, буква, граб, багрем, црни бор, црни јасен 
и цер) чине 93,1 % фонда по запремини и 92,2 % по запреминском прирасту.  

                                           
11 Извор: План развоја шума у Националном парку „Фрушка гора“ за период 2015-2024. године; 
12 Извор: основе газдовања шумама за манастирске шуме; 
13 Извор: основа газдовања шумама за ГЈ „Тополик-Патријаршијске шуме“; 
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Липа је у појединим типовима шума потиснула едификаторе, градећи чисте и мешовите састојине 
изданачког порекла, те се ово стање карактерише као осредње. Примећено је ширење 
инвазивних врста, пре свега, киселог дрвета, јасеноликог јавора, гледичије, а на појединим 
локалитетима и багрем се понаша као инвазивна врста. 
 
Стање шума по старосној структури на нивоу Националног парка је незадовољавајуће. 
Најзаступљенији добни разред на нивоу Националног парка су дозревајуће, зреле и презреле 
састојине. 
 
Степен заштите шума у газдовању шумама има утицај на затечено стање шума. Здравствено стање 
шума је незадовољавајуће услед досадашњег односа према шуми и изостанка основних мера 
заштите. То је изазвало дестабилизацију шумских екосистема на појединим локалитетима овог 
подручја, па је шума у целини постала осетљива на штетно деловање бројних фактора абиотичке и 
биотичке природе. Од абиотичких фактора на прво место долазе аерозагађења, промене климе, 
пожари и сл. Од биотичких фактора свакако највећи негативан значај имају патогене гљиве и штетни 
инсекти. 
 
Табела 5.  Биланс површина шума и шумског земљишта на простору подручја посебне намене по 

корисницима14 
 
 

Подручје посебне намене 

Шуме и шумско земљиште (ha) 
 

Шуме ЈП НП Манастирске 
шуме и шуме 
Патријаршије 

Шуме 
сопственика 

Укупно 

Просторна целина 
„Национални парк“ (шуме и 

шумско земљиште у НП) 

17.428,08 5.630,76 634,96 23.693,80 

Просторна целина „Подручје 
непосредног утицаја на НП“ 
(шуме и шумско земљиште 
фрушкогорског пригорја) 

  71,39  26,17 298,64   396,20 

Свега 17.499,47 5.656,93 933,60 24.090,00 
 
Ловна фауна и риболовна фауна 
 
На подручју Националног парка се налази Ловиште „Национални парк Фрушка гора“. Ловиште се 
налази у „Северносремском“ ловном подручју.  
 
У садашњим границама, на површини од 25.518,45 hа, је установљено 2012. године и дато је на 
газдовање Јавном предузећу „Национални парк Фрушка гора“15. У оквиру ловишту „Национални парк 
Фрушка гора“ се налази отворени део и два ограђена дела ловишта („Ворово“ и узгајалиште 
„Равне“). 
 
Ловишта „Национални парк Фрушка гора“ чини бројна фауна, што је у складу са општим 
природним, климатским и орографским условима терена, као и разноликом и флористички 
богатом вегетацијом. Поред тога, већи део ловишта располаже правилно распоређеним 
извориштима воде, што додатно поспешује узгој дивљачи на овом подручју.  
 
Ловиште је брдског типа, а поред аутохтоних врста (европски јелен, дивља свиња, срна и зец), 
налазе се и алохтоне врсте дивљачи (муфлон и јелен лопатар) које се узгајају у ограђеном делу 
ловишта „Ворово“. У претходном периоду достигнут je економски капацитет гајених врста 
дивљачи. 
  
У ограђеном делу ловишта „Ворово“ извршена je изградња преградне ограде, којом је одвојен 
део ловишта у коме се газдује јеленом лопатаром и муфлонском дивљачи од дела у коме се 
интензивно газдује дивљом свињом.  
 
На локалитету „Равне“ код Лежимира је изграђена ограда прихватилишта (прихватног центра), чиме је 
започео Пројекат „Реинтродукција европског јелена у Национални парк“, односно насељавање 
отвореног простора Националног парка јеленском дивљачи. 
                                           
14 Биланс површина шума је добијен графичким очитавањем, а коришћени су подаци: 
  - из важећих основа газдовања шумама и основа у изради за: манастирске шуме, шуме СПЦ Српска патријаршије и шуме ЈП 

„НП Фрушка гора“;  
  - за шуме сопственика из претходних услова (ЈП „НП Фрушка гора“ број 309/1 од 07.02.2017. и ЈП „Војводинашуме“ број 

2424/2 од 03.11.2016.), а према подацима из програмa газдовања шумама; 
15 Извор: Ловна основа ловишта „Национални парк Фрушка гора“ за период од 2015-2025. године; 
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Ловиште „Национални парк Фрушка гора“ се граничи са следећим ловиштима ловачких удружења 
(ЛУ): 
- „Нештин Визић“ - корисник ЛУ „Фрушкогорски јелен“, Визић; 
- „Чот“ - корисник ЛУ „Срндаћ“, Беочин; 
- „Горњи Срем“ - корисник ЛУ „Горњи Срем“; 
- „Крчевине“ - корисник ЛУ „Фазан“ Инђија; 
- „Срем“ - корисник ЛУ „Сремац“, Рума; 
- „Срем-Мачва“ - корисник ЛУ „Срем-Мачва“, Сремска Митровица; 
- „Језера“ - корисник ЛУ „Кулина“, Ердевик; 
- „Срндаћ“ - корисник ЛУ „Срндаћ“, Ириг. 
 
Ловишта којима гaздују ловачка удружења, a граниче се са ловиштем „Национални парк Фрушка 
гора“, налазе се на обронцима Фрушке горе. Ова ловишта карактерише различит рељеф, 
вегетација и смањени фондови срнеће дивљачи, док је бројност дивљих свиња и појединих 
предатора осетно повећана. Од предатора истиче се шакал као нарочито интересантна врста, 
која шири свој ареал. Ловиште „Сусек рибњак“ је ловиште на обали Дунава у коме се газдује 
барском дивљачи и од малог је утицаја на ловиште „Национални парк Фрушка гора“. 
 
На простору СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ је установљено ловиште „Ковиљско-
петроварадински рит“ којим газдује ЈП „Војводинашуме“ ШГ „Нови Сад“. Највише површина се 
налази под шумом и шумским земљиштем, пашњацима и ливадама. Основна намена ловишта је 
узгој, заштита и коришћење ниске дивљачи (зец, фазан, пољске јаребице, препелице и друга 
перната дивљач) и високе дивљачи (срна и дивља свиња). На простору обухвата Просторног 
плана је просторна целина Петроварадински рит која представља део СРП „Ковиљско-
петроварадински рит“. 
 
У реци Дунав и у фрушкогорским језерима су заступљене све риболовне врсте конзумне 
ихтиофауне. Сусечки рибњак који се налази на простору обухвата Просторног плана је 
произвођач конзумних риболовних врста.  
 
Пољопривредно земљиште  
 
Пољопривредно земљиште обухвата приближно 70% површине укупног посматраног подручја, 
што је знатно испод просека за АП Војводину. 
 
Непосредно окружење Националног парка, које се налази у обухвату Просторног плана, 
представља валовит предео са педолошким и рељефним предусловима за врхунску воћарску и 
виноградарску производњу.  
 
Равничарски део обухвата Просторног плана је врло сличнан осталим подручјима у АП Војводини 
са развијеном ратарском производњом. 
 
У односу на педолошке карактеристике подручја и његов рељеф, пољопривредно земљиште 
целокупног посматраног простора, одликује нешто мањи природни потенцијал за ратарску и 
повртарску производњу, али знатно бољи за воћарство и виноградарство, од просека у АП 
Војводини.  
 
У оквиру граница Националног парка, пољопривредно земљиште има врло мало учешће од свега око 
10% од укупне површине, oд тога 5% под пашњацима, 3% под њивским културама, а 2% под 
ливадама. 
 
Воде и водно земљиште  
 
У подручју обухвата Просторног плана се, осим дела тока реке Дунав, налазе и бројни мањи 
водотоци на северним и јужним падинама Фрушке горе. Ови брдски потоци се директно или 
путем изграђених канала, гравитационо или уз помоћ црпних станица, уливају у веће водотоке. 
 
Потоци северне падине знатно су краћи у односу на потоке јужне падине који се завршавају у 
сремској лесној заравни. Већина ових потока (и северне и јужне падине) врши интензивну дубинску 
ерозију терена. Од фрушкогорских токова који дренирају јужне падине ове планине, као значајније 
треба поменути следеће: Шаркудин-Шидска Шидина, Мохарач, Ремета, Манђелос, Врањски поток, 
Мутаљ Шуљански, Мутаљ Бешеновски, Стејановачки поток, Ровача, Велики поток, Борковац, 
Јеленце, Међеш, Добри Дол, Шелевренац, Љуково и Будовар-Патка. Значајнији потоци северних 
падина су: Нештински, Чедомир, Свилошки, Текениш, Лишвар, Поторањски, Черевићки, Шакотинац, 
Козарски, Часорски, Думбово, Белегир, Раковачки, Сентић, Шандоровац, Лединачки, Новоселски, 
Роков, Селиште, Ешиковачки, Липов и Матеј. 
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За смањење утицаја брдских вода на плављење обрадивих земљишних површина, да би се 
обезбедио део вода за наводњавање у периодима суше, изграђене су мале акумулације 
(вештачка језера). Вештачка језера представљају антропогени чинилац од утицаја на стање 
сливова и режим вода. На фрушкогорским токовима који дренирају њене јужне падине изграђен 
је већи број акумулација (Сот, Брује, Мохарач, Баракут Бингула, Загата Чалма, Врањеш, Кудош, 
Борковац, Шатринци Међеш, Добродол, Шелевренац и Љуково), од којих се већи број налази у 
обухвату Просторног плана.  
 
У даљем тексту дат је списак водних објеката за подручју обухвата Просторног плана, са 
расположивим пописом парцела које су добијене од надлежних водопривредних предузећа. 
 
На подручју ВДП „Шајкашка“ Д.О.О. Нови Сад: 
У оквиру граница Просторног плана, а на подручју ВД „Шајкашка“ Д.О.О. Нови Сад, обухваћени 
су делови територије који припадају следећим јединицама локалне самоуправе: Град Нови Сад 
са катастарским општинама: Буковац, Лединци, Петроварадин и Сремска Каменица; општина 
Беочин са катастарским општинама: Беочин, Баноштор, Грабово, Луг, Раковац, Свилош, Сусек и 
Черевић; и општина Сремски Карловци са катастарском општином Сремски Карловци. 
 
На приказаном подручју обухвата Просторног плана налазе се следећи водни објекти: 
потоци северне падине Фрушке горе: Нештински, Чедомир, Свилошки, Текениш, Лишвар, Поторањ, 
Черевићки, Шакотинац, Козарски, Часорски, Думбовачки, Раковачки, Липарија (Сентић), 
Шандоровац (Кишњи), Лединачки (Каменарски или Тавни), Малокаменички, Новоселски, Роков, 
Селиште, Ешиковачки (Стражиловачки), Липов, Матеј и Табаниште са својим притокама. 
 
Насипи I одбрамбене линије десне обале реке Дунав: 
- „Липовачки-Стражиловачки“ од km 0+000 до km 1+691, 
- „Стражиловачки“ од km 0+000 до km 2+595, 
- „Марија Снежна“ – Роков поток од km 0+000 до km 3+272 (десна страна Роковог потока),  
- „Победа“ од km 0+000 до km 2+600 (лева страна Роковог потока), 
- „Петроварадински“ од km 0+000 до km 1+000, 
- Акваријум – Новоселски од km 0+000 до km 0+775, 
- улица ЈНА у Сремској Каменици од km 0+000 до km 0+273, 
- „Врбара“ од km 0+000 до km 0+365. 
 
На подручју ВПД „Шидина“ ДОО Шид у границама НП „Фрушка гора“ налазе се следећи водотоци: 
- Канал Бруја, на катастарској парцели број 6234 КО Ердевик, површине 26495 m2, 
- Поток Долне ливаде, у интерном катастру канал Шидина, на катастарској парцели број 2593 

КО Љуба, површине 15120 m2,  
- Поток Долне ливаде, у интерном катастру поток Натоповац, на катастарској парцели број 2594 

КО Љуба, површине 7139 m2, 
- (Један део потока Натоповац је у II степену заштите), 
- (Део канала Шидина и потока Натоповац налази се ван подручја НП „Фрушка гора“), 
- Канал Шидина, на катастарској парцели број 3301 КО Сот, површине 6298 m2. 
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НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
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Табела 6. Природни и вештачки водотоци на подручју ВПД „Галовица“ ДОО Београд-Земун 

Р. 
бр Назив потока 

Стационажа 
(од km – до 

km) 

Катастарска 
општина (КО) 

Број 
катастарске 

парцеле 
Напомена 

1. Патка 41+470-48+550 Бешка 3597/2, 7676/2, 
984, 1347 

 

Чортановци 510, 332/2 
2. Љуково 6+820-10+908 Љуково 644/1, 228/34, 

228/31 
Акумулација  
од km 7+050 до km 8+815 

3. Ђевус 0+550-2+801 Љуково 35 Акумулација  
од km 0+000 до km 0+550 

4. Патка долина 3+420-13+106 Бешка  2057/3, 2358, 
2407, 2406 

 

Марадик 3307, 3080, 3166 
5. Барба дол 1+030-4+800 Бешка 2521, 2446  
6. Шелевренац 11+000-23+750 Марадик 1495, 1072 Акумулација  

од km 13+100 до km 
15+326 

Крушедолски 
Прњавор 2051, 1820/11 

Крушедол Село 2063, 2062 
Велика Ремета 1200, 112 

7. Добродолски 4+070-5+545 Крушедол 
Прњавор 2048, 2047  

8. Међеш 11+400-20+998 Шатринци 253, 1372, 1371 Акумулација  
од km 14+850 до km 
16+153 

Нерадин 3729 
Гргетег 805, 143/1 
Банковци 445, 444 

9. Шат-1 0+000-0+488  Нема  
10. Шат-2 0+000-0+117  Нема  
11. Контић 2+160-4+571 Крушедол 

Прњавор 
2049  

12. Каиновац 0+000-2+223  Нема  
13. Манастирски 0+000-0+900 Крушедол Село 426  
14. Марадички 0+000-3+500 Марадик 2550 Акумулација  

од km 0+000 до km 0+900 
   Крушедол Село 2065, 2064  
15. Нерадински 0+000-2+000 Нерадин 382, 3728, 3727, 

3726, 3725 
 

16. Нерадински-1 0+000-0+360  Нема  
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Минералне сировине: Сложена геолошка историја хорст структуре Фрушке горе, изражена кроз 
стварање бројних литостратиграфских јединица, вишеструких тектонских покрета и више пута 
обнављане магматске активности, условила је стварање већег броја лежишта различитих минерално-
сировинских ресурса, првенствено неметала и угља, док се за металичне минералне сировине може 
констатовати да су оне на садашњем степену истражености, практично остале на нивоу појава.  
 
Геолошке ресурсе Фрушке горе, углавном чине неметаличне минералне сировине и подземне и 
геотермалне воде, уз појаве неметаличних минералних сировина. 
  
Неметаличне минералне сировине су релативно бројне и разноврсне и обухватају: цементне 
лапорце, кречњаке, доломите, пешчаре, латите (трахите), дацитско-андезитске стене, неолитске 
и друге туфове, бентоните, опекарске глине, магнезите, пескове, јувелирске сировине, азбест 
силиковани серпентинит.  
 
Цементни лапорци граде релативно широк појас од потока Думбова на западу, преко Беочина, па 
до Буковца на истоку. Експлоатишу се на површинском копу у Беочину. Истражене резерве и 
њихове појаве на више локалитета указују да су количине лапораца такве, да се они могу 
експлоатисати у врло дугом временском периоду. Беочинска фабрика цемента користи још и 
горњокредне лапорце и лапоровите кречњаке из каменолома „Средње брдо” на Андревљу. Они 
су раније експлоатисани на Ердељском брду изнад Беочина, у каменолому код Бешенова, на 
копу „Бели камен” и копу „Мутаљ” код Бешенова. Појава ових кречњака је на више локалитета: 
„Стрмоглавице” – јужно од Врдника, код Лежимира, код манастира Старо Хопово, Шишатовац и 
Кувеждин, а били су коришћени и за изградњу поменутих манастира. 
 
Најпознатији копови у којима се добија ломљени камен, трахит и латит, су „Кишњева глава” и 
„Сребро”.  
 
Кречњаци и доломити, тријаске старости, раније су експлоатисани за грађевинске потребе на 
више локалитета: код Парагова, код Сремских Карловаца, Врдника, у Јазку, Малој Ремети, 
Бешенову и Црвеној кречани. Сви наведени каменоломи су напуштени и у њима се сада не вади 
камен. Кречњаци и калкшисти из метаморфног комплекса вађени су између Ердевика и Љубе. 
 
Лес и различите глине се користе у индустрији грађевинске опеке на више локалитета. 
Најважнији су из циглана у Сремским Карловцима, Петроварадину и др. 
 
Осим неметаличних минералих сировина, испитивања на Фрушкој гори су показала да има појава 
металичних минералних сировина, минерала бакра и никла, а вероватно и хромита.  
 
Највреднија енергетска сировина до 1931. године је био мрки угаљ из врдничког угљеног 
басена. Тада је дошло до потапања најбогатијег дела лежишта топлом подземном водом, а 
рудник је затворен 1968. године.  
 
Лигнит је регистрован на северним и јужним падинама Фрушке горе. На северној страни планине 
утврђен је лигнит на следећим локалитетима: на обали Дунава (од Чортановаца до Сремских 
Карловаца), у Гргетегу, Великој Ремети, Буковцу, Сремској Каменици, Лединцима, Черевићу и 
др. У Черевићу је био у малим количинама и експлоатисан.  
 
У геолошке ресурсе и потенцијалне изворе енергије треба укључити и дубоке термалне воде, а и 
друге изворе геотермалне енергије, иако исти до сада нису регистровани.  
 
На простору Фрушке горе се експлоатишу следеће неметаличне минералне сировине: цементни 
лапорци, ломљени камен и лес и различите глине. 
 
У складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима, увидом у катастар 
активних истражних простора, експлоатационих простора, лежишта и биланса минералних 
сировина и других геолошких ресурса и катастар експлоатационих поља, утврђено је да се на 
простору обухвата Просторног плана налазе лежишта подземних и термалних вода са овереним 
билансним резервама, на следећим локалитетима: 
- изворишта Д.о.о. „DUNAV OIL TERM“ у Сремским Карловцима, 
- изворишта Ј.К.П. „Беочин“ из Беочина: Луг, Сусек, Свилош, Черевић, Крушевље, Баноштор, 

Беочин (Фабрика воде), Беочин (Дунав) и Грабово, 
- извориште предузећа „Atos Vinum“ у Малој Ремети, 
- извориште Д.о.о. „Vlabons group“ у Јаску, 
- лежиште „Promont group“ д.о.о. у Врднику (термалне воде), 
- извориште погона за производњу пијаће воде А.Д. „НИС“ из Новог Сада на локалитету Јазак, 
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- извориште Специјалнe болницe за рехабилитацију „Термал“ у Врднику, 
- извориште-налазиште Јазак-фабрика, 
- извориште предузећа „Фриго Срем“ у Иригу, 
- бунар БД-2 у насељу Нештин, 
- извориште ЈП „Национални парк Фрушка гора“ из Сремске Каменице-ловиште „Ворово“ код 

Ердевика (експлоатациони објекат - копани бунар Б-1), 
- извориште „Лазин извор“ код Љубе, 
- изворишта на територији општине Инђија „Марадик“, 
- локално извориште „Борковац“, 
- извориште предузећа „Руднап аграр“ Д.о.о. у атару насеља Павловци, 
- извориште Д.о.о. „Пољопривредна стручна служба“ из Руме у Павловцима, 
- локална изворишта „Дивош“,“Чалма“, „Шуљам“, „Мутаљ“, „Бешеновачки Прњавор“ на 

територији Сремска Митровица-град, 
- извориштe „Петроварадинска ада“ у Новом Саду, 
- извориште у Визићу, 
- извориште у Нештину, 
- извориште језеро Шеловренац, 
- извориште ресторана Гландош, 
- извориште фарма Бешка, 
- извориште Бешка. 
 
Потенцијални извори енергије на простору Фрушке горе су и дубоке термалне воде. 
Хидрогеотермални потенцијали на простору обухвата Просторног плана испитани су на 
бушотинама СК-1/H, MR-1/H, Vrd-1/H, ЕR-1/H, Lež-1/H и NL-1/H. 
 
Табела 8. Хидрогеотермални потенцијали у обухвату Просторног плана 

Бушотина (локалитет) Протицај 
(l/s) 

Темп. 
(°C) 

Термална 
снага 
 (MWt) 

Дубина 
бушотина 

 (m) 

Статус 
бушотине 

СК-1/H (Сремски Карловци) 5,2 23.0 0,065 498.20 Конзервирана 
бушотина 

MR-1/H (Мала Ремета) - 25.0  412.00 Ликвидирана 
бушотина 

Vrd-1/H (Врдник) 1.00 32.0 0.05 600.00 Ликвидирана 
бушотина 

ЕR-1/H (Ердевик) - 16.0 - 352.00 Ликвидирана 
бушотина 

Lež-1/H (Лежимир) 1.10 21.0 0.005 350.00 Ликвидирана 
бушотина 

NL-1/H  
(Нови Лединци) 6.05 20.0 - 808.00 Непознат статус 

 
У обухвату Просторног плана се налазе и термалне воде „Инђија“. 
 
На подручју обухвата Просторног плана, НИС а.д. Нови Сад има Погон за производњу пијаће 
воде у Јаску, заједно са осталим објектима инфраструктуре, са одобрењем за експлоатацију 
подземних вода из бушотине Jaz 1/h у Јазачком Прњавору. Исцрпљена вода се флашира у Погону 
за производњу пијаће воде у месту Јазак. 
 
На простору обухвата Просторног плана се налазе лежишта (са овереним билансним резервама) 
и експлоатациона поља следећих минералних сировина: 
- лежиште и експлоатационо поље опекарских сировина „Стражилово“ у Сремским Карловцима, 
- лежиште и експлоатационо поље лапорца као цементне сировине „Филијала“ код Беочина, 
- лежиште и експлоатационо поље техничког грађевинског камена - трахит „Кишњева глава“ 

код Раковца, 
- лежиште лапорца „Бело брдо“ код Беочина, 
- лежиште зеолитисани туф и туф са зеолитом „Опћиште“ код Беочина, 
- лежиште пуцолански туф као додатак цементној сировини „Опћиште“ код Беочина, 
- лежиште лапорца као цементне сировине „Танцош“ код Беочина, 
- лежиште и експлоатационо поље глине „Липа“ код Черевића, 
- лежиште кречњака „Стрмоглавица“ код Врдника, 
- лежиште доломита Вење, 
- лежиште опекарских глина „Горњи Батинци“ код Ирига, 
- лежиште кречњака „Кречанске јаме“ код Лежимира, 
- лежиште и експлоатационо поље кречњака Мутаљ“ код Бешенова, 
- експлоатационо поље кречњака на лежишту „Бели камен“ код Бешенова. 
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По завршетку експлоатације за одређени број површинских копова урађена је пројектна 
документација и спроведена рекултивација до одређене фазе (техничка, делимично и биолошка на 
незнатним површинама), док је већи део напуштен, а поступак ревитализације није спроведен. 
 
3.1.3. Карактер предела 
 
У односу на специфичне карактеристике макрорегиона, простор који обухвата Просторни план 
припада Војвођанско-панонско-подунавском макрорегиону. 
 
У недостатку документа Карактеризације предела за Национални парк, који је предвиђен РПП 
АПВ, за потребе израде овог Просторног плана, као основа за анализу карактера предела, поред 
прибављених података, коришћена је и „Анализа стања карактера предела“16. Типови карактера 
предела су анализирани и класификовани кроз сагледану композицију и конфигурацију 
структуре предела, систем хомогених јединица и процену њихове осетљивости. 
 
На основу анализе оцене карактера предела, издвојено је пет основних типова карактера 
предела на простору обухвата Просторног плана, који су приказани на шематском приказу 
(слика бр. 2):  
1. Предео шумовитих, северних и јужних обронака Фрушке горе са комплексима манастира, 

прњавора и насеља уз њих;  
2. Десна обала Дунава и предео обрадивих северних обронака Фрушке горе са насељима;  
3. Инундационо подручје обале Дунава са ритовима и адама;  
4. Комплекси обрадивих површина и агрошумских простора на лесној тераси Срема са насељима;  
5. Аграрне површине са насељима на лесној заравни Срема;  

 

 
Слика 2. Шематски приказ основних предеоних типова у обухвату Просторног плана 

 
Структура сваког од наведених типова карактера предела анализира се у сврху одређивања 
смерница и мера којима ће се ојачати постојећи карактер предела или ублажити притисак који 
негативно утиче на вредност карактера предела. На тај начин анализирана структура указује на 
значај и осетљивост сваког од типова, и представља чинилац у дефинисању подручја посебне 
намене.  
 
Предео шумовитих северних и јужних обронака Фрушке горе са комплексима 
манастира, прњавора и насеља уз њих: Структуру овог предела чини матрица листопадних 
шума која доминира композицијом овог типа предела који се простире на северним и јужним 
обронцима Фрушке горе.  
 
Хомогена и концентрисана матрица шума се према југу наставља мозаичном структуром у којој се 
смењују: комплекси аграрних простора, агрошумски простори, обрадиве површине, воћњаци, 
виногради и насеља.  
 
Структуру формирају и карактеристични предеони елементи насеља и манастирских прњавора 
(Лежимир, Кувеждин, Бешеново, Мала Ремета, Јазак, Врдник...).  
 
Конфигурацију структуре предела формира рељеф умереног спирања и јаружања који је, 
спуштајући се према обалама Саве, настао у делувијално полувијалним процесима.  

                                           
16 Извор: План развоја шума у НП „Фруша гора“ од 2015-2024. године 
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Геометрију предела формирају дуге линије потока са релативно слабо израженим 
карактеристикама бујичарских токова. Насеља су већином настајала уз манастире (манастирски 
прњавори), који имају карактеристичну линеарну форму која, у већини случајева, и даље 
опстаје (Грегетег, Мала Ремета, Бешеновачки прњавор...). Структуру овог типа предела 
изграђују и фрушкогорски манастири (Велика Ремета, Гргетег, Старо Хопово, Ново Хопово, 
Раваница, Јазак, Мала Ремета, Бешеново, Кувеждин, Ђипша, Беочин), културна добра од 
изузетног значаја, који својом архитектуром истичу вредност овог аутохтоног културног предела. 
 
Висока десна обала Дунава и предео обрадивих северних обронака Фрушке горе са 
насељима: Композицију овог предела чини систем аграрних површина северних обронака 
Фрушке горе (састављен од винограда, воћњака, ораница и фрагмената агрошумских површина) 
са насељеним местима: Чортановци, Сремски Карловци, Буковац, Петроварадин, Сремска 
Каменица, Лединци, Раковац, Беочин, Черевић, Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек, Луг, Визић и 
Нештин. Образац насељавања северних обронака Фрушке горе се сагледава и кроз изражено 
простирање зона кућа за одмор, које карактерише мала густина изграђености на уситњеним 
парцелама пољопривредног земљишта. Формиране на мрежи атарских путева, између 
традиционалних насеља, зоне кућа за одмор, уз мање прекиде, стварају континуалну структуру 
линијског урбаног просторања од Нештина до Чортановаца и тиме представљају значајан фактор 
у компоновању карактера овог типа предела.  
 
Конфигурација структуре предела условљена је морфологијом терена коју формира делувијално 
полувијални рељеф интезивног спирања и јаружања који је, спуштајући се према обалама 
Дунава, настао у елувијалним процесима.  
 
Структура простирања зона кућа за одмор и одсуство контролисаног и усмереног развоја насеља 
је показатељ нарушеног стања које значајно одступа од историјске форме овог подручја. 
Површински копови неметаличних минералних сировина и цементара, као девастирани 
елементи, указују на лабилност овог предела, али и могућност његове рекултивације. 
 
Инундационо подручје обале Дунава са ритовима и адама: Река Дунав са својим 
инундационим подручјем обухвата јединствени водни простор који поред главног речног тока 
обухвата и рукавце, аде, баре и мртваје, приречне шуме и шибљаке. Тако формирана просторна 
матрица око Дунава, својим континуитетом и повезаношћу, доминантно гради композицију 
структуре овог предела.  
 
За разлику од ових природних ентитета који су по свом пореклу блиски природној, саставни део 
матрице чине и фрагментарно распоређени елементи антропогеног порекла: комплекси аграрних 
и агрошумских простора, рибњака, хидротехнички објекти за заштиту од вода, саобраћајна 
инфраструктура и фрагменти градског зеленила.  
 
Интегрална органска форма је једно од главних обележја композиције предеоних елемената овог 
типа, а његова осетљивост се може изразити кроз нарушавање такве конфигурације која је 
носилац диверзитета екосистема.  
 
Комплекси обрадивих површина и агрошумских простора на лесној тераси Срема: 
Композицијом овог мозаичног предела доминира матрица обрадивих површина у којој су 
фрагментарно распоређени елементи: агрошумски просторни комплекси аграрних простора и 
листопадне шуме, као и насеља (Чортановци, Крушедол, Ириг, Врдник, Јазак, Гргуревци). 
Конфигурација структуре предела формира маринско језерска - лесна тераса чији прелаз ка 
рељефу јаружања условљава већу динамику и разноврсније облике: од геометријских облика 
обрадивих површина, квадратне форме насеља Ириг и линијских форми манастирских прњавора 
до органских форми агрошумских комплекса и природних поточних долина.  
 
Аграрне површине са насељима на лесној заравни Срема: Структура овог типичног 
аграрног предела се препознаје у доминантној матрици обрадивих површина у којој су на 
граници са лесном терасом, на висинама од 90 до 120 метара, фрагментарно и равномерно 
распоређена равничарска насеља са ортогоналном шемом широких уличних регулација (Ердевик, 
Манђелос, Стејановици, Павловци, Марадик..).  
 
Предеони елементи листопадних шума (Лазинац, Гај, Грабова...) и агрошумских простора 
(Чесмин до, Шљиварски до...), као и комплекси обрадивих површина, појединачно, заузимају 
мање површине. Као елементи антропогеног порекла, у структури су читљиви и елементи 
система наводњавања и водених површина - акумулација.  
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Конфигурација структуре предела условљена је морфологијом терена коју формира лесна 
зараван. Доминирају геометријски облици које формирају: поља обрадивог земљишта различите 
гранулације, систем канала и саобраћајница, као и компактне форме насеља. Степен 
природности, односно органску форму уносе елементи природних водотокова са вештачким 
микроакумулацијама.  
 
Проценом типова карактера предела Фрушке горе уочавају се основни проблеми, који се 
сагледавају кроз композицију и конфигурацију структуре предела у којој су видљиве следеће 
појаве: 
- концентрисања шуме, као предеоног елемента, на једном месту; на тај начин се губи веза са 

осталим елементима у структури предела, што повећава степен његове нестабилности 
(предеони елементи листопадне шуме, шуме и шибљаци заузимају мањи проценат у типовима 
предела где доминирају аграрне површине);  

- монотоне структуре типова предела аграрних површина у којима су угрожени значајни 
фрагилни предеони елементи - станишта и екосистеми степског карактера; 

- строге геометријске форме коју стварају поља обрадивих површина у структури типова 
предела; 

- девастирани и оштећени елементи структуре предела који су носиоци идентитета - виногради 
и воћњаци (у типовима предела на високој десној обали Дунава, лесној тераси и заравни 
Срема); 

- девастирани елементи као што су површински копови неметаличних минералних сировина 
који нису рекултивисни; 

- недовољни проценат предеоних елемената комплекса агрошумских простора и линијских 
форми зелених структура у атарима насеља; 

- простирање зона кућа за одмор, које карактерише мала густина изграђености на уситњеним 
парцелама пољопривредног земљишта.  

 
3.1.4. Kултурнo наслеђе 
 
3.1.4.1. Историјски контекст  
 
У подножју Фрушке горе човек се населио врло рано и углавном се задржавао на приобаљу 
Дунава, његових притока и притока Саве које се спуштају са фрушкогорских падина.  
 
Први материјални трагови присуства на овом подручју потичу из периода мезолита (крај мезолита): 
керешка и старчевачка култура. Сачувани су и материјални трагови из: млађег неолита (винчанска 
култура), античког периода, периода борби око римских северних граница и пада Сирмијума, 
периода надирања Авара и Словена и њихове борбе са Византијом (улазак у средњи век). Борбе 
Авара са Францима крајем VIII века уводе ово подручје у сферу експанзије Западног царства. 
Учвршћује се црквена организација (Срем добија епископију, а у XVIII веку бискупију).  
 
Турски упади у Срем крајем XIV века најављују ново немирно поглавље историје. Турци су своју 
власт организовали углавном по градовима, који су тако добијали турски карактер. После 
закључења Карловачког мира 1699. године јужни градови и даље остају под Турцима. 
Становништво из њих се сели у хришћанску Угарску и задржава се на падинама Фрушке горе, у 
прњаворима подигнутих или обновљених манастира. На подручју Фрушке горе је изграђен 
велики број манастира у средњем веку. Неки уопште нису сачувани, а преостали су много 
изгубили од свог првобитног изгледа. Подигнути су углавном у периоду до XVIII века. Њихов 
значај за историју и културу је велики. Настали су из верских побуда, али се њихов утицај у 
средњем веку проширио и на културу и економију. Фрушкогорски манастири су у XVIII и 
почетком XIX века постали, поред великих духовних центара, и значајне иконописачке 
радионице. У Другом светском рату сви манастири су мање или више оштећени или спаљени. 
Последњих двадесет година се ревитализују уз помоћ државе и донација.  
 
Осим манастира, споменичко благо Фрушке горе се састоји из низа познатих, заштићених и 
категорисаних културних добара, али и од мноштва остатака различитих, у међувремену 
несталих култура, чије пређашње постојање је само евидентирано или је још увек непознато, 
скривено и сачувано у наслагама тла.  
 
Током Другог светског рата на Фрушкој гори био је организован Народноослободилачки покрет 
народа Војводине против фашизма. Најзначајнији споменик овог периода је споменик „Слобода“ 
на Иришком венцу. 
 
Непокретно културно наслеђе је заступљено на укупном подручју обухвата Просторног плана. 
Материјални трагови на посматраном подручју су неравномерно заступљени.  
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Са становишта заштите и презентације непокретне културне баштине најзначајније је рубно 
подручје Националног парка са контактним делом заштитне зоне: 
- јужни обронци Фрушке горе, са комплексима манастира и њихових прњавора (манастир 

Кувеждин и насеље Дивош, остаци манастира Бешеново и насеље Бешеново Прњавор, 
манастир и насеље: Мала Ремета, Јазак, Врдник и др.); 

- северни обронци Фрушке горе са манастирима Беочин и Раковац и насељима на десној обали 
Дунава: Нештин, Сусек, Баноштор, Черевић, Беочин, Раковац, Лединци, Сремска Каменица и 
Буковац; 

- Петроварадин са Петроварадинском тврђавом; 
- Историјски град Сремски Карловци; 
- Лесни одсек источних обронака Фрушке горе са насељем Чортановци, где се налази вредно 

градитељско наслеђе и велики број археолошких локалитета (подручје несталих надземних 
материјалних трагова културне баштине). 

 
Централно подручје Националног парка обухвата претежно споменике новије историје – 
историјски значајна места из Народноослободилачке борбе на Фрушкој гори.  
 
Значај и многобројност материјалних културних добара на Фрушкој гори, као и њихова 
разноврсност и различитост говори у прилог чињеници да се ради о изузетно хуманом простору 
за живот, стварање и трајање.  
 
3.1.4.2. Непокретна културна добра 
 
У посматраном подручју налази се укупно: 
- пет просторно културно-историјских целина; 
- 97 споменика културе и њихових заштићених околина; 
- три знаменита места; 
- шест археолошких налазишта. 
 
Преглед непокретних културних добара се у наставку текста даје по значају и по врсти. 
 
Непокретна културна добра од изузетног значаја 
 
У подручју обухвата Просторног плана се налази 27 непокретних културних добара (НКД) од 
изузетног значаја и то: две просторне културно-историјске целине (ПКИЦ), 23 споменика културе 
и два знаменита места. 
 
Табела 9. Преглед просторно културно-историјских целина од изузетног значаја 
Р.БР. НАЗИВ ЛОКАЦИЈА ОПШТИНА / ГРАД 

1. Градско језгро Сремских 
Карловаца Сpемски Карловци Сремски Карловци 

2. Фрушка ropa са манастирима и 
другим споменицима културе Фрушка гора Бачка Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Нови 

Сад, Ср. Митровица, Шид;  
 
Табела 10. Преглед споменика културе од изузетног значаја 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1.  Манастир Беочин Беочин Беочин 
2.  Манастир Раковац Раковац Беочин 
3.  Кућа у Нештину у Ул. Коче Поповића бр. 34 Нештин Бачка Паланка 
4.  Манастир Велика Ремета Велика Ремета Ириг 
5.  Манастир Врдник-Раваница Врдник Ириг 
6.  Манастир Гргетег Гргетег Ириг 
7.  Манастир Јазак Јазак Ириг 
8.  Манастир Крушедол Крушедол Ириг 
9.  Манастир Мала Ремета Мала Ремета Ириг 
10.  Манастир Ново Хопово код Ирига Ириг 
11.  Манастир Старо Хопово код Ирига Ириг 
12.  Cpeтењскa црква Крушедол Ириг 
13.  Споменик слободе на Иришком венцу код Ирига Ириг 
14.  Манастир Кувеждин код Дивоша Ср. Митровица 
15.  Манастир Петковица код Шишатовца Ср. Митровица 
16.  Maнacтиp Шишатовац Шишатовац Ср. Митровица 
17.  20 споменика културе у граници просторно културно-

историјске целине „Градско језгро Сремских Карловаца Ср. Карловци Ср. Карловци 

18.  Дворац Јосифа Рајачића Ср. Карловци Ср. Карловци 
19.  Горња црква посвећена Ваведењу Богородице Ср. Карловци Ср. Карловци 
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Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
20.  Дом Ангелине Дејановић Ср. Карловци Ср. Карловци 
21.  Манастир Ђипша код Визића Шид 
22.  Манастир Привина Глава Привина Глава Шид 
23.  Православна црква Моловин Шид 

 
У посматраном подручју је 23 споменика културе од изузетног значаја. Истичу се фрушкогорски 
манастири са пратећим садржајима (прњавори, водице, чесме, испоснице и сл.) који 
представљају посебну вредност и идентитет ове територије, те су издвојени као посебна намена. 
Њихова вишеструка димензија – као духовног и културно – историјског наслеђа и вредност коју 
представљају, захтевају одговарајући третман и интерпретацију. 
 
Табела 11. Преглед знаменитих места од изузетног значаја 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. Споменик на брду „Везирац”, место битке код 
Петроварадина 1716.год.  

Петроварадин - обухвата 
тромеђу Ср. Карловаца, 

Петроварадина и Буковца 
Нови Сад 

2. Капела мира - Место Карловачког мира 1699.год. Ср. Карловци Ср. Карловци 
 
Непокретна културна добра од великог значаја 
 
У подручју обухвата Просторног плана је 51 непокретно културно добро од великог значаја и то: 
три просторне културно-историјске целине, 44 споменика културе, једно знаменито место и три 
археолошкa налазишта.  
 
Табела 12. Преглед просторно културно-историјских целина од великог значаја 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. Cтaрo језгро Ирига Ириг Ириг 
2. Горња и доња Петроварадинска тврђава са подграђем  Петроварадин Нови Сад 
3. Дворац и парк у Сремској Каменици Ср. Каменица  Нови Сад 

 
Табела 13. Преглед споменика културе од великог значаја 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1.  Српска православна црква Св. Георгија Баноштор Беочин 
2.  Сеоска кућа у Станковићевој ул. бр. 4 Беочин Беочин 
3.  Српска православна црква Преображења Беочин Беочин 
4.  Чардак у Фрушкогорској ул. бр.97 Свилош Беочин 
5.  Српска православна црква Св. арханђела Гаврила Сусек Беочин 
6.  Римокатоличка црква Св. Јосипа Черевић Беочин 
7.  Српска православна црква Св. Саве Черевић Беочин 
8.  Воденица Нештин Бачка Паланка 
9.  Српска православна црква Св. Кузмана и Дамјана Нештин Бачка Паланка 
10.  Српска православна црква Св. Николе Чортановци Инђија 
11.  Српска православна црква Св. Саве Марадик Инђија 
12.  Српска православна црква Св. Николе Марадик Инђија 
13.  Врдничка кула Врдник Ириг 
14.  Kyћa у кojoj je живела Милица Стојадиновић Српкиња Врдник Ириг 
15.  Српска православна црква Св. Јована Претече Врдник Ириг 
16.  Термоцентрала рудника угља Врдник Ириг 
17.  Српска православна црква Св. Николе Ириг Ириг 
18.  Српска православна црква Св. Теодора Тирона Ириг Ириг 
19.  Српска православна црква Успења Богородице Ириг Ириг 
20.  Српска православна црква Св. Николе Јазак Ириг 
21.  Српска православна црква Св. Николе Нерадин Ириг 
22.  Воденица Ривица Ириг 
23.  Српска православна црква Преображења Шатринци Ириг 
24.  Српска православна црква Вазнесења Господњег Буковац Нови Сад 
25.  Кућа у којој је живео Јован Јовановић Змај Ср. Каменица Нови Сад 
26.  Кућа из XVIII века, Карађорђева улици бр. 21 Ср. Каменица Нови Сад 
27.  Православна црква Рођења Пресвете Богородице Ср. Каменица Нови Сад 
28.  „Турска чесма“ Ст. Лединци Нови Сад 
29.  „Турска чесма“ Ст. Лединци Нови Сад 
30.  Остаци средњевековне цркве на локалитету „Клиса“ Ст. Лединци Нови Сад 
31.  Српска православна црква Св. Николе Стејановци Рума 
32.  Српска православна црква Св. архистратига Михаила Гргуревци Ср. Митровица 
33.  Српска православна црква Св. Георгија Дивош Ср. Митровица 
34.  Сеоска кућа у Пинкијевој улици бр. 27 Лежимир Ср. Митровица 
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Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
35.  Српска православна црква Св. Георгија Лежимир Ср. Митровица 
36.  Српска православна црква Св. Георгија Манђелос Ср. Митровица 
37.  Српска православна црква Св. Николе Шуљам Ср. Митровица 
38.  Српска православна црква Св. Петра и Павла Беркасово Шид 
39.  Тврђава Беркасово Шид 
40.  Римокатоличка црква Св. Михајла Ердевик Шид 
41.  Српска православна црква Св. Николе Ердевик Шид 
42.  Сеоска кућа у Улици ЈНА бр. 5 Љуба Шид 
43.  Српска православна црква Св. Димитрија Љуба Шид 
44.  Римокатоличка црква Св. Катарине Сот Шид 

 
Табела 14. Преглед знаменитих места од великог значаја 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. Гроб Бранка Радичевића на Стражилову Ср. Карловци Ср. Карловци 
 
Табела 15. Преглед археолошких налазишта од великог значаја 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. Градина - локалитет средњевековног манастира Раковац Беочин 
2. Михаљевачка шума Чортановци Инђија 
3. Локалитет у Гргуревцима - остаци манастира Св. Гргура Гргуревци Ср. Митровица 

 
Непокретна културна добра 
 
У подручју обухвата Просторног плана је 34 непокретна културна добра и то: 30 споменика 
културе, једно знаменито место и три археолошка налазишта.  
 
Табела 16. Преглед споменика културе 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА/ГРАД 
1.  Дворац у Беочину Беочин Беочин 
2.  Црква Св. Арханђела Михаила и Гаврила Грабово Беочин 
3.  Српска православна црква Ваведења Богородице Свилош Беочин 
4.  Родна кућа народног хероја Димитрија Лазарова „Раше“ Черевић Беочин 
5.  Кућа из НОБ у Улици Пеке Дапчевића бр. 60 Ириг Ириг 
6.  Кућа народног хероја Анке Матић Грозде  

у Улици Анке Матић бр. 32 
Ириг Ириг 

7.  Споменик „Кипови“ у знак сећања на епидемију куге Ириг - Рума Ириг 
8.  Споменик у НОБ погинулим члановима породице Јовичић Јазак Ириг 
9.  Кућа са окућницом у Ул. Патријарха Рајачића бр. 14 Петроварадин Нови Сад 
10.  Римокатоличка црква Марија Снежна на Текијама Петроварадин Нови Сад 
11.  „Шпилерова кућа“ у Ул. Владимира Гортана бр. 8 Петроварадин Нови Сад 
12.  Жупна црква Светог Јурја и жупни дом Петроварадин Нови Сад 
13.  Гробна места с надгробним споменицима на транџаменту 

(Војно гробље, Старокатоличко и Мајурско гробље) 
Петроварадин Нови Сад 

14.  Два надгробна споменика на српском православном гробљу 
(Ј. Јовановићу Змају и Новаку Радонићу) 

Ср. Каменица 
 

Нови Сад 

15.  Зграда из XVIII века, Дунавска улица бр. 5 Ср. Каменица Нови Сад 
16.  Комплекс „Енглеско-југословенске дечије болнице“ Ср. Каменица Нови Сад 
17.  Споменик Јовану Јовановићу Змају Ср. Каменица Нови Сад 
18.  Родна кућа народног хероја Стевана Петровића Брила Стејановци Рума 

19.  Капела породице Николић на Горњем гробљу на Черату 
(објекат сакралне архитектуре) Ср. Карловци Ср. Карловци 

20.  Два надгробна споменика на Чератском гробљу 
(меморијални комплекси, споменици и спомен обележја) Ср. Карловци Ср. Карловци 

21.  Три надгробна споменика на Чератском гробљу 
(меморијални комплекси, споменици и спомен обележја) Ср. Карловци Ср. Карловци 

22.  Три надгробна споменика на Магарчевом брегу 
(меморијални комплекси, споменици и спомен обележја) Ср. Карловци Ср. Карловци 

23.  Родна кућа народног хероја Бока Палковљевића Пинкија Манђелос Ср. Митровица 
24.  Рохаљ базе Дивош Ср. Митровица 
25.  Спомен комплес Јабука Бешеново Ср. Митровица 
26.  Мошин гроб Гргуревци Ср. Митровица 
27.  Цигански логор Лежимир Ср. Митровица 
28.  Лепињцин гроб Шуљам Ср. Митровица 
29.  Максин гроб Шуљам Ср. Митровица 
30.  Амбар у Партизанској улици бр. 103 Беркасово Шид 
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Табела 17. Преглед знаменитих места 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора Чортановци Инђија  
 
Табела 18. Преглед археолошких налазишта 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1.  Марин до Раковац Беочин 
2.  Некропола из IV века на потесу Крушевље Свилош Беочин 
3.  Градац Черевић Беочин 

 
3.1.4.3. Добра у поступку утврђивања за непокретно културно добро 
 
У обухвату Просторног плана се налазе четири добра која су у поступку утврђивања за културно 
добро (објекти сакралне архитектуре). 
 
Табела 19. Преглед добара у поступку утврђивања за непокретно културно добро 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1.  СПЦ пренос моштију Св. Николе Лединци Нови Сад 
2.  Комплекс Римокатоличке цркве Св. Рока  Петроварадин Нови Сад 
3.  Комплекс Римокатоличке цркве узвишења Св.Крижа Петроварадин Нови Сад 
4.  РКЦ Нашашћа Св. Крижа на Змајевом тргу Ср. Каменица Нови Сад  

 
3.1.4.4. Добра која уживају претходну заштиту 
 
У обухвату Просторног плана се налази 504 добара која уживају претходну заштиту17 и то: 
- 119 градитељских објеката; 
- 42 споменика и спомен обележја; 
- пет старих језгара градова и насеља; 
- 337 археолошких локалитета и локалитета са историјским, етнолошким или природњачким 

садржајем. 
 
Табела 20. Преглед градитељских објеката која уживају претходну заштиту 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1.  Римокатоличка црква Нештин Бачка Паланка 
2.  Српска православна црква Визић Бачка Паланка 
3.  Амбар, улица Коче Поповића бр. 45 Нештин Бачка Паланка 
4.  Римски бунар Нештин Бачка Паланка 
5.  Цистерна за воду, са леве стране пута Сусек-Нештин у атару 

села Нештин Бачка Паланка 

6.  Ловачка кућа, потез Јанок Нештин Бачка Паланка 
7.  Кућа са окућницом, Улица Пеке Дапчевић бр. 24 Визић Бачка Паланка 
8.  Амбар и чардак, Улица Пеке Дапчевић бр. 26 Визић Бачка Паланка 
9.  Спахијска кућа, Улица Пеке Дапчевић бр. 35 Визић Бачка Паланка 
10.  Кућа, Улица Пеке Дапчевић бр. 39 Визић Бачка Паланка 
11.  Кућа, Улица Пеке Дапчевић бр. 41 Визић Бачка Паланка 
12.  Кућа, Улица Пеке Дапчевић бр. 52 Визић Бачка Паланка 
13.  Кућа Козића, Улица Богдана Симића бр. 51 Визић Бачка Паланка 
14.  Римокатоличка црква Беочин Беочин 
15.  Римокатоличка црква Баноштор Беочин 
16.  Назаренска богомоља Баноштор Беочин 
17.  Евангелистичка црква Луг Беочин 
18.  Вила Розенберг Беочин Беочин 
19.  Објекат у Светосавској улици бр. 1 Беочин Беочин 
20.  Објекат скупштине општине Беочин Беочин 
21.  Објекат „Конзум“ Беочин Беочин 
22.  Стара зграда поште Нештин Беочин 
23.  Летња кућа грофа Котека Черевић Беочин 
24.  Стара апотека Черевић Беочин 
25.  Завичајни музеј Черевић Беочин 
26.  Стара пошта Черевић Беочин 
27.  Кућа грофа Котека Черевић Беочин 

                                           
17  У складу са чланом број 29. Закона о културним добрима, установа заштите дужна је да у року од две године утврди да 

ли евидентирана непокретност има споменичка својства и да у том року предложи утврђивање те непокретности за 
културно добро. Уколико евидентирана непокретност није утврђена за културно добро у року од три године од дана 
евидентирања, на ту непокретност неће се примењивати мере заштите утврђене овим законом.  
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Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
28.  Трговачка кућа, Улица Јована Грчића Миленка бр. 2 (45*) Черевић Беочин 
29.  Трговачка кућа, Улица Јована Грчића Миленка бр. 15 (46*) Черевић Беочин 
30.  Кућа у Улици краља Петра I бр. 7 Черевић Беочин 
31.  Парохијски дом римокатоличке цркве Черевић Беочин 
32.  Стари парохијски дом Черевић Беочин 
33.  Женска школа Черевић Беочин 
34.  Кућа, Улица Вука Караџића бр. 8 Черевић Беочин 
35.  Зграда лучке капетаније Беочин Беочин 
36.  Стари водоторањ Беочин Беочин 
37.  Стара фабричка хала, клинкер хала Беочин Беочин 
38.  Управна зграда бр. 1 Беочин Беочин 
39.  Кућа у Улици Стојана Вукосављевића бр. 26 Беочин Беочин 
40.  Кућа у Улици Стојана Вукосављевића бр. 33 Беочин Беочин 
41.  Кућа у Улици Стојана Вукосављевића бр. 39 Беочин Беочин 
42.  Кућа у Улици Стојана Вукосављевића бр .93 Беочин Беочин 
43.  Кућа у Улици Љубе Станковића бр. 18 Беочин Беочин 
44.  Кућа у Улици Љубе Станковића бр. 20 Беочин Беочин 
45.  Кућа у Улици Љубе Станковића бр. 61 Беочин Беочин 
46.  Чардак са бунаром, Партизанска бр. 6 Беочин Беочин 
47.  Кућа у Улици Јована Грчића Миленка бр. 5 Черевић Беочин 
48.  Кућа у Улици Душана Савића Доде бб Черевић Беочин 
49.  Кућа у улици Димитрија Лазаревића Раше бр. 7 Черевић Беочин 
50.  Кућа у Карађорђевој улици бр. 13 Черевић Беочин 
51.  Кућа у Фрушкогорској бр. 15 Черевић Беочин 
52.  Кућа у Фрушкогорској бр. 23 Черевић Беочин 
53.  Чардак за кукуруз у Ул. Бранка Радичевић бр. 22 Черевић Беочин 
54.  Кућа у Улици Атанасија Геретског бр. 26 Черевић Беочин 
55.  Кућа у Улици Атанасија Геретског бр. 28 Черевић Беочин 
56.  Сушара за хмељ, Ул. краља Петра I бр. 44 Черевић Беочин 
57.  Стара гостиона, Дунавска бб Черевић Беочин 
58.  Кућа у Улици Цара Душана 1 Баноштор Беочин 
59.  Кућа у Улици Светозара Марковића бр.48 Баноштор Беочин 
60.  Кућа са окућницом, Црквена улица бр.29 Баноштор Беочин 
61.  Кућа, Фрушкогорска улица бр. 16 Баноштор Беочин 
62.  Бунар на Ђерам, на улазу у Село из правца Сусека, Улица 

Светозара Марковића Баноштор Беочин 

63.  Кућа у Улици Николе Тесле бр. 163 Сусек Беочин 
64.  Амбар на саоницама, Фрушкогорска бр. 38 Сусек Беочин 
65.  Кућа у Улици Николе Тесле бр. 37 Сусек Беочин 
66.  Кућа у Улици рибарска бр. 42 Сусек Беочин 
67.  Кућа у Улици рибарска бр. 14 Сусек Беочин 
68.  Лагум у Улици Вука Караџића бр. 2 Сусек Беочин 
69.  Амбар у Улици Николе Тесле бр. 39 Сусек Беочин 
70.  Окућница у Улици Бранка Радичевића бр. 16 Сусек Беочин 
71.  Чардак, Улица фрушкогорска бр. 84 Свилош Беочин 
72.  Чардак, Улица фрушкогорска бр. 48 Свилош Беочин 
73.  Чардак, Улица ЈНА бр. 119 Свилош Беочин 
74.  Кућа Андрин Пере, Улица фрушкогорска бр. 62 Свилош Беочин 

75.  

Сеоски бунари 
Фрушкогорска бр. 91 
Фрушкогорска бр. 59 
Фрушкогорска бр. 19 

Свилош Беочин 

76.  Кућа са окућницом у Улици фрушкогорска бр. 29 Луг Беочин 
77.  Кућа са окућницом у Улици фрушкогорска бр. 17 Луг Беочин 
78.  Кућа са окућницом у Улици фрушкогорска бр. 7 Луг Беочин 
79.  Кућа са окућницом у Улици фрушкогорска бр. 5 Луг Беочин 
80.  Кућа са окућницом у Улици фрушкогорска бр. 3 Луг Беочин 
81.  Кућа са сушаром за хмељ у Улици М.Тита бр. 33 Луг Беочин 
82.  Бунар на чекрк, Фрушкогорска бр. 30 Луг Беочин 
83.  Хотел на Иришком венцу Ириг Ириг 

84.  Објекти у Карађорђевој улици бр. 12, 13, 48, 50, 62, 63, 69, 
70, 72, 75, 80, 103, 113, 116, 121 Буковац Нови Сад 

85.  Објекти у Пинкијевој улици бр. 5, 15 Буковац Нови Сад 
86.  Објекат у Улици Доња Барања бр. 1 Буковац Нови Сад 

 Објекат у Видовданској улици бр. 14 Буковац Нови Сад 
87.  Брајина ћуприја Буковац Нови Сад 
88.  Објекат у Улици Лукијана Мушићког бр. 6 Лединци Нови Сад 
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Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
89.  Улица Арчибалда Рајса бр. 3, 8,16, 21 Петроварадин Нови Сад 
90.  Улица Косте Нађа бр. 2, 3, 7, 9, 12, 18, 22, 27 Петроварадин Нови Сад 
91.  Улица Павла Јуришића бр. 7, 15, 17, 19, 21, 25 Петроварадин Нови Сад 
92.  Војни комплекс у Улици Павла Јуришића Петроварадин Нови Сад 
93.  Улица Патријарха Рајачића бр. 8 и 20 Петроварадин Нови Сад 
94.  Заветни крст у Рајачићевој Петроварадин Нови Сад 
95.  Рељковићева улица бр. 3,9,20 Петроварадин Нови Сад 

96.  
Прерадовићева улица бр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 
17, 18, 21, 30, 70, 71, 77, 79, 81, 84, 86, 87, 88, 89, 99, 110 
(скулптура Св. Рока), 120,128, 148, 150, 152. 

Петроварадин Нови Сад 

97.  Качићева улица бр. 18, 20, 26, 40, 43, 64 Петроварадин Нови Сад 
98.  Мажуранићева улица бр. 34, 48, 51, 62 Петроварадин Нови Сад 
99.  Улица Марка Орешковића бр. 5 Петроварадин Нови Сад 

100.  Крижанићева улица бр. 5, 12 Петроварадин Нови Сад 
101.  Округићева улица бр. 17, 29, 30, 31, 37, 38, 39, 40 Петроварадин Нови Сад 
102.  Улица Фрање Штефановића бр. 9 Петроварадин Нови Сад 
103.  Улица Рачког бр. 22, 24, 44 Петроварадин Нови Сад 
104.  Улица Динка Шимуновића бр. 4, 5/5а Петроварадин Нови Сад 
105.  Барутана на Алибеговцу Петроварадин Нови Сад 

106.  Доњи пут, Рибњак бр. 27, 35, 47, 49, 51, 71, 73, 75, 77, 79, 
81 Петроварадин Нови Сад 

107.  Горњи пут, Рибњак бр. 32, 85 Петроварадин Нови Сад 
108.  Комплекс гробаља на Транџаменту Петроварадин Нови Сад 
109.  Улица војводе Путника бр. 1, 2, 3, Ср. Каменица Нови Сад 
110.  Улица 23. октобра бр. 2 Ср. Каменица Нови Сад 
111.  Дунавска улица бр. 4, 8, 13, 18, 28 Ср. Каменица Нови Сад 
112.  Улица Јована Јовановића Змаја бр. 18 Ср. Каменица Нови Сад 
113.  Карађорђева улица бр. 23 Ср. Каменица Нови Сад 
114.  Улица 23. Октобра бр. 2 Ср. Каменица Нови Сад 
115.  Улица кнез Михајла бр. 8 Ср. Каменица Нови Сад 
116.  Улица железничка бр. 22 Ср. Каменица Нови Сад 
117.  Улица мали до бр. 2 Ср. Каменица Нови Сад 
118.  Двор (три помоћне зграде дворца)  Ср. Каменица Нови Сад 
119.  Змајев трг бр. 1, 2, 9, 13, 14, 17 Ср. Каменица Нови Сад 
 
Табела 21. Преглед споменика и спомен обележја која уживају претходну заштиту 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1.  Спомен биста народном хероју Стевану Петровићу Брилету у 
парку Беочин Беочин 

2.  Спомен биста Јована Грчића Миленка Беочин Беочин 
3.  Спомен плоча на згради Основне школе Баноштор Беочин 
4.  Крст, Улица Николе Тесле бр. 77 Сусек Беочин 
5.  Православно гробље Сусек Беочин 
6.  Спомен костурница, испред зграде основне школе Грабово Беочин 
7.  Спомен палим борцима и жртвама фашистичког терора Свилош Беочин 
8.  Партизанско спомен-гробље Свилош Беочин 
9.  Споменик са костурницом Раковац Беочин 
10.  Споменик народном хероју Димитрију Лазаревићу Раши Черевић Беочин 
11.  Спомен обележје жртвама фашизма Нештин Бачка Паланка 
12.  Спомен костурница Визић Бачка Паланка 
13.  Попрсје Ђорђа Шундуковица на Змајевцу Врдник Ириг 

14.  Надгробни споменик умрлима од епидемије у Првом 
светском рату, на старом гробљу код манастира Раваница Врдник Ириг 

15.  Споменик Милици Стојадиновић Српкињи  
у порти манастира Раваница Врдник Ириг 

16.  Споменик посвећен III чети Фрушкогорског партизанског 
одреда, потес „Црвени чот“ Врдник  Ириг  

17.  Споменик Ђорђу и Петру Пантелићу у манастиру Гргетег Гргетег Ириг 

18.  Споменик на месту погибије Бошка Палковљевућа Пинкија 
на „Широким лединама“ Мала Ремета Ириг 

19.  Салаш Николе Иванића  Нерадин Ириг 

20.  Споменик посвећен I чети Подунавског партизанског 
одреда, потес „Астал“ Ириг Ириг 

21.  Споменик посвећен првим партизанима из Ирига,  
потес „Иришки камен“ Ириг Ириг 

22.  Споменик посвећен II чети Подунавског партизанског 
одреда, потес „Астал“ Ириг Ириг 
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Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

23.  Гроб партизана Недељковић Лазара – Кераша,  
потес „ Плетена Анта – Електровојоводина“ Ириг Ириг 

24.  Споменик Подунавском партизанском одреду,  
потес „ Плетена Анта – Електровојоводина“ Ириг Ириг 

25.  Спомен обележје „Ругово“ у близини чортановачке плаже Чортановци Инђија 

26.  Спомен плоча палим борцима и жртвама фашистичког терора, на 
згради старе школе, Видовданска улица бр. 14 Буковац Нови Сад 

27.  Спомен плоча Милици Стојадиновић Српкињи, на згради у 
Улици маршала Тита бр. 81 Буковац Нови Сад 

28.  Спомен плоча палим борцима и жртвама фашистичког 
терора (Трг жртава геноцида бр. 1) Буковац Нови Сад 

29.  Карактеристична обележја на кућама у којима су се 
налазиле партизанске базе Буковац Нови Сад 

30.  Дрвени крстови по ободу села и у атару Буковац Нови Сад 
31.  Крст испред цркве Буковац Нови Сад 
32.  „Масна ћупа“ Буковац Нови Сад 
33.  Гробље на Ловрању, на Ловрањском брегу Буковац Нови Сад 

34.  Споменик страдалима у Другом Светском рату, Улица Змај 
Јовина бр. 17 Лединци Нови Сад 

35.  Споменик посвећен III чети Подунавског партизанског 
одреда, потес „Три дирека“ 

на Партизанском 
путу 

Сремска Митровица 

36.  Споменик посвећен IV чети Подунавског партизанског 
одреда, потес „Шпаркаса“ 

на Партизанском 
путу 

Сремска Митровица 

37.  Споменик посвећен IV чети Фрушкогорског партизанског 
одреда, потес „Дебели храст“ 

на Партизанском 
путу Сремска Митровица 

38.  Споменик посвећен I чети Фрушкогорског партизанског 
одреда, потес „Фатови“ код Летенке Шуљам Сремска Митровица 

39.  Споменик посвећен Фрушкогорском партизанском одреду, 
потес „Хајдучки брег“ Гргуревци Сремска Митровица 

40.  Спомен плоча „Дебеле липе“ на Партизанском путу Манђелос  Сремска Митровица 

41.  Објекти, споменици и гробови у оквиру и око одмаралишта 
Летенка, посвећени НОБ-у 

Шуљам/ 
Бешеново Сремска Митровица 

42.  Споменик Стевану Мандићу,  
лево од пута Бикић До-Привина Глава 

Бикић До-Привина 
Глава Шид 

 
Табела 22. Преглед старих језгара насеља која уживају претходну заштиту 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. Централнa радничкa колонијa Беочин Беочин 
2. Радничка колонија Доњи Шакотиновац, Улица радничка Беочин Беочин 
3. Радничка колонија Филијала Беочин Беочин 
4. Старо језгро Черевића Черевић Беочин 
5. Стари центар Нештина Нештин Бачка Паланка 

 
У обухвату Просторног плана се налази 337 археолошких локалитета и локалитета са 
историјским, етнолошким или природњачким садржајем који уживају претходну заштиту и то: 
- 326 археолошких локалитета и 
- 11 локалитета са историјским, етнолошким или природњачким садржајем. 
 
У обухвату Просторног плана налази се пет локалитета римског Лимеса: Баноштор (Malata 
Bononia), Черевић, Думбово, Петроварадин (Cusum) и Чортановци (Ad Herculae). Успостављање 
римске границе почиње у првим деценијама I века наше ере и траје до почетка VII века. Лимес у 
Србији је чинио низ утврђења на десној обали Дунава која су градили припадници римских 
легија. Центар за светску баштину је у априлу 2015. године поставио дунавски Лимес у Србији 
на прелиминарну листу Унеска. 

 
Табела 23. Преглед локалитета са историјским, етнолошким или природњачким садржајем који 

уживају претходну заштиту 
Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1.  Чесма Беочин Беочин 
2.  Тестера Черевић Беочин 
3.  Комплекс Равне Грабово Беочин 

4.  Чесма - Белило, угао Kaрађорђева (бивша маршала Тита) и 
Васе Жабаљца Нештин Бачка Паланка 

5.  Чесма Светог Димитрија на потоку Убавац 
у манастиру Велика Ремета Велика Ремета Ириг 
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Р.БР. НАЗИВ МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
6.  Водица18 на Стражилову Ср. Карловци Ср. Карловци 
7.  Водица „Вилина вода“ у шуми 3 km западно од Буковца Буковац Нови Сад 
8.  Камен чесма у обали потока, југоисточно од цркве Лединци Нови Сад 

9.  Карловачки друм, чесма из XXVIII века,  
југоисточно од цркве Марије Снежне на Текијама Петроварадин Нови Сад 

10.  Доњи пут, Рибњак, чесма из XXVIII века Петроварадин Нови Сад 

11.  Спомен чесма посвећена II чети Фрушкогорског 
партизанског одреда, код Рохаљ база Дивош Сремска Митровица 

 
3.1.5. Становништво 
 
Анализа демографског развоја подручја обухваћеног Просторним планом извршена је на основу 
званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1991-2011. године.  
 
У обухвату Просторног плана је 50 насеља и то: 48 целих насеља, као и ободни делови два 
насеља (Бешка и Гибарац). Број становника се, као званични статистички податак, односи на 
цело насеље, тако да ће из ове анализе изостати насеља Бешка и Гибарац.  
 
Сходно томе, у укупно 48 насеља, према Попису становништва 2011. године, живео је 88.561 
становник, или 4,6% војвођанске популације. 
 
Табела 24. Укупан број становника у обухвату Просторног плана 

Општина/Град Насеље Број становника  
по методологији пописа 2002. 

године 

Индекс 
2011/2002 

1991. 2002. 2011. 
Бачка Паланка Визић 384 349 270 77,4 

Нештин 984 900 794 88,2 
Беочин  Баноштор  615 780 743 95,3 

Беочин 7757 8058 7839 97,3 
Грабово 140 138 100 72,5 
Луг 849 801 709 88,5 
Раковац 1350 1989 2248 113,0 
Свилош 347 362 291 80,4 
Сусек 1134 1132 996 88,0 
Черевић 2501 2826 2800 99,1 

Инђија Јарковци 310 604 593 98,2 
Марадик 2039 2298 2095 91,2 
Чортановци 1579 2308 2337 101,3 

Ириг  Велика Ремета 18 42 44 104,8 
Врдник 3430 3704 3092 83,5 
Гргетег 73 85 76 89,4 
Ириг 4382 4848 4415 91,1 
Јазак 1137 1100 960 87,3 
Крушедол Прњавор 229 277 234 84,5 
Крушедол Село 362 388 340 87,6 
Мала Ремета 157 151 130 86,1 
Нерадин 624 551 475 86,2 
Ривица 623 657 620 94,4 
Шатринци  392 399 373 93,5 

Град Нови Сад Буковац 2982 3585 3936 109,8 
Лединци 1248 1641 1912 116,5 
Петроварадин 11004 13973 14810 106,0 
Сремска Каменица 7753 11205 12273 109,5 
Стари Лединци 630 823 934 113,5 

Рума  Павловци 399 460 393 85,4 
Стејановци 968 1020 918 90,0 

Сремски Карловци Сремски Карловци 7403 8839 8750 99,0 
Сремска Митровица-
град 

Бешеновo Прњавор 138 145 83 57,2 
Бешеново 911 965 841 87,2 
Гргуревци 1277 1312 1129 86,1 
Дивош 1506 1585 1361 85,9 
Стара Бингула 202 190 162 85,3 
Лежимир 892 947 699 73,8 

                                           
18 Водице су извори воде у природи везани за значајне историјске догађаје. 
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Општина/Град Насеље Број становника  
по методологији пописа 2002. 

године 

Индекс 
2011/2002 

1991. 2002. 2011. 
Шишатовац 216 218 211 96,8 
Манђелос 1429 1533 1319 86,0 
Шуљам 720 744 630 84,7 

Шид Беркасово 1088 1228 1115 90,8 
Ердевик 3360 3316 2736 82,5 
Љуба 583 559 446 79,8 
Моловин 305 298 195 65,4 
Привина Глава 163 221 186 84,2 
Бикић До 295 336 269 80,1 
Сот 801 791 679 85,8 

Укупно   77689 90681 88561 97,7 
Војводина   1970195 2031992 1931809 95,1 
 
У периоду 1991-2011. године, укупан број становника посматраног подручја повећао се за око 
12,0% или за 10.872 лица. Механичка компонента значајно је утицала на кретање укупног броја 
становника у последњој декади XX века, тако да је 2002. године забележен пораст укупне 
популације у већини насеља, док је депопулација забележена у свега дванаест насеља.  
 
Међутим, у периоду 2002-2011. године у 83,3% насеља забележена је депопулација, што говори 
да је механичка компонента имала краткотрајан утицај на побољшање виталних карактеристика 
популације. У периоду 2002-2011. године укупан број становника у обухвату Просторног плана 
смањен је за 2,3%, односно за 2.120 лица.  
 
Становништво на подручју обухвата Просторног плана има неповољна демографска обележја 
која карактеришу и АП Војводину као целину. Посебно питање се односи на квалитативне 
демографске промене с обзиром на биолошку депопулацију која утиче на старење становништва, 
а са тенденцијом интензивирања овог процеса заоштраваће се проблеми обезбеђивања довољног 
броја радно способног, квалификованог становништва и збрињавања остарелог становништва. 
 
3.1.6. Мрежа и функције насеља 
 
У обухвату Просторног плана се налази 50 насеља, са просечном величином 1.804 становника. 
Насеље са највећим бројем становника је Петроварадин са 14.810 становника, док најмање 
становника има насеље Велика Ремета у општини Ириг, 44 становника. Јединице локалне 
самоуправе које целом својом површином улазе у обухват Просторног плана су Беочин и Сремски 
Карловци, а Сремска Митровица - град и Град Нови Сад, као и општине Бачка Паланка, Инђија, 
Ириг, Рума и Шид се једним делом своје територије налазе у обухвату Просторног плана.  
 
Посматрајући дистрибуцију становништва према величинским категоријама у насељима, према 
подацима Пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године, највећи број насеља (31) 
је у категорији до 1.000 становника, а највећи удео од укупне популације посматраног подручја 
живи у насељима која припадају величинској категорији од 10.001-20.000 становника (30,58%). 
 

 
Слика 3. Просторна дистрибуција насеља према броју становника 2011. године 
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У оквиру гравитационих подручја великих градова, формирају се гравитациони центри нижег 
ранга, који окупљају насеља из своје непосредне околине. Сложеност овог феномена појачава и 
чињеница да се унутар великих гравитационих зона формирају секундарни гравитациони центри 
неколико категорија. Везе између града и околних насеља су обостране, а многобројније су и 
снажније између ближих насеља. Досег деловања града на околину зависи од моћности његових 
функција и по правилу је већи код већих градова.  
 
Табела 25. Величинска дистрибуција насеља према укупном броју становника 2011. године 

Величинска 
категорија Број насеља Број становника % укупног броја 

становника подручја 
до 1000 31 14394 16,25 
1001-3000 10 19052 21,51 
3001-5000 3 11443 12,92 
5001-10000 2 16589 18,73 
10001-20000 2 27083 30,58 
Укупно 50* 88561 100,00 

*Од 50 насеља, два насеља се не налазе у обухвату целом својом територијом и број становника тих насеља 
није узет у обзир приликом рачунања 
 
3.1.7. Јавне службе 
 
Имајући у виду величину и карактер насељених места која се налазе на подручју обухвата 
Просторног плана, заступљеност јавних служби углавном задовољава потребе становништва. 
Планским документима чије је доношење у надлежности јединица локалне самоуправе 
планирано је уређење и изградња постојећих објеката и комплекса јавних служби и изградња 
недостајућих објеката и комплекса јавних служби (у зависности од потреба локалне заједнице).  
 
На основу Одлуке о стицању статуса установе културе од националног значаја („Службени 
гласник РС“, број 41/13), у обухвату Просторног плана је установа културе од националног 
значаја: Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин. 
 
У обухвату Просторног плана, у Сремској Каменици, је седиште Управљача Националног парка, 
Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“. 
 
Значајне јавне службе на посматраном подручју су: 
- установа социјалне заштите: Установа за децу и младе, „Дечије село“ Сремска Каменица; 
- здравствене установе: 

 Специјална болница за рехабилитацију Врдник; 
 Институт за онкологију, кардиоваскуларне и плућне болести Војводине, Сремска Каменица; 
 Војномедицински центар Нови Сад, са седиштем у Петроварадину. 

 
3.1.8. Привреда 
 
На подручју обухваћеном Просторним планом од укупно 50 насеља, три су општински центри: 
Беочин, Ириг и Сремски Карловци, који располажу одређеним компаративним предностима и 
локационо-развојним потенцијалом, а уз Петроварадин представљају насеља са концентрацијом 
становништва, капацитета индустрије, трговине, услужних делатности и угоститељства. У 
осталим насељима пољопривреда је доминирајућа привредна грана и носилац развоја. 
 
Постојећи производни капацитети и квалификована радна снага, на подручју Просторног плана, у 
области пољопривреде, туризма и угоститељства нису довољно искоришћени. Основна ограничења 
која отежавају коришћење наведених потенцијала у пуном капацитету везана су и за недостатак 
инвестиционих улагања и још увек недовољно припремљене кадрове за нове развојне захтеве. 
 
Пољопривредна производња још увек није довољно ефикасна, ни конкурентна, недостају погони 
за прераду (мањи погони у сеоским насељима), постоје проблеми код пласмана производа, као и 
у брендирању производа. Значајну шансу развоја пољопривреде чини синергија са туризмом, 
кроз пласман производа, ангажовање у сеоском туризму, мотивисање младих и др. 
Стимулисањем млађег радно способног становништва за рад у пољопривреди, а нарочито у 
туризму, са учешћем локалног становништва у туристичкој понуди кроз производе и услуге, 
зауставио би се или бар стабилизовао тренд опадања сеоског становништва. 
 
Природни потенцијали и богато културно - историјско наслеђе, уз постојеће производне капацитете и 
квалификовану радну снагу, снажно подижу потенцијал овог подручја у смислу његове укупне 
конкурентности. Поред тога, подручје обухваћено израдом Просторног плана има и значајан степен 
кумулиране туристичке атрактивности, што би требало да обезбеди динамичнији привредни развој 
овог подручја. 
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Туризам: Природне предиспозиције, културно-историјско наслеђе и материјална база Фрушке 
горе су фактори који утичу на развој туризма. Најзначанији потенцијали и фактори развоја 
туризма у подручју обухвата Просторног плана, односно Фрушке горе и шире су: туристичко-
географски положај, природне и културне вредности и туристички и угоститељски објекти. 
 
Фрушка гора својим положајем и висином доминира над сремско-бачком равницом. Пружа се 
упореднички, а бројни уздужни и попречни правци прожимају овај простор и повезују га са 
околним подручјем и градским центрима: Новим Садом, Београдом, Сремском Митровицом, 
Шидом, Румом, Шапцом, као емитивним центрима потенцијалних туриста. Међутим, стање 
уређености и опремљености путева, као и информативно обележавање не представља 
подстицајни фактор развоја. 
 
Геолошка грађа и геоморфолошки облици, велики комплекси липових шума и мешовитих 
састојина, ловна дивљач, Фрушкогорско виногорје, мање или више уређена излетишта, 
представљају природне вредности као значајан потенцијал и довољан подстицај за долазак 
туриста на Фрушку гору. Компаративна предност је у разноврсности простора и различитости од 
околне војвођанске равнице. Међутим, туристичка вредност већине природних вредности није на 
задовољавајућем нивоу. Стање уређености и опремљености ових простора за садржајнији, а 
тиме и дужи боравак туриста је такво да представља ограничење за даљи развој туризма.  
 
Најзначајније културне вредности се налазе по ободу Националног парка су: Фрушкогорски 
манастири, Сремски Карловци, Петроварадин, амбијенталне вредности појединих сеоских насеља 
и манастирских прњавора и појединачни споменици културе. За разлику од природних 
вредности, културне вредности су постигле већу атрактивност и посећеност последњих година. 
Компаративна предност културних вредности је у њиховој разноврсности, концентрацији и 
препознатљивости у културним, па и туристичким просторима. 
 
На целој Фрушкој гори је изграђен велики број објеката који су у функцији туризма. Међутим, 
један број објеката је затворен или је променио првобитну намену. Њихова опрема, уређење и 
функционисање нису на одговарајућем нивоу. Из тог разлога правог, савремено схваћеног 
туризма на Фрушкој гори и нема, те нема ни адекватних ефеката његовог развоја. Степен 
развијености туризма не одговара могућностима којима Фрушка гора располаже, нити одговара 
захтевима туристичке тражње. 
 
Досадашњи развој туризма у Националном парку и на целом ширем простору Фрушке горе има 
већ годинама силазни тренд. Некада веома позната и омиљена планина и рекреативна зона 
Београда и Новог Сада, доживљава последњих година не само стагнацију, него и константни пад 
свих туристичких активности. Простор Фрушке горе је запуштен, недовољно уређен и 
необележен. Највећи проблем досадашњег развоја туризма на Фрушкој гори је у томе што нису 
јасно дефинисани носиоци његовог развоја, а корисници тог простора не сносе консеквенце 
недовољног или неадекватног коришћења простора. Савремено туристичко тржиште захтева 
конкретне програме развоја, који знатижељним и пробирљивим туристима нуде атрактивне 
програме, специфичне и раритетне. 
 
Од активности које се најчешће одвијају на ширем подручју Фрушке горе су: 
- ђачке и друге организоване екскурзије, односно обиласци локалитета, као што су „Стражилово“ и 

фрушкогорски манастири; 
- обиласци винарија (винске руте) и манифестације у области културе; 
- боравак у школама у природи, одржавање еколошких кампова и посете излетиштима; 
- спортско - рекреативне активности (бициклизам, планинарење, пешачење љубитеља природе 

и купање на фрушкогорским језерима и акумулацијама); 
- одмор и климатско лечење у Бањи Врдник;  
- боравак у сеоским домаћинствима, салашима и етно-кућама; 
- лов на површинама ловишта „Национални парк Фрушка гора“ и риболов на фрушкогорским 

језерима, акумулацијама. 
 

Шумарство и лов: Привредна функција шума у оквиру Сремског и Јужнобачког шумског 
подручја је присутна само у наменским целинама у којима се не одвија функција заштите. Одвија 
се преко продаја дрвних производа, а обавља се највећим делом у оквиру шумских подручја. 
 
У оквиру шума Националног парка „Фрушка гора“, где је основна функција шума заштита, 
привредна функција се остварује кроз пласман техничког дрвета (тополе, храста, липе, багрема 
и букве), пласман огревног дрвета и споредне шумске производе. Коришћење недрвних шумских 
производа (лековито биље, печурке, дивље воће и сл.), није плански организовано и није 
адекватно евидентирано, већ је претежно екстезивног карактера. 
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У три шумска расадника ЈП „Национални парк Фрушка гора“ (у КО Беочин, КО Раковац и КО 
Врдник), од којих је расадник у КО Беочин у Националном парку, производе се саднице које се 
користе за сопствене потребе (саднице китњака, лужњака, цера букве, као и саднице тополе I-
214, тополе M-1 и беле врбе). Саднице се производе из сакупљеног семена из Националног 
парка. Осим тога, семе се користи и за обнављање шума пошумљавањем сетвом (под мотику, 
омашке) и попуњавање недовољно обраслих површина.  
 
У оквиру Ловишта „Национални парк Фрушка гора“, као производ су најважнији месо дивљачи, 
одстрел дивљачи (трофејни одстрел) и остале ловно-туристичке услуге. Ловиште и смештајне 
капацитете користе углавном домаћи ловци, а мањим делом и ловци из иностранства. Месо 
дивљачи се продаје на домаћем и страном тржишту. 
 
Пољопривреда и риболов: У оквиру обухвата Просторног плана, условно се могу разликовати 
три целине. 
 
Прву целину, односно значајну специфичност представља подручје Националног парка, које са 
аспекта пољопривреде представља потенцијал не у смислу квантитета, већ квалитета 
пољопривредних продуката. Постоје могућности узгоја аутохтоних раса и екстензивног 
пашарења. Значајне су и могућности органске производње поврћа, у ограниченом обиму, на за 
то погодним подручјима, уз коришћење старих аутохтоних сорти. Делови Фрушке горе, који 
улазе у састав Националног парка, имају идеалне услове за пчеларење, како по саставу 
вегетационог покривача, тако и по степену очуваности и незагађености, тако да произведени мед 
има потенцијал заштите географског порекла. Велике су могућности и за сакупљање самониклог 
лековитог биља, али у складу са условима заштите природе.  
 
Другу целину чини планинско подручје Фрушке горе ван подручја Националног парка, са 
земљиштем различитих педолошких типова. Ратарство је и у овој целини преовлађујућа 
пољопривредна грана, али се задњих година виноградарство интензивно обнавља, пре свега у 
својим традиционалним подручјима (Ириг, Сремски Карловци и северни обод Фрушке горе), као 
и на релативно новијим, али изузетно успешним подручјима, као што је Ердевик. У овим 
деловима значајне су и површине под воћњацима, при чему се задњих година нарочито 
интензивно подижу савремени насади јабука. 
 
Трећу целину представља ободни део подручја обухвата Просторног плана са равничарским 
земљиштем и израженом ратарском производњом, која је врло слична другим равничарским 
подручјима Срема и Бачке. Са производног аспекта, ова целина је најинтензивнија и доходовно 
најакумулативнија, нарочито у ратарској и повртарској производњи. 
 
Северну границу обухвата Просторног плана представља река Дунав природно богата 
ихтиофауном, при чему су присутне готово све рибље врсте панонског басена. Ипак, традиција 
привредног риболова на Дунаву није у овим крајевима тако развијена као на неким другим 
деловима подунавља (пре свега севернијим) и поред врло добрих природних предиспозиција. 
Спортско-рекреативни риболов (пецање), на овом подручју је врло развијен. 
 
Фрушкогорска вештачка језера систематски се порибљавају аутохтоним врстама рибље млађи и 
служе у сврху спортског риболова. Рибњак у Сусеку је највећа рибњачка површина (95-140 ha). 
Ово је полуинтензивни рибњак који се напаjа из реке Дунав и чија површина сезонски варира. 
 
3.1.9. Саобраћај и инфраструктурни системи 
 
3.1.9.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
 
У обухвату Просторног плана присутна су три вида саобраћаја: путни - друмски, железнички и 
водни. Путни - друмски саобраћај је основни вид саобраћаја у оквиру овог простора и својим 
капацитетима задовољава већину захтева за путничким и робним превозом, док се железнички и 
водни саобраћај користе само повремено, при превозу путника и масовних роба у транзиту. 
 
Путни - друмски саобраћај омогућује доступност и комуникацију предметног простора са 
окружењем и субрегионима. Основни саобраћајни капацитети предметног простора у домену 
путног - друмског саобраћаја су: 
 
Државни путеви I реда  
- бр.21 (М-21), Нови Сад - Ириг - Рума - Шабац - Коцељева - Ваљево – Косјерић - Пожега - Ариље - 

Ивањица - Сјеница; 
- бр.19 (М-18), веза са државним путем 12 - Нештин - Ердевик - Кузмин - државна граница са 

Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача). 
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Државни путеви II реда  
- бр.119 (Р-107), државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска 

Каменица; 
- бр.100 (М-22.1), Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - 

Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд; 
- бр.120 (Р-103), државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - 

Сремска Митровица - Рума - Пећинци - Обреновац; 
- бр.121 (М-18.1), државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - 

државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена); 
- бр.122 (Р-106), државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) - Ердевик; 
- бр.123 (Р-116), Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20); 
- бр.313 (Р-130), Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним 

путем 100; 
- бр.314 (Р-106), Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са 

државним путем 120. 
 
Систем општинских путева у свим обухваћеним jeдиницама локалне самоуправе је различитог 
степена изграђености. Може се констатовати да општинска путна мрежа у већој мери омогућује 
доступност овом простор, док на квалитативном нивоу углавном не испуњава захтевани ниво 
саобраћајне услуге и безбедности. Некатегорисани путеви (приступни и атарски путеви), 
омогућаваују релативно правилно - жељено функционисање овог простора. Општински и 
некатегорисани путеви су радијалног облика и повезују насеља и атаре. 
 
Ауто-путеви (Е-75 и Е-70), као капацитети највишег хијерархијског нивоа (тангирају простор на 
правцу север-југ и правцу исток-запад – налазе се ван обухвата Просторног плана), омогућавају 
повезивање на државном нивоу најзначајних центара, као изворишта роба и услуга (Београд - 
Нови Сад – Инђија – Стара Пазова), задржавају се у оквиру утврђених коридора са планом 
активности у циљу реконструкције/изградње, који произилазе из Просторних планова 
инфраструктурних коридора Е-75 и Е-70, РПП АПВ и ППРС.  
 
Основни путни правци овог простора су ДП бр.21 и бр.19 који, осим што су основни абсорбери 
свих саобраћајних токова на овом простору, омогућавају квалитетно даљинско повезивање 
генeратора саобраћаја – урбаних центара и повезивање мреже највишег (аутопутеви) и нижег 
нивоа (ДП II реда). 
 
Постојеће експлоатационо стање у погледу друмске-путне инфраструктуре путева највишег 
ранга у обухвату Просторног плана се може окарактерисати као проблематично. Основни путни 
правци државне путне мреже: ДП бр.21 и ДП бр.19 су потпуно дијаметралног саобраћајног 
оптерећења. ДП бр.21 је у погледу саобраћајног оптерећења после аутопутева А1 (Е-75) и А3 (Е-
70) најоптерећенији путни правац у АП Војводини19. Разлози за то су различити и могу се 
груписати у гео-саобраћајне и социо-економске. Основни гео-саобраћајни разлози су 
повезивање два аутопутска коридора Е-75 и Е-70, повезивање изразитих генератора саобраћаја 
(Нови Сад – Рума – Шабац) и најкраћа веза АП Војводине са западном Србијом и Републиком 
Босном и Херцеговином. 
 
Са друге стране ДП бр.19 (деонице некадашњих магистралних путева М-18 и М-18.1), због 
распада СФРЈ, је постао пут са дисконтинуитетом (прекид између региона Срема и Бачке преко 
Дунава) и готово да на њему у периоду после 1992. године није било саобраћаја. Услед тога, на 
овом путном правцу није било озбиљнијих интервенција у смислу одржавања и задржавања 
есплоатационог стања и нивоа саобраћајне услуге. 
 
Може се закључити, да на мрежи највишег ранга (ДП I реда) у обухвату Просторног плана, у 
наредном периоду предстоји највише интервенција у смислу обезбеђења примарних функција 
оваквих саобраћајница у путној мрежи (даљинско повезивање и повезивање).  
 
Државни путеви II реда, кумулишу и дистрибуирају сав саобраћај за потребе овог простора на 
правцу исток – запад. Представљају најважније радијалне правце овог простора, који својом 
изграђеношћу омогућавају комуникацију између јединица локалне самоуправе у региону Срема 
међусобно и Градом Новим Садом, са ниским степеном искоришћености капацитета.  
 
У обухвату Просторног плана се налазе и општински и некатегорисани путеви који су радијалног 
облика и повезују насеља и атаре.  

                                           
19  Бројање саобраћаја аутоматским бројачима на територији РС – ЈП „Путеви Србије“ 2016. просечни годишњи дневни 

саобраћаја (ПГДС) на ДП бр.21, деоница Сремска Каменица – Ириг: 8612 воз/24 h, деоница Ириг (Врдник) – Рума 
(Путинци): 9442 воз/24 h 
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Железнички саобраћај на простору обухвата Просторног плана има тангенцијално пружање на 
правцу север-југ, преко магистралне пруге бр.2 (Е-85) коридор Х (Београд)-Стара Пазова-Нови 
Сад-Суботица-државна границa-(Kelebia). Локална пруга бр. 9, Петроварадин – Беочин, 
паралелна са пловним путем реке Дунав, више је оријентисана за повезивање Града Новог Сада 
са индустријским капацитетима у општини Беочин. 
 

Стање капацитета железничког саобраћаја на овом простору је на ниском техничко-технолошком 
нивоу, што је један од разлога слабог коришћења овог вида саобраћаја (нема путничког и робног 
промета већ деценију) у извршењу транспортног рада.  
 

Водни саобраћај на простору обухваћеном Просторним планом, заступљен је преко међународног 
пловног пута реке Дунав са минималним прихватним - манипулативним и превозним капацитетима. 
 

Ваздушни даљински саобраћај за потребе ширег подручја се одвија преко аеродрома „Никола 
Тесла“ (за путнички и карго саобраћај), који у потпуности задовољава садашње обиме захтева.  
 

На основу саобраћајних анализа може се закључити да саобраћајна инфраструктура (путно-
друмски, железнички и водни саобраћај) у оквиру овог простора даје добре основе за 
надоградњу и реконструкцију, чиме би се омогућио брз и лак приступ овом подручју из више 
праваца на нивоу вишег комфора и саобраћајне услуге, као и брза и лака комуникација. 
 
3.1.9.2. Водна инфраструктура 
 

Водни објекти за уређење водотока и за заштиту од поплава, ерозија и бујица 
 

Хидрографска мрежа Срема и режим течења воде у њој временом су потпадали под све веће 
антропогене утицаје па су данас знатно измењени у односу на некадашње природно стање. 
Промене су настале изградњом насипа дуж реке Саве, изградњом растеретних и мелиоративних 
канала, као и изградњом црпних станица и малих акумулација на фрушкогорским токовима. Сви 
наведени објекти су грађени због заштите земљишта од плављења сувишним брдским водама, од 
високих подземних вода, од сувишних падавина и од високих вода реке Саве. Подручје Фрушке 
горе је дугим брдским масивом подељено на два слива: северни део припада сливу Дунава   
(79.215 ha), а јужни сливу реке Саве (96.207 ha). На северним падинама егзистирају 23 потока 
дубоко усечена у своје корито, односно масив лесне висоравни, док на јужним падинама има 28 
потока са релативно слабо израженим карактеристикама бујичарских токова. 
 

Класификација водотока на подручју Фрушке горе извршена је према класификацији 
бујичарских токова по С. Гавриловићу а сходно хидрографским класама: 
1. хидрографска класа А (бујичне реке) - Патка-Будоар и Међеш, 
2. хидрографска класа Б (бујичне речице) - Шидска Шидина, Баракут, Кузминска Шидина, 

Манђелос, Чикаш, Кудош, Међеш, Шелевренац, Новоселски поток, Нештински и Борков поток, 
3. хидрографске класе Ц (бујични потоци), Д (суводолине) и Е (јаруге и вододерине) где спадају сви 

остали потоци. 
 

Ерозија земљишта је условљена природним и антропогеним чиниоцима, с обзиром да је човек 
највећи изазивач и интензификатор процеса ерозије земљишта. Интензитет тих процеса је резултат 
интерактивних односа климе, геолошко-педолошке подлоге, рељефа и начина коришћења 
земљишта, тј. људских активности (крчење шума на стрмим падинама, изградња саобраћајница и 
објеката у планинским пределима и др.). Зависност интензитета ерозије од наведених чинилаца је 
мултифункционална, што је уочљиво и на водотоцима који настају на падинама Фрушке горе и 
протичу кроз Срем. Мада је насељеност предметних сливних подручја релативно ниска, могу се 
запазити површине захваћене јачим процесима водне ерозије, иако је генерална оцена ерозионих 
процеса у распону од средње до слабе. 
 

Рељеф и геолошко-педолошка подлога су два природна чиниоца који су за интензитет ерозије 
константе, карактеристичне за сливно подручје и не мењају се у условима средње и слабе 
ерозије, бар не у историјском периоду. Природни чинилац који има најзначајнији утицај на 
продукцију ерозионих наноса је клима. 
 

Актуелно стање ерозије у Срему произилази, с једне стране из природне предиспозиције 
појединих региона за развој ерозионих процеса, а с друге стране, из позитивних и негативних 
антропогених утицаја на ерозионим подручјима.  
 

С обзиром на интеракцију природних и антропогених фактора, ерозиони процеси на појединим 
локалитетима нису увек у сагласности са природним потенцијалом ерозије. На неким локалитетима је 
интензитет ерозије врло умерен, упркос природној предиспозицији за ерозију и то углавном услед 
позитивних антропогених ефеката. С друге стране, постоје локалитети где су се ерозиони процеси 
развили управо под дејством вештачких чинилаца (крчење шума на стрмим падинама, изградња 
саобраћајница и објеката у планинским пределима и др.). 
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Акумулације на подручју Срема су углавном мање угрожене од засипања ерозионим наносима, 
осим за случај постојећих акумулација „Сот“ и „Борковац“. Код ових акумулација коефицијенти 
угрожености указују на потребу за допунским заштитним антиерозионим радовима, а те радове је 
потребно започети што хитније. 
 
На подручју Срема нема значајнијих и обимнијих радова на уређењу бујичних токова, чак ни у 
случају акумулација за које није изграђен систем заштите од ерозије и бујица. Радови заштите од 
бујичних токова и еолске ерозије су изведени само локално за заштиту саобраћајница. Прецизних 
и систематизованих података о овим радовима нема, јер су деценијама извођени парцијално и 
многи објекти су одавно ван функције и немају више никакав утицај на промену стања 
бујичности. Уз то, обим изведених радова је такав да не могу озбиљније утицати на промену 
ерозионо-бујичног режима ових токова. 
 
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање 
 
Подручје Срема је подељено на сливна подручја, која у суштини представљају системе за 
одводњавање. Системи за одводњавање укључују: каналску мрежу, црпне станице и објекте на 
каналској мрежи, као и акумулације. Основна улога ових објеката је заштита од унутрашњих вода.  
 
Подручје Срема је у постојећим условима подељено на 32 слива која носе имена главних канала, 
односно водотока који представљају или су представљали главне реципијенте делова подручја. 
Сваки од сливова има главни канал у који се као реципијент уливају канали нижег реда. 
 
Укупна нето површина Мелиорационог подручја „Срем“ износи 253.395 ha, и под тиме се 
подразумевају пољопривредне површине на подручју без насеља, шума, индустријских објеката и 
објеката специјалне намене дефинисане просторним плановима општина. 
 
Каналска мрежа за одводњавање на подручју Срема се састоји од природних водотока, главних 
канала и канала нижег реда. Природни водотоци су на лесној и алувијалној тераси мелиорационог 
подручја Срем реконструисани као каналска мрежа, тако да својим габаритима могу максимално 
одговорити захтевима одвођења сувишних вода. Копани канали су различитих димензија, зависно 
од потребног протицајног профила и конфигурације терена кроз које су прокопани. Главни 
канали иду углавном по трасама природних водотока, или као ободни канали прикупљају воду са 
пресечених фрушкогорских потока. 
 
У току рада система одводњавања, с обзиром на нивое у реципијенту, препумпавање воде је чешће и 
дуготрајније него гравитационо испуштање из канала. Све црпне станице на подручју су опремљене 
црпним агрегатима на електро и дизел погон са расположивим капацитетом од 109 m3/s. 
 
Водни објекти за коришћење вода 
 
У периоду од 1967. до 1989. године, на јужним падинама Фрушке горе изграђено је 13 
акумулација, од којих се већи број налази у обухвату Просторног плана. Првенствени циљ 
изведених акумулација био је да се, користећи природне могућности водотока и преградног 
места, реше најактуелнији водопривредни проблеми у сливу, а да при томе и цена испорученог m3 
воде из акумулације буде минимална.  
 
Превасходна функција изграђених брана је заштита од бујичних вода, јер акумулације служе за 
изравнавање поплавног таласа, друга по заступљености је функција акумулирања воде за 
наводњавање околног пољопривредног земљишта, док је трећа функција у смислу бављења 
спортом и рекреацијом (пецање и купање). 
 
При изградњи брана коришћени су локални материјал из зоне обала језера. За све преградне 
профиле изведене су насуте бране од глиновитог материјала. У зависности од геомеханичког 
састава тла, земљане бране су са водонепропусним језгром или хомогеног пресека. Укупна висина 
бране је одређена у зависности од коте нормалног успора у акумулацијама, висине преливног 
млаза и заштитног надвишења. Код већине брана узводне косине заштићене су бетонским 
плочама дебљине 12 cm, на филтерском слоју од 25 cm. Низводна косина је заштићена 
затрављеним хумусним слојем. 
 
Пет акумулација су у Оперативном плану за одбрану од поплава, коју спроводи ЈВП „Воде 
Војводине“ (Љуково, Кудош, Борковац, Мохарач и Сот). Неке од акумулација су у надлежности 
ЈВП „Воде Војводине“ (Борковац, Сот и Мохарач), али је већина предата пољопривредним 
добрима, риболовачким и ловачким друштвима, а неке чак и месним заједницама. У таквим 
условима функционисање акумулација није се одвијало у складу са планским поставкама. 
Одсуство економског интереса довело је неадекватног одржавања па је већина акумулација 
запуштена, а њихова стабилност и функционалност угрожена. У таквим условима могу се догодити 
и непожељни догађаји, који би могли угрозити низводно подручје. 
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Већина акумулација није никад напунила свој корисни акумулациони простор. Разлог за то је или 
лоша процена биланса вода при пројектовању, или непланско испуштање воде (кад се користе 
за рибарство). Такође, неке од њих су пројектоване да се пуне из подсистема за снабдевање 
водом Срема, који још није изграђен. 
 
Постојећи системи за снабдевање водом насеља на подручју Срема, су међусобно веома 
различити, са становишта развијености дистрибуционог система, степена прераде сирове воде, 
степена прикључености потрошача на систем за организовано снабдевање водом, контроле 
квалитета воде на изворишту, оствареног степена контроле и санације губитака у мрежи и 
оствареног степена унутаропштинског повезивања. 
 
У оквиру Националног парка је током вишекратних истраживања, утврђено присуство бројних 
појава извора који нису довољно искоришћени (у највећем броју случајева капацитети ових 
извора су до 0,1 l/s). Извори због малих капацитета уз копане бунаре различитих дубина, служе 
за (локално) индивидуално водоснабдевање становника у селима, у горњим деловима речних 
долина. Ретки извори веће издашности у лајтовачким кречњацима каптирани су за потребе 
туристичких објеката.  

 
Коришћење воде за водоснабдевање везано је за градске центре по ободу Фрушке горе. Преко 
дубоких бушених бунара експлоатише се издан под притиском у лајтовачким кречњацима у Јазку 
и Врднику (извориште, водовод и термална вода за потребе хотела „Термал“). У осталим 
насељима експлоатишу се збијене издани са слободним нивоом у алувијалној равни Дунава 
(Беочин и Петроварадин) и збијене издани са нивоом под притиском формиране у песковима. 

 
На северним падинама Фрушке горе централизовано водоснабдевање становника решено је у 
беочинској и петроварадинској општини. Већина насеља на јужним падинама Фрушке горе 
решила су водоснабдевање прикључивањем на регионалне водоводе у Руми, Сремској 
Митровици и Шиду. У овим јединицама локалне самоуправе постоје и индустријска изворишта 
везана за веће фабрике. 
 
Стање водоводних система се карактерише проблемима у свим његовима деловима и 
немогућношћу да оствари своје најважније функције: 
- недовољна пропусна моћ система (изазвана недовољним профилима цевовода на главним 

дистрибутивним правцима); 
- отежано прихрањивање контрарезервоара - због недовољне пропусности система, као и 

отежан пласман потребних количина за поједине делове система; 
- преоптерећеност система пумпи на извориштима;  
- варијације притисака које, као последица преангажованости пумпи на изворишту, оптерећују 

целокупан дистрибуциони систем, висок степен физичких процуривања из мреже; 
- преангажованост система пумпи на изворишном делу система се, у случају рада бунарских 

пумпи, манифестује појачаним ангажманом на изворишту, што се неповољно одражава на 
само извориште и 

- нерешено питање висинског зонирања. 
 
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода 
 
Изградња канализационе мреже на посматраном подручју заостаје у односу на изградњу 
водоводне мреже и по броју насеља у којима је започета и по обухваћености становништва у 
насељима у којима постоји. У сеоским насељима се отпадне воде из домаћинстава евакуишу у 
подземље, најчешће преко упијајућих бунара, без претходног исталожавања у непропусној 
септичкој јами. Отпадне и атмосферске воде се изливају у најближе реципијенте, што свакако 
може да угрози живи свет у тим реципијентима, а на посредан начин и здравље околног 
становништва. 
 
Сва испоручена вода индустрији јавља се као отпадна. Како је индустријска делатност на 
подручју Срема веома хетерогена, тако су и индустријске отпадне воде веома различите по 
саставу и количини.  
 
Посебан значај имају чињенице да се индустријске воде углавном не пречишћавају, упркос 
чињеници да у неким индустријским погонима постоје капацитети за предтретман отпадних вода. 
Отпадне воде индустрије углавном се испуштају у површинске реципијенте (природне водотоке 
или вештачке канале), а у неким случајевима и у подземље. 
 
Значајне количине отпадних вода потичу са бројних фарми говеда и свиња и без претходног 
пречишћавања се испуштају у природне реципијенте. 
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Поред отпадних вода насеља и индустрије, са урбанизованих подручја потребно је одвести и 
значајне количине атмосферских вода. Међутим, одвођење атмосферских вода решено је 
делимично само у склопу општег канализационог система. Његов капацитет је недовољан за 
поуздано функционисање система. Пречишћавање атмосферских отпадних вода се не врши. 
 
Већина насеља на посматраном подручју нема изграђену канализациону мрежу. За прикупљање 
и евакуацију отпадних вода се и даље користе септичке јаме ограниченог капацитета, које су у 
великом броју изведене од напуштених бунара, чиме се директно угрожава животна средина и 
подземље. Заостајање изградње канализације за водоводном мрежом је веома изражено на овом 
подручју, што доприноси перманетном загађењу животне средине, заостајању комуналног 
стандарда и угрожавању водних ресурса, што представља и највећи проблем. 
 
Развој канализација индустријских погона је у блиској вези са усвојеном технологијом 
производње и локацијом индустријских објеката у односу на насељска језгра, карактеристике 
водопријемника, рационалног заједничког пречишћавања итд. На основу статистичких података, 
удео индустријске отпадне воде у јавној канализацији износио око 25 %, што је зависило од 
активности предузећа. Ово показује да је велики део отпадних вода индустрије био прихватан 
јавном канализацијом и да се очекује да ће се оживљавањем индустријске производње повећати 
удео ових отпадних вода у укупним. 
 
Већи број насеља и градова немају решено пречишћавање отпадних вода или изграђени уређаји 
не раде са задовољавајућом ефикасношћу. Насупрот Дунаву и Сави чији је проток значајан, су 
мелиоративни канали и потоци Фрушке горе, који су малог протока и мале моћи 
самопречишћавања, а у већој мери су реципијенти отпадних вода чији утицај није занемарљив. 
Просторним планом је неопходно предвидети да се сви простори комунално и инфраструктурно 
опреме, на прописаном нивоу и према намени објекта, што подразумева реконструкцију 
постојеће колекторске мреже и/или изградњу нове колекторске мреже са црпним станицама. За 
насеља предметног простора потребно је решити диспозицију отпадних вода изградњом посебног 
ППОВ-а, или повезивањем колекторске мреже више насеља на један централни ППОВ. 
 
3.1.9.3. Енергетска инфраструктура 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
Снабдевање електричном енергијом потрошача на подручју обухвата Просторног плана обезбеђено 
је из дистрибутивног система електричне енергије који ради на напонским нивоима 35 kV, 20 kV, 10 
kV и 0,4 kV. Из следећих трансформаторских станица се напаја 35 kV и 20 kV мрежа: 
- ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“, 
- ТС 110/20 kV „Сремска Митровица 3“, 
- ТС 110/20 kV „Шид“, 
- ТС 110/20 kV „Рума 1“, 
- ТС 110/35/20 kV „Рума 2“, 
- ТС 110/20 kV „Инђија“, 
- ТС 110/20 kV „Инђија 2“, 
- ТС 110/35/20 kV „Нови Сад 1“,  
- ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“, 
- ТС 110/35/20 kV „Нови Сад 7“, 
- ТС 110/20 kV „Нови Сад 9“, 
- ТС 110/20 kV „Римски Шанчеви“, 
- ТС 110/20 kV „Бачка Паланка 2“. 
 
У обухвату Просторног плана налазе се трафостанице ТС 110/20 kV „Шид“, ТС 110/35/20 kV 
„Нови Сад 1“ и ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“. Поред ових, у обухвату Просторног плана се налазе и 
трансформаторске станице ТС 35/10(20) kV које су са ТС 110/35 kV повезане углавном 35 kV 
надземним водовима, као и дистрибутивне трансформаторске станице 10 (20)/0,4 kV, односно 
20/0,4 kV. 
 
Већи део преносне мреже је одговарајућег квалитета. Средњенапонска мрежа је углавном 
грађена надземно у мањим насељима и ван насеља, осим у централним деловима насеља Ириг, 
Шид и Беочин.  
 
Део 20 kV мреже и 10 kV мрежа се напаја преко међутрансформације 35/х kV, односно преко 
следећих ТС 35/х: 
- ТС 35/20/10 „Шид“, 
- ТС 35/10 kV „Кузмин“, 
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- ТС 35/20 kV „Беочин“, 
- ТС 35/10 kV „Петроварадин“, 
- ТС 35/20/10 kV „Сремски Карловци“. 
 
0,4 kV мрежа се напаја преко ТС х/0,4 kV кoje су изграђене и лоциране у складу са потребама 
корисника дистрибутивног система у обухвату Просторног плана. 
 
35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV дистрибутивна мрежа je грађена као надземна на стубовима (са 
голим проводницима или СКС-ом) или као подземна (кабловским водовима). 
 
Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом надземна, кабловски начин напајања 
углавном је заступљен у централним деловима насеља. Реконструкција нисконапонске мреже у 
насељима је делимично извршена. Потребно је у потпуности исту извршити за прелазак на 20 kV 
напонски ниво. 
 
Термоенергетска инфраструктура 
 
На простору обухвата Просторног плана постоји изграђена транспортна и дистрибутивна 
гасоводна инфраструктура. 
 
Изграђене су следеће инсталације и објекти гасоводне инфраструктуре у надлежности ЈП 
„Србијагас“-а: 
- Транспортни гасовод МГ-02 Госпођинци-Беочин, изграђен од челичних цеви пречника DN200 

до ГМРС „Беочин“; 
- Транспортни гасовод до ГМРС „Буковац“ – израђен од челичних цеви; 
- Транспортни гасовод РГ-02-09 од МГ-02 до ГМРС „Сремски Карловци“ – израђен од челичних 

цеви; 
- Транспортни гасовод за Стражилово до ГМРС Стражилово - израђен од челичних цеви. 
- Транспортни гасовод од МГ-02 до ГМРС „Петроварадин“ и транспортни гасовод од МГ-02 до 

ГМРС „Сремска Каменица“. 
 
На простору обухвата Просторног плана су гасификована насеља на територији следећих 
јединица локалне самоуправе: општине Бачка Паланка (насеља: Нештин и Визић), општине 
Беочин (насеља: Беочин и Беочин Село, Черевић, Баноштор, Грабово, Луг, Свилош, Сусек и 
Раковац), општине Инђија (насеља: Чортановци, Марадик и Јарковци), Града Новог Сада 
(насеља: Сремска Каменица, Петроварадин, Буковац, Стари и Нови Лединци); општине Рума 
(насеља: Павловци и Стејановци), општине Сремски Карловци (насеље Сремски Карловци); 
Сремске Митровице-града (насеља: Бешановачки Прњавор, Бешеново, Гргуревци, Дивош, Стара 
Бингула, Лежимир, Шишатовац, Манђелос и Шуљам).  
 
У обухвату Просторног плана једино општина Шид није гасификована (постоји изграђена 
дистрибутивна гасоводна мрежа до 16bar, која није пуштена у функцију односно, није 
прикључена на постојећи гасоводни систем). Насеља Беркасово, Гибарац, Ердевик, Љуба, 
Моловин, Привина Глава, Бркић До и Сот која су у обухвату овог Просторног плана, имају 
изграђену дистрибутивну гасоводну мрежу која ће се у најскорије време прикључити на 
гасоводни систем ЈП „Србијагас“-а.  
 
Простор обухваћен Просторним планом је добро опремљен комуналном гасоводном 
инфраструктуром, која својим положајем и капацитетом пружа могућност даљег ширења и 
развоја ради снабдевања свих будућих потрошача који се могу појавити на овом простору. 
 
Обновљиви извори енергије 
 
На простору обухвата Просторног плана за сада не постоји организовано коришћење овог 
ресурса већих размера. Изграђени су производни објекти који користе соларну енергију и 
енергију биомасе/биогаса мањих капацитета, који енергију користе за сопствене потребе, а мање 
количине предају дистрибутивном енергетском систему. 
 
Енергетска ефикасност 
 
Ниска енергетска ефикасност је карактеристика целокупног енергетског система, преносног и 
дистрибутивног, као и целокупнe секторскe потрошњe (индустрија, саобраћај, зградарство), као 
и нерационална потрошња енергената. 
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3.1.9.4. Електронска комуникациона инфраструктура  
 
Развој електронског комуникационог система на подручју обухвата Просторног плана се реализује у 
складу са Генералним плановима електронске комуникационе мреже надлежних предузећа. 
Изграђени су нови капацитети уз главне, као и саобраћајне правце нижег ранга све до општинских. 
Као главни медиј, поред постојећих спојних кабловских веза и РР система, коришћен је оптички 
кабл. У већим градским центрима, као и у великом броју мањих (све до сеоских насеља), у 
протеклом периоду су обезбеђени савремени дигитални комутациони системи, чиме је постигнуто 
знатно повећање капацитета мреже, обезбеђење високог квалитета, поузданости и расположивости, 
као и увођење савремених електронских комуникационих услуга (широкопојасни сервиси). 
 
Целокупно подручје покривено је системом мобилне телефоније и омогућено је пружање 
квалитетних услуга. Простор је у целости покривен радиодифузним системом путем радио-
релејних репетитора и емисионих радио-станица. У насељима је изграђен кабловски систем за 
дистрибуцију радио и телевизијских програма и дата могућност пружања других сервиса. 
  
У обухвату Просторног плана се налази емисиони објекат-репетитор Црвени Чот, Иришки венац, 
Сремски Карловци, Буковац, Стари Лединци и Беочин, објекти у систему емисионих веза Радио 
телевизије Србије, а преко простора прелазе РР коридори постојећих РР веза на подручјима 
Града Нови Сад и општина Рума и Шабац и то: Нови Сад-Иришки венац, Шабац-Кошутњак, 
Иришки венац-Кошутњак, Иришки венац-Гучево. 
 
3.1.10. Стање животне средине  
 
У обухвату Просторног плана налазе се заштићена подручја са посебним природним 
вредностима, потенцијално угрожени простори (пољопривредне површине, потоци и др.) и 
деградиране површине настале као резултат промена природних услова и антропогених утицаја 
(површински копови, насеља, ерозија, клизишта и сл.). 
 
На подручју Националног парка регистровано је 16 напуштених површинских копова већих 
димензија: 
1. Парагово 9/1 (Орлово бојиште), између Поповице и Парагова, површине 1,80 ha; 
2. Парагово 8/3 на Парагову, уз пут Сремска Каменица – Иришки венац, површине 1,07 ha; 
3. Парагово 8/1 (Козје брдо), северно од Орловца, површине 0,42 ha; 
4. Стражилово 2, површине 1,4 ha;  
5. Попов чот - Пећина, од гребенског пута према Гргуревцима, површине 0,85 ha; 
6. Врдник - Мајдан, са леве стране пута Врдник - Змајевац, површине 2,70 ha; 
7. Иришки венац, иза болнице код раскрснице, површине 0,75 ha;  
8. Стари каменолом Раковац (Стрелиште), са десне стране пута Раковац - Змајевац, површине 

3,13 ha; 
9. Ердевик - Кулина, северно од Ердевика, површине 0,53 ha; 
10. Кречанске јаме код Лежимира, површине 0,11 ha; 
11. Стражилово 1, површине 0,10 ha; 
12. Ердељ, изнад насеља Шакотинац, површине око 20 ha; 
13. Лежимир - каменолом, близу хотела Лежимир, површине око 0,11 ha; 
14. Црвене кречане, у близини одмаралишта Бранковац; 
15. Прњавор Јазак, код манастира Јазак, површине око 0,5 ha; 
16. Туф код манастира Беочин, са леве стране пута Беочин манастир (лежиште је у површини од 

22 ha, а откоп је вршен давно, у површини од око 0,5 ha).  
 
Управљач је планирао рекултивацију следећих површинских копова: Кишњева глава, Лежимир, 
Орлово бојиште, Сребро и Стари Раковац. Управљач je извршио рекултивацију следећих 
напуштених копова: Галерија-Раковац, Козје брдо, Средње брдо, Парагово 2, Стражилово 1, 
Стражилово 2, Перина пећина. Сви рекултивисани локалитети имају за циљ популаризацију 
геолошких вредности Фрушке горе, односно имају туристичко-рекреативну и едукативну намену. 
 
На простору обухвата Просторног плана, ван простора Националног парка, након завршетка 
експлоатације рекултивисати све површинске копове.  
 
На простору јединица територијалне самоуправе које се налазе у оквиру обухвата Просторног 
плана, осим општине Беочин, нису израђени локални регистри извора загађивања. Такође, није 
успостављен интегрални систем управљања и контроле животне средине путем мониторинга за 
ваздух, воду и земљиште, већ се одређена мерења параметара, који карактеришу квалитет 
природних ресурса, врше повремено и у појединим општинама (Беочин, Сремски Карловци, 
Ириг). На основу резултата наведених мониторинга може се закључити да повремена одступања 
од дозвољених вредности указују на одређена загађења ваздуха и воде за пиће, што нема 
директног утицаја на Национални парк. 
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У Националном парку мониторинг квалитета вода је делимично успостављен (само на три 
каптирана извора), док се мониторинг шума редовно врши, уз праћење ефеката - утицај 
загађења ваздуха нa шумске екосистеме. 
 
Ha подручју обухвата Просторног плана и у близини граница обухвата постројења која подлежу 
прибављању интегрисане дозволе, у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине, су следећа20: 
- Лафарж БФЦ, Беочин и 
- ИГМ СТРАЖИЛОВО, Сремски Карловци. 
 
Према доступним подацима, на територији општине Сремски Карловци постоји једно IPPC 
постројење које је истовремено и ПРТР21 постројење - циглана ИГМ Стражилово ДОО, које 
производи 180.000 t блокова годишње.  
 
Према Регистру испуштања и преноса загађујућих супстанци - PRTR, који се води у оквиру 
Националног регистра извора загађивања у Агенцији за заштиту животне средине Републике 
Србије, на подручју обухвата Просторног плана се налазе: 
- Lafarge BFC, Беочин – није у обухвату подручја посебне намене; 
- Lafarge BFC, Површински коп „Мутаљ“ – није у обухвату подручја посебне намене; 
- „Алас Раковац“, Површински коп „Кишњева глава“ – налази се у обухвату подручја посебне 

намене.  
 
Према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине се уређују 
услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати 
негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и 
постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне 
средине.  
 
У Националном парку се налази велики број бујичних потока. На територији општине Сремски 
Карловци је посебно изражена ерозија у долинама потока, који имају бујични карактер и на 
којима није урађена регулација корита.  
 
Фрушкогорски потоци су загађени чврстим отпадом и изливањем отпадних вода из канализације 
и септичких јама. Квалитет воде Дунава је веома променљив и подложан је утицају загађења из 
насеља уз Дунав, а највише из Новог Сада.  
 
На простору обухвата Просторног плана постоји велик број неуређених депонија, што представља 
показатељ неадекватне комуналне услуге. Санација, рекултивација и затварање постојећих 
депонија, након законске обавезе изградње регионалних депонија, трансфер станица и сабирних 
центара није реализована, јер још увек нису изграђене планиране регионалне депоније: 
- регионална депонија Сремска Митровица - издата дозвола за пробни рад регионалне депоније 

30.01.2014. до изградње центра за сепарацију отпада; 
- регионална депонија Инђија - у фази изградње; 
- регион за управљање отпадом Нови Сад - израђени локални планови управљања отпадом и 

регионални план управљања отпадом; локална самоуправа Града Новог Сада определила се 
да се на постојећој локацији депоније комуналног отпада у Новом Саду изгради регионална 
депонија на основу Одлуке о изради регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад 
и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 45/10).  

 
Општине Ириг, Инђија, Рума, Сремски Карловци, Шид, Стара Пазова и Пећинци су потписале 
међуопштински споразум о заједничком управљању чврстим комуналним отпадом са регионалним 
центром у Инђији. Општине Бачка Паланка и Беочин су потписале међуопштински споразум о 
заједничком управљању чврстим комуналним отпадом са регионалним центром у Новом Саду. 
 
Животна средина простора у обухвату Просторног плана је у одређеној мери очувана, што 
парцијална мерења параметара, који карактеришу квалитет природних ресурса и показују. 
Највеће деградационе пунктове околине представљају копови, посебно они који се још увек 
налазе у фази експлоатације. Ови простори захтевају хитну санацију и ревитализацију, у складу 
са законским прописима. Неадекватно одлагање отпада и прометне саобраћајнице које пролазе 
кроз Национални парк и изазивају загађење ваздуха и извор су буке, угрожавају изворне 
екосистеме и биодиверзитет ово подручја. 

                                           
20 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине  
21 PRTR-регистар испуштања и преноса загађујућих материја (PRTR протокол) 
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3.1.11. Елементарне непогоде и техничко-технолошке несреће  
 
Ванредне ситуације које могу угрозити подручје обухваћено Просторним планом су: елементарне 
непогоде (земљотреси, одроњавање и клизање земљишта, поплаве, ветар, снежни нанос, град, 
суша, атмосферско пражњење, пожар), техничко-технолошке несреће/удеси и ратна разарања.  
 
Елементарне непогоде: На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период 
од 475 година, у обухвату Просторног плана утврђена су подручја са VI-VII, VII и VII-VIII степеном 
сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У највећем делу 
обухвата Просторног плана могућ је земљотрес јачине VII степени, с тим што је у западном делу 
могућ земљотрес јачине VI степен, док је у крајњем североисточном делу могућ земљотрес 
јачине VIII степени. У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, 
односно очекиване деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица сматра се да ће 
се са VI степен манифестовати „врло јак земљотрес“, са VII степен „силан земљотрес“, а са VIII 
„штетан земљотрес“.  
 
Одроњавање земљишта нема велику учесталост и одвија се углавном као појединачна мања 
појава, али представља опасност за објекте који су изграђени близу лесних одсека.  
 
Специфичан проблем представљају клизишта, терени релативно слабије носивости у периодима 
повећаних падавина или у деловима насеља где није адекватно регулисано одвођење вода. 
Ризик од клизишта се односи на могуће материјалне штете, као и могућност угрожавања живота 
људи. Клизање земљишта је најизраженије на северним падинама Фрушке горе где су и највећа 
клизишта (подручје десне долинске стране Дунава - од Нештина до Сусека; од Баноштора до 
Черевића; западни део Сремске Каменице; у Сремским Карловцима подручје Ровина и источни 
део Сремских Карловаца у ширем подручју Липовца; од циглане у Сремским Карловцима до 
Бешке; Стари Сланкамен према Чоту). Поред дунавског типа клизишта, појединачна клизишта су 
активна у ширем подручју Фрушке горе, али су она знатно мања по површини, плића су и тим 
клизиштима су најчешће угрожени појединачни објекти. 
 
Део подручја у обухвату Просторног плана спада у плавна подручја. Границу северног дела 
Фрушке горе дефинише река Дунав. Заштита од продора високих дунавских вода се спроводи 
преко примарних и секундарних одбрамбених насипа. Изграђени насипи на реци Дунав са 
данашњим степеном одбране урађени су 1965. године после велике поплаве, с тим да су они 
надвишени до нивоа стогодишње воде уз додатну заштитну висину од 0,7 m до 1,4 m, ради 
заштите од таласа и преливања. Лева обала Дунава је у потпуности заштићена изграђеним и 
реконструисаним насипима док је десна обала Дунава делимично регулисана насипима, а 
делимично су остале ритске површине. 
 
Подручје Фрушке горе, карактерише и велики број сталних извора и мањих водотока, од којих 
многи који полазе са њеног врха не стигну до подножја, већ се губе у лесним деловима тла. 
Такође, изградњом брана на водотоцима створене су акумулације које, поред основне намене 
која се односи на наводњавање, имају још и функцију ублажавања поплавног таласа као 
основног уређења водног режима, снабдевања водом, рибарства, рекреације и спорта и др.  
 
На обухваћеном подручју заступљени су ветрови из различитих праваца: источног (односно 
југоисточног) тј., кошавског ветра са једне стране и западног (односно северозападног) ветра, са 
друге стране. Најчешћи ветрови имају истовремено и највеће средње брзине из одређеног 
правца. Средње брзине ветрова који дувају у Срему крећу се у дијапазону од 1,7 m/s до 3,2 m/s. 
Појава олујних ветрова може изазвати обарање стабала и пуцање грана, што може да угрози 
саобраћај на путевима, живот и здравље људи и да изазове веће материјалне штете на 
објектима, електродистрибутивној и телекомуникационој мрежи.  
 
Под утицајем јаког ветра, у зимском периоду године може доћи до стварања снежних наноса, што 
негативно утиче на безбедност саобраћаја. 
 
Подручје у обухвату Просторног плана не спада у подручја са изразитом појавом града, већ је 
подложно само повременим продорима олујних и градоносних облака. Нешто израженији 
градоносни рејони су северни и западни Срем. Заштита од града се обезбеђује лансирним 
(противградним) станицама, са којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне 
ракете. Према условима РХМЗ у обухвату Просторног плана изграђено је 26 лансирних станица. У 
обухвату Просторног плана налази се и Радарски центар Фрушка гора. 
 
Климатски услови који имају тенденцију повећања температуре, као и количина падавина која је 
често недовољна или неповољног распореда како по годинама тако и у току године, знатно утичу 
на појаву суше. Највећу учесталост суше је у вегетационом периоду, када су пољопривредне 
културе најосетљивије и када су штете од ове непогоде у то време највеће.  
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Подручје Просторног плана обухвата 50 насељених места, од којих су најбројнија насеља сеоског 
типа, са широким улицама и приземним или зградама мале спратности, тако да се могу појавити 
пожари мањих размера и локалног карактера. Већа опасност од пожара је могућа у насељима 
мешовитог и градског типа, у којима је и већа густина насељености, као и већа спратност 
изграђених објеката. Могућа појава пожара је и на пољопривредним парцелама, због држања 
запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима.  
 
На подручју Националног парка опасност од пожара је присутна нарочито у летњим месецима, 
када је број посетилаца (излетника) већи, а самим тим и могућност појаве пожара изражениј, 
нарочито због непажње. С обзиром да шуме Националног парка чине углавном лишћари, а да 
изразито осетљивих засада као што су четинари има у малом проценту, овај шумски комплекс се 
сматра мање осетљивим за развој великих пожара, од шума у којима преовлађују четинари. 
 
Техничко технолошке несреће - удеси: На утврђивање концепције просторног развоја утичу 
постојеће делатности са присутним факторима ризика, угроженост простора природним непогодама и 
функционална намена простора. Планирање намене и садржаја простора и имплементација мера 
превенције има за циљ спречавање или смањивање вероватноће настанка удеса и могућих 
последица, а организују се и спроводе на основу процене ризика и последица од удеса. 
 
Ha подручју обухвата Просторног плана егзистирају следећа постројења (ван границе посебне 
намене), која се налазе на листи севесо постројења22: 
- DUNAV OIL TERM DOO - севесо комплекс нижег реда у Сремским Карловцима, који је као севесо 

комплекс идентификован на основу присуства течних нафтних материја; 
- „ДОО ПРОМИСТ“ Нови Сад - севесо комплекс вишег реда у Сремским Карловцима, с обзиром на 

то да је складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата. 
 
Ратна разарања: У зависности од процене степена угрожености, планирање и уређење простора за 
потребе одбране земље, подразумева предузимање одговарајућих просторних и урбанистичких мера 
на усаглашавању просторног развоја, а у циљу обезбеђења услова за потребе деловања и извршење 
одбране.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
22 Услови Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
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3.2. SWOT АНАЛИЗА  
 

На основу сагледавања свих природних и створених услова и анализе потенцијала и ограничења 
у обухвату Просторног плана, сумиране су позитивне и негативне стране заштите и развоја 
подручје посебне намене за које је дата swot анализа. 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 
- Богатство природних вредности (природних добара и 

ресурса), културне баштине и диверзитета предела 
на подручју посебне намене 

- Прекогранична сарадња у области заштите природе 
- Велике површине шумског земљишта под шумом које 

позитивно утичу на препознатљиву слику предела и 
микроклиматске карактеристике 

- Повољан геосаобраћајни и туристички положај 
Националног парка 

- Природна добра и богато културно историјско наслеђе 
као основа развоја различитих облика туризма 

- Релативно густа путна мрежа државних и општинских 
путева 

- Река Дунав као међународни пловни-водни пут- 
коридор VII у непосредном окружењу посебне намене 

- Међународни цикло коридор 6 уз Дунав и национални 
цикло коридори уз падине Фрушке горе 

- Значајне површине пољопривредног земљишта у 
функцији виноградарства и воћарства 

- Очуваност пољопривредног земљишта које пружа 
шансу за производњу врхунских органских 
пољопривредних продуката са заштићеним 
географским пореклом 

- Богатство подручја површинским и подземним водама 
- Инфраструктурна опремљеност простора 

- Узурпација простора Националног парка непланском 
градњом 

- Деградирано земљиште на простору Националног парка 
и у његовом окружењу, настало експлоатацијом 
минералних сировина и неадекватним одлагањем 
отпада 

- Фрагментација природних станишта у окружењу 
Националног парка, која негативно утиче на 
препознатљиву слику предела 

- Девастирани објекти културне баштине и њихово 
непосредно окружења 

- Недовољна и неадекватна туристичка валоризација и 
презентација природних, културних и створених 
вредности и неодговарајућа материјална база за развој 
туризма 

- Неадекватност саобраћајне мреже у смислу 
квалитета, стања, изграђености и опремљености 
саобраћајних капацитета 

- Неинтегрисаност саобраћајних видова и непостојање 
институционалне координације 

- Непостојање саобраћајне повезаности појединих 
насеља у Националном парку и његовом 
непосредном окружењу 

- Недовољна изграђеност објеката за регулацију 
водотока и бујица 

- Нерешено питање пречишћавања отпадних вода и 
елиминације отпада  

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 
- Обезбеђење просторних услова за одрживи 

(уравнотежени) развој подручја Националног парка  
- Повезивање фрагментираних станишта са циљем 

очувања биолошке разноврсности и везе са 
Националним парком у поступку прикључења 
европској еколошкој мрежи NATURA 2000 

- Афирмација Фрушке горе као јединственог 
„Културног подручја“ са специфичним и 
концентрисаним фондом културног наслеђа 

- Уређење локалитета геонаслеђа у циљу њихове 
презентације и укључивања у мрежу геопаркова 

- Очување основних типова карактера предела, ради 
презентације и промоције предеоних вредности Ф. горе 

- Развој интегралног (мултимодалног) саобраћаја 
- Туристичко позиционирање подручја Фрушке горе 
- Ревитализација културних добара и нематеријалне 

културне баштине и њихова презентација као 
јединственог туристичког производа 

- Обезбеђење просторних услова за развој туристичке 
инфраструктуре ради унапређења туристичке понуде 

- Укључивање локалног становништва у развој 
традиционалних видова коришћења простора и развој 
екотуризма 

- Валоризација пољопривредних производа добијених 
са овог подручја, кроз сертификовање и брендирање  

- Заштита пољопривредног земљишта кроз примену 
противерозионих мера 

- Усклађивање истраживања и експлоатације минералних 
сировина са мерама заштите природних добара и 
заштите животне средине 

- Рекултивација деградираних простора њиховим 
довођењем у стање блиско пређашњем или пренаменом 
површина 

- Обезбеђење планских мера за заштиту шумског, 
пољопривредног и водног земљишта од бесправне 
градње и мера за рационално коришћење простора 

- Веће коришћење ОИЕ (биомаса, хидропотенцијал 
водотока, акумулације, соларна енергија) 

- Девастација природних вредности Националног 
парка узрокована неповољним климатским и 
антропогеним утицајима 

- Успорена динамика обнове непокретних културних 
добара што доприноси њиховом континуираном 
пропадању 

- Недовољна улагања у туризам 
- Неспровођење урађених програма развоја туризма 
- Смањена стабилност терена у нагибу и активна 

клизишта на којима постоје одређена ограничења у 
коришћењу (забрана градње, обавеза пошумљавања) 

- Напуштени и активни површински копови за које до 
привођења намени треба обезбедити мере заштите уз 
ограничен приступ 

- Негативан утицај непречишћених комуналних 
отпадних вода и процедних вода са неуређених 
депонија на природна добра 

- Појава бујичних вода, поплава и штета у насељима и 
на комуникацијским објектима 

- Загађења земљишта услед неадекватне примене 
хемијских средстава заштите и агромера у 
пољопривреди 

- Могући акциденти на севесо постројењима у ширем 
окружењу подручја посебне намене 
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II  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
1. ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
Приступ изради Просторног плана се заснива на принципима којима се утврђује ефикаснији 
систем управљања простором у циљу заштите, уређења и одрживог развоја планског подручја. 
Основни принципи су: 
- Одрживост, као генерални принцип који мора бити примењен код свих активности; 
- Интегралност у приступу заштити природног и културног наслеђа, предеоног идентитета и 

територијалне препознатљивости; 
- Релативизација конфликата и симбиоза заштите културних вредности и одрживог развоја 

локалних заједница; 
- Унапређење територијалне кохезије, уређености и конкуретности; 
- Усклађен развој са суседним подручјима и просторно-функционална интегрисаност са 

окружењем; 
- Активна имплементација политике просторног развоја и учешће јавности; 
- Заштита јавног интереса, јавних добара и добара у општој употреби; 
- Сарадња јавног, приватног и невладиног сектора; 
- Већа транспарентност код одлучивања о уређењу и изградњи простора. 
 
 
2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 

 
2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ 
 
Општи циљеви просторног развоја подручја посебне намене који проистичу из усвојених циљева 
и опредељења просторног развоја планова вишег реда, усвојених стратегија и специфичности 
овог подручја у просторно-функционалном смислу су: 
- Заштита и одрживо коришћење природних и културних вредности у функцији развоја туризма, 

рекреације, едукације и других комплементарних активности; 
- Валоризација, заштитa и презентација непокретног културног наслеђа, уређење његове 

заштићене околине и контактног подручја, заштита и презентација нематеријалног наслеђа 
као интегралног дела градитељског наслеђа и природног амбијента; 

- Oчување диверзитета и вредности карактера предела, специфичности и еколошке 
повезаности простора; 

- Постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем његовог коришћења 
са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима и са 
потребама дугорочног социјалног и економског развоја; 

- Дефинисање начина коришћења грађевинског земљишта у складу са условима заштите природе;  
- Заштита, рационално коришћење и унапређење стања пољопривредног, шумског и водног 

земљишта и популације флоре и фауне;  
- Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих облика 

загађивања. 
 
 

2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 
2.2.1. Заштита природних и културних вредности и предела 
 
Природна добра 
- Унапређење и побољшање општих еколошких услова у заштићеним подручјима, посебно на 

простору Националног парка и стварање услова за њихово коришћење у складу са условима 
заштите; 

- Заштита и очување биодиверзитета кроз просторно - планска решења којима се штите 
природна добра; 

- Стварање услова за унапређење и презентацију вредности геодиверзитета – објеката 
геонаслеђа, ради укључивања у европску и глобалну мрежу геопаркова; 

- Унапређење и побољшање општих еколошких услова на простору станишта, подручја која су 
планирана за заштиту и еколошких коридора, ради стварања услова за развој специфичних 
функција, у складу са условима заштите и одрживим развојем. 

 
Културна добра  
- Валоризација посматраног подручја у циљу препознавања подручја Фрушке горе са 

манастирима и осталим материјалним и нематеријалним културним наслеђем као културног 
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пoдручја, са карактеристичним обележјима проистеклим из његове природне конфигурације и 
људских активности, ради утврђивања дугорочне концепције заштите, очувања и 
презентације планског подручја; 

- Заштита, уређење и презентација установљених и предвиђених за заштиту НКД и очување 
аутентичности НКД и њиховог изворног окружења; 

-   Заштита културног наслеђа од свих облика неконтролисане изградње; 
- Укључивање културног наслеђа у европске и националне путеве културе; 
- Успостављање локалног и регионалног идентитета у складу са европским стандардима 

заштите, где је културно наслеђе развојни ресурс;  
- Пренамена неких вредних, историјских објеката и њихова интеграција у савремени животни 

амбијент; 
- Туристичка интерпретација непокретног и нематеријалног културног наслеђа.  
 
Предео 
- Заштита, уређења и развој предела кроз очување изворних одлика, идентитета и диверзитета 

предела и афирмација препознатих вредности карактера типова предела, јачање њихове 
структуре и ублажавање утицаја који нарушавају њихову стабилност;  

- Обезбеђење основних смерница предеоне политике у смислу дефинисања стратегије и 
смерница које ће омогућити предузимање мера у циљу заштите и управљања пределом; 

- Обезбеђење оперативних активности које су везане за управљање пределом као носиоцем 
локалног и регионалног идентитета подручја, које ће се односити на поступке који ће 
обезбедити редовно одржавање карактера предела са циљем усмеравања и усклађивања 
промена изазваних друштвеним активностима и процесима у животној средини; 

- Идентификација предеоних елемената и оцена вредности карактера предела.  
 

2.2.2. Заштита и коришћење природних ресурса 
 

Шуме и шумско земљиште 
- Газдовање шумама у складу са одрживим развојем, еколошким принципима и условима 

заштите природних добара; 
- Очување, заштита и унапређење постојећих шума, посебно шума у оквиру Националног 

парка; 
- Стварање планских услова за повећање површина под шумама; 
- Повећање и успостављање аутохтоних облика биљног заједништва и смањење учешћа 

алохтоних врста дрвећа; 
- Успостављање мера за санирање изразито лоших и нарушених узгојних стања; 
- Формирање заштитних појасева зеленила у складу са условима заштите природе.  
 
Пољопривредно земљиште  
-  Јасно дефинисање природних производних целина ради усклађивања коришћења 

пољопривредног земљиште са мерама заштите; 
-  Оптимално коришћење пољопривредног земљишта у производне сврхе; 
-  Заштита пољопривредног земљишта од свих облика деградације, било да је она изазвана 

природним (разни облици ерозије), или антропогеним путем (пренамена пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, механичка деградација, хемијско загађење). 

 
Ловна фауна и риболовне врсте риба 
- Унапређење стања ловишта и популације крупне и ситне дивљачи; 
- Заштита станишта аутохтоних врста; 
- Санитарни излов алохтоних врста дивљачи; 
- Систематско порибљавање водених површина аутохтоним врстама рибље млађи, уз 

континуиран излов алохтоних, инвазивних рибљих врста. 
 
Водни ресурси 
- Рационално захватање свих вода у сливу (каптаже извора, разни типови бунара или друге 

техничке грађевине) у складу са законском регулативом; 
- Заштита квантитативних одлика вода кроз рационално захватање подземних и површинских 

вода у сливу, што подразумева експлоатацију само динамичких резерви воде, односно 
експлоатацију обновљивих количина воде;  

- Заштита квалитативних одлика водних ресурса у складу са законском регулативом, којом су 
дефинисане вредности концентрације елемената физичко-хемијског састава воде као 
прехрамбеног, туристичког или привредног ресурса; 

- Заштита подземних вода од антропогених утицаја, што подразумева низ мера и активности 
којима би се пратила и оцењивала изложеност деградацији система површинских и подземних 
вода по сливовима (мониторинг).  
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Минерални и енергетски ресурси 
- Функционално коришћење и штедња необновљивих природних ресурса; 
- Штедња произведене енергије и стимулисање примене нових технологија производње 

енергије, нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, штедњи енергије и заштити 
животне средине, као и коришћењу обновљивих извора енергије; 

-  Строго контролисана експлоатација неметаличних минералних сировина и њено 
ограничавање просторно и по обиму, у складу са заштитом природе, уз обавезну 
рекултивацију простора након завршетка активност; 

-  Извођење геолошких истраживања (основних и детаљних) у складу са условима заштите природе. 
 
2.2.3. Становништво, мрежа насеља и јавне службе 
 
Становништво 
- Стварање услова за успоравање негативних тенденција и спречавање даљег погоршања 

виталних карактеристика популације; 
-  Стварање услова за побољшање старосне и образовне структуре; 
-  Стварање услова за повећање степена запослености становништва, односно смањивање 

степена дневних миграција. 
 
Мрежа насеља и јавне службе 
- Одрживи просторно-функционални развој заснован на моделу функционалних урбаних 

подручја, која ће бити инструмент уравнотеженијег просторног развоја;  
- Планирање јавних служби чија ће сврха бити управљање, заштита и презентација заштићених 

подручја, природних и културних добара и предела; 
- Прилагођавање начина организовања и рада јавних служби демографским, социјалним, 

економским, културним и другим обележјима и потребама локалних заједница; 
- Побољшање доступности руралног подручја кроз повећање квалитета локалне путне мреже; 
- Развој комуналне инфраструктуре и ширење мреже фиксне и мобилне телефоније у руралним 

подручјима, као и виши квалитет услуга јавних служби; 
- Интегрисање планског подручја у шире окружење кроз повећање саобраћајне доступности и 

јачање функционалних веза. 
 
2.2.4. Привреда 
 
-  Јачање конкурентности привредних сектора, посебно туризма и пољопривреде; 
- Остваривање динамичног привредног раста; 
- Пораст запослености становништва кроз обезбеђење повољних општих, инфраструктурних и 

просторних услова. 
 
Пољопривреда и риболов 
- Остварење производних резултата у области пољопривреде, уз очување осетљивог 

екосистема и усклађивање активности са принципима одрживог развоја; 
- Развој пољопривреде на Фрушкој гори у складу са еколошким принципима, коју треба 

базирати на одрживом пашарењу и производњи хране, заснованој на органској 
пољопривреди; 

- Производња довољне количине квалитетних, тржишно конкурентних и здравствено исправних 
пољопривредних продуката;  

- Коришћење свих компаративних предности у области производње хране које пружа ово 
специфично поднебље;  

- Постепено, систематично преструктурирање пољопривредне производње на подручјима ван 
режима заштите, у правцу повећања удела акумулативнијих култура у структури 
пољопривредне делатности; 

- Повећање степена финализације пољопривредних продуката; 
- Стварање услова за производњу конзумне рибе и повољних услова за спортски риболов. 
 
Шумарство и лов 
- Развој шумарства и ловства као привредних грана у складу са условима заштите природе; 
- Стварање услова за коришћење шумских и ловних потенцијала по принципу усмереног, 

одрживог и мудрог коришћења, у складу са условима заштите; 
- Дефинисање радњи и мера (станишни услови, технички објекти и др.) за повећање учешћа 

бројности аутохтоних врста дивљачи у ловиштима; 
- Међусобно усаглашавање основа газдовања шумама, ловних основа и планова управљања 

заштићеним подручјима. 
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Туризам 
- Остваривање концепта одрживог развоја туризма, што подразумева минималан утицај на 

животну средину и локалну културу, приходовање од туризма, нова радна места и заштиту 
локалних екосистема; 

- Усклађивање туристичког развоја са заштитом природног и културног наслеђа; 
- Утврђивање просторног размештаја туристичких локација, објеката и праваца кретања 

туриста са ревитализацијом и изградњом неопходне инфраструктурне мреже. 
 

2.2.5. Саобраћај и инфраструктурни системи 
 
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
- Формирање јединственог саобраћајног система на подручју Фрушке горе; 
- Дислокација друмских транзитних токова ван простора Националног парка (изградња 

тунела); 
- Фаворизација јавног у односу на индивидуални саобраћај, кроз изналажење 

најатрактивнијих начина и средстава за превоз и кретање путника и посетилаца; 
- Усмеравање превоза терета (посебно опасног) првенствено на водни и железнички 

транспорт, а на краћим релацијама само на мрежу основних путних праваца; 
- Усклађивање свих елемената саобраћајне мреже у циљу смањења аерозагађења; 
- Минимизација негативног утицаја буке и вибрација на околину и простор Фрушке горе; 
- Спречавање визуелног нарушавање амбијената и идентитета простора Националног парка; 
- Развој немоторног саобраћаја у туристичке и рекретаивне сврхе. 
 
Водна инфраструктура 
- Заштита квалитета подземних и површинских вода; 
- Рационално коришћење вода, а нарочито вода за пиће; 
- Побољшање снабдевања водом свих корисника; 
- Рационализација потрошње и вишекратно коришћење вода у технолошким процесима; 
- Боља истраженост и коришћење термоминералних вода; 
- Пречишћавање отпадних вода; 
- Санација активних бујичних токова и подручја захваћених ерозијом; 
- Ревитализација изграђених акумулација и вишенаменско коришћење њиховог потенцијала; 
- Усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама; 
- Заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних и 

унутрашњих вода. 
 
Енергетска инфраструктура 
- Сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање енергијом и енергентима кроз технолошку 

модернизацију енергетских објеката; 
- Смањење и рационализација потрошње енергије, као и смањење негативних утицаја 

енергетских објеката на животну средину. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
- Реконструкција, ревитализација и модернизација постојеће електроенергетске инфраструктуре; 
- Повећање сигурности напајања корисника електропреносног система, повећање поузданости 

рада и смањење губитака у преносном систему. 
 
Термоенергетска инфраструктура 
- Утврђивање програма и смерница развоја термоенергетске инфраструктуре и синхронизација 

њеног развоја са свим активностима на овом подручју; 
- Побољшање рада и поузданости постојеће гасоводне и термоенергетске инфраструктуре; 
- Развој, модернизација и ревитализација постојеће термоенергетске инфраструктуре, у складу са 

одрживим развојем, заштитом природних и створених вредности и заштитом животне средине.  
 
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) 
- Супституција електричне и топлотне енергије енергијом произведеном из неконвенционалних 

извора;  
- Стварање услова за повећање коришћења обновљивих извора енергије, пре свега соларне 

енергије, биомасе и биогаса.  
 
Енергетска ефикасност 
- Повећање енергетске ефикасности у свим секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и 

комуналних услуга, применом мера за побољшање енергетске ефикасности; 
- Детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти енергетских услуга);  
- Пројектовање енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих, уз поштовање 

принципа енергетске ефикасности; 
-  Утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне употребе енергије. 
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Електронска комуникациона инфраструктура 
- Уравнотежен развој електронске комуникационе инфраструктуре, као значајног покретача 

нове економије, засноване на ICT технологији; 
- Потпуна дигитализација електронске комуникационе инфраструктуре; 
- Развој широкопојасне мреже на целом подручју; 
- Увођење савремених електронских комуникационих услуга; 
- Обезбеђивање бежичне електронске комуникационе мреже за ретко насељена и удаљена 

подручја и насеља, као и лолалитете ван насеља.  
 

2.2.6. Заштита животне средине 
 
- Интеграција заштите животне средине у све појединачне секторске политике и стратегије развоја; 
- Успостављање континуираног праћења стања чинилаца животне средине: воде, ваздуха, 

земљишта, мониторинга живог света и буке; 
- Санација и рекултивација копова након завршене експлоатације, санација клизишта, активних 

бујичних токова и других деградираних површина (депонија, позајмишта и др.); 
- Ограничена и селективна употреба вештачких ђубрива и хемијских средстава за заштиту 

биља у пољопривреди; 
- Формирање заштитних појасева зеленила дуж еколошких и инфраструктурних коридора; 
- Одлагање комуналног отпада и елиминација сточних лешева, у складу са Стратегијом 

управљања отпадом, законима и важећим правилницима. 
 

 

3. РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТИ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ, 
ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ И МЕЂУОДНОСИ СА ОКРУЖЕЊЕМ 

 
Посматрано у ширем окружењу, подручје које обухвата Просторни план има изразито повољан 
саобраћајно - комуникативни положа. Дунав, као део међународног пловног система Рајна-
Мајна-Дунав, представља најзначајнију окосницу саобраћајне и укупне развојне интеграције 
Републике Србије и подручја Фрушке горе у међународне токове. 
 
Интегрисање подручја Просторног плана, чији обод представља река Дунав, у шири регионални 
контекст, подразумева уважавање најважнијих европских докумената којима је дефинисан 
просторни развој, као и примену њихових препорука за остваривање међународне, а посебно 
прекограничне сарадње. 
 
Просторна интеграција у европско окружење одвија се на неколико нивоа: нивоу Европске уније, 
транснационалном нивоу Југоисточне Европе (Програм сарадње за подручје ЈИЕ), 
прекограничном или трансграничном нивоу са локалним и регионалним територијалним 
јединицама суседних држава (cross-border cooperation - CBC). Основ за све наведене нивое 
повезивања чиниће предеоне целине, инфраструктура, природно и културно наслеђе, заштита 
животне средине, социоекономске, културне и друге везе које доприносе одрживом просторном 
развоју и интегрисању Републике Србије у европско окружење. За јачање територијалног 
капитала Републике Србије, па чак и за његово елементарно очување на постојећем нивоу, 
неопходно је оспособљавање дунавског правца и интензивирање транспорта у остваривању 
његове улоге у систему трансевропске мреже мултимодалног транспорта. 
 
Имајући у виду шири регионални контекст, за израду овог Просторног плана значајна је 
Дунавска стратегија. Међународна сарадња на просторном развоју коридора VII и подручја 
Просторног плана, одвија се у склопу активности на остваривању пет приоритетних области 
утврђених Дунавском стратегијом ЕУ: 
- развој транспорта, енергетике и информационо - комуникационих технологија (ICT) дуж тока 

Дунава – приоритет има ратификација и примена Европског споразума о главним унутрашњим 
водним путевима међународног значаја, успостављање прописаних габарита водног пута на 
критичним секторима, обезбеђење безбедне пловидбе, развијање неопходне инфраструктуре 
водног пута, развој речне флоте и успостављање пуне контроле саобраћаја развојем 
информационих сервиса; 

- заштита животне средине и одрживо коришћење природног богатства у сливу реке Дунав – 
примена европских директива о водама и о заштити животне средине; сарадња на очувању 
подручја са међународним, прекограничним и националним заштитним статусом; развој 
међународне и националне еколошке мреже; 

- економски развој и јачање регионалне сарадње и партнерства у региону Подунавља – развој и 
подршка транснационалној и прекограничној сарадњи у припреми и спровођењу пројеката 
економског развоја, руралног развоја, развоја туризма и других економских активности; 

- успостављање система сигурне пловидбе и афирмације принципа владавине права у сливу реке 
Дунав – јачање контроле преласка државне границе (гранична полиција) и контроле водног пута 
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(речна полиција); сарадња на успостављању јединственог система за рано упозоравање о 
поплавама, мапирању и управљању ризицима од поплава, процедура за заједничко деловање у 
случају прекограничних техничко-технолошких пловидбених акцидената; 

- стварање економије знања кроз сарадњу у региону Подунавља и активна улога науке у 
постизању циљева Стратегије. 

 
Подручје Фрушке горе карактерише повољан геосаобраћајни положај и изузетне природне, 
културно-историјске и духовне вредности, међусобно испреплетане и повезане. Повољан 
геосаобраћајни положај наглашен је коридорима VII и Х, који се на овом простору укрштају код 
насеља Бешка. 
 
Фрушка гора својим положајем доминира над околном сремско - бачком равницом. Пружа се 
правцем исток - запад и испресецана је бројним уздужним и попречним правцима који повезују 
овај простор са околним подручјем и центрима: Нови Сад, Београд, Сремска Митровица, Шид, 
Рума, Шабац, као центрима потенцијалног туристичког развоја. 
 
Богатство природних и културно - историјских вредности, пре свега духовне, историјске и 
културне вредности бројних манастира, чине да Фрушка гора представља јединствен споменик у 
геолошком, геоморфолошком, литолошком и стратиграфском смислу и има изузетан биолошки, 
историјски, образовни, научни, културни и историјски значај. 
 
Ово подручје има и значајне природне развојне ресурсе и потенцијале, који се огледају у 
пољопривредном земљишту, нарочито погодном за развој воћарства и виноградарства, значајном 
шумском фонду, лежиштима неметаличних сировина, као и природним и створеним условима за 
развој широког спектра туристичких активности. 
 
Према ППРС подручје Фрушке горе је издвојено као: 
- подручје посебних природних вредности - Национални парк Фрушка гора; 
- подручје заштићених културних вредности - просторна културно-историјска целина Фрушка 

гора са манастирима. 
 

Посебан регионални аспект Фрушке горе чини мрежа центара на овом подручју или у његовом 
непосредном окружењу, од којих неки имају ниво центра међународног значаја (Нови Сад), 
националног центра (Сремска Митровица), субрегионалног центра (Бачка Паланка и Рума), развијеног 
локалног центра (Инђија и Шид) и локалног центра (Беочин и Ириг). Регионалном идентитету Фрушке 
горе посебан акценат дају Сремски Карловци и Културни предео Сремски Карловци, као и читав низ 
мањих сеоских насеља која имају посебан значај и утицај на развој Фрушке горе. 
 
У циљу дефинисања планских решења развоја и уређења подручја посебне намене, а у складу са 
захтевима за одрживо функционисање Националног парка „Фрушка гора“, идентификовани су 
основни конфликти у простору који се јављају у домену утицаја подручја посебне намене. Ово 
се, пре свега, односи на постојеће и потенцијалне конфликте заштите природних вредности, с 
једне стране и развоја локалних заједница и различитих активности (управљања водама, 
туризам, развој насеља и привреде, пољопривреда и др.) с друге стране. С обзиром на близину 
великог града као што јe то Нови Сад и интересе бројних корисника на овом простору, сагледани 
су негативни утицаји и усаглашени су са мерама заштите, како би Национални парк „Фрушка 
гора“ сачувао природне одлике због којих је стављен под заштиту.  
 
У циљу превазилажења конфликтних интересе, а имајући у виду принципе релативизације, 
предлаже се однос заштите природних и културних вредности и економског развоја, на следећи 
начин: 
 
Табела 26. Економски развој кроз заштиту природних и културних вредности 
КОНЦЕПЦИЈА  ОСНОВНА ИДЕЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
Национални парк: 
Коегзистенција 
природних станишта са 
наменама простора у 
складу са утврђеним 
режимима и мерама 
заштите 

Национални парк Фрушка гора: стварање континуираног просторног система који се 
простире у правцу исток-запад и чини заштићена подручја међународног и највишег 
националног ранга. 

Утврђивање зоне утицаја: стварање континуираних просторних система на доминантним 
локацијама који би на регионалном и локалном нивоу омогућили и побољшали конзистенцију 
природних станишта и културних добара са другима наменама у простору. 

Активирање простора: 
Идентификација 
простора који се 
активира мерама за 
економски и урбани 
развој 

Главне зоне појачаног коришћења: периферни делови обухваћени Просторним планом се 
препознају као основа која пружа предност за економски и урбани развој са посебном пажњом 
на успостављање разноврсне туристичке понуде регије и тиме подржава тежњу вишенаменског 
коришћења Националног парка. 
Систем урбаних чворишта: регионални и општински центри су чворишта активности у којима 
треба појачати ниво услуга и приступачности модификацијом саобраћајне инфраструктуре и 
усавршавањем система јавног транспорта. 
Чворишта „зеленог контекста“: успостављање мера које би допринеле већој 
мултифункционалности, атрактивности и изражавању карактера простора, како појединих 
насеља у обухвату Просторног плана, тако и у појединим центрима туристичког развоја. 



Страна 496 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“    
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

85 
 

4. ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ 
НАМЕНЕ  

 
На основу предеоних одлика и богатог културног наслеђа простора који је обухваћен Просторним 
планом, издвојено је подручје посебне намене „Фрушка гора“ које чини Национални парк и 
подручје уз границу овог заштићеног подручја у коме се одвијају активности које су од 
непосредног утицаја на ово заштићено природно добро од националног значаја. Овај приступ је 
условио и поделу подручја посебне намене на две просторне целине под називом:  
- „Национални парк“ и  
- „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“.  
 
Општа концепција просторног развоја подручја посебне намене подразумева посебан режим 
организације, уређења, одрживог коришћења и заштите у оквиру ових издвојених просторних 
целина.  
 
Као доминантна просторна целина у подручју посебне намене се издваја „Национални парк“. У 
овој целини је, према Закону о националним парковима, издвојено пет већих локалитета који се 
пружају правцем исток – запад, од којих је просторно највећи Централни масив и деветнаест 
мањих локалитета, који су издвојени као енклаве на северним, јужним, источним и западним 
падинама Фрушке горе. Веће локалитете Националног парка одликују шумовити предели у 
којима доминирају храст лужњак, граб и цер са липом. Мањи локалитети Националног парка, 
који чине издвојене енклаве, су степска, шумостепска и делом водена станишта, која су део 
централних подручја еколошке мреже Републике Србије према Уредби о еколошкој мрежи. На 
северним падинама то су ливаде, живице и шумарци, које се најчешће директно наслањају на 
Централни масив Националног парка. На јужним падинама то су степски пашњаци који се 
простиру дуж поточних долина у близини фрушкогорских насеља. Вредна водена станишта у 
Подунављу која чине део подручја Националног парка су, такође, еколошки повезана са 
Фрушком гором, али се услед фрагментације просторно не надовезују.  
 
У границама Националног парка се налазе комплекси девет манастира (Беочин, Велика Ремета, 
Гргетег, Ново Хопово, Старо Хопово, Врдник - Раваница, Јазак, Мала Ремета и Бешеново) и 
бројни локалитети и садржаји који су у функцији туризма.  
 
„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“, као другу целину подручја посебне намене, 
чине обрадиви северни обронци Фрушке горе и јужне падине лесне терасе Срема са насељима уз 
Национални парк, која чине део руралне структуре овог културног предела. Овој просторној 
целини припада и туристички правац „Зелена стаза“. Просторним планом је планирана 
реконструкција железничког подручја локалне пруге бр. 9 Петроварадин – Беочин и 
трансформација железничког подручја у „Зелену стазу“ за немоторна кретања.  
 
У посебној намени су цела насеља: Велика Ремета, Гргетег, Нештин, Визић, Љуба и Привина 
Глава, као и делови насеља: Крушедол Село, Нерадин, Врдник, Јазак, Мала Ремета, Бешеновачки 
Прњавор, Шишатовац, Беркасово, Бикић До, Сот, Черевић, Беочин, Раковац, Стари Лединци и 
Буковац. У овој целини се налазе седам фрушкогорских манастира: Крушедол, Шишатовац, 
Петковица, Кувеждин, Ђипша, Привина Глава и Раковац.  
 
У ову просторну целину су укључена и станишта која се налазе уз границу Националног парка на 
северним и јужним обронцима Фрушке горе, или се надовезују на енклаве Националног парка, а 
од непосредног утицаја су на Национални парк.  
 
У подручју посебне намене издвојене су четири просторне подцелине: 
- „Источни део Централног масива“, 
- „Средишни део Централног масива“, 
- „Западни део Централног масива“ и 
- „Западни обронци Фрушке горе“. 
 
Просторне подцелине су издвојене према територијалној припадности, а обухватају делове 
јединица локалне самоуправе, односно делове катастарских општина у оквиру дефинисаних 
граница. Свака од издвојених подцелина обухвата део просторне целине „Национални парк“ и 
део просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“. На издвајање 
просторних подцелина су утицале природне и створене вредности и правци будућег развоја 
подручја посебне намене, а територија коју обухватају је тесно повезана, посебно 
инфраструктурно. Подручје посебне намене са просторним целинама и подцелинама су 
приказане на графичком прилогу Прегледна карта бр. 1 - Просторне целине и подцелине 
подручја посебне намене. 
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Приоритет заштите у подручју посебне намене је заштита природног и културног наслеђа и 
заштита типова карактера предела и њихових предеоних елемената. Планске мере ће утицати на 
развој локалног идентитета и очување и унапређење препознатљиве слике фрушкогорског 
предела, као културног предела са доминантним шумовитим северним и јужним обронцима, 
комплексима манастира и манастирским прњаворима.  
 
Шире подручје Фрушке горе је јединствено културно подручје, у оквиру кога је идентификована 
„Просторно културно-историјска целина Фрушка гора са манастирима и другим споменицима 
културе“, који опредељују визуелни и духовни идентитет простора. Овим Просторним планом се 
дефинишу планске мере за даље уређење, заштиту и презентацију манастира и успоставља се 
равнотежа између просторног развоја комплекса манастира и Националног парка. 
 
Концепција развоја подручја посебне намене, подразумева ограничење ширења грађевинског 
земљишта, кроз његово преиспитивање на простору Националног парка, ради заштитите 
Националног парка, његових рубних делова и очувања карактера типова предела.  
 
На подручју посебне намене, с обзиром на постојеће капацитете туристичке инфраструктуре и 
туристичке супраструктуре, као и потенцијале које пружа Национални парк са својим 
непосредним окружењем, постоје предуслови за даљи развој туризма. У оквиру дефинисаних 
просторних подцелина подручја посебне намене, на основу постојећих туристичких потенцијала 
и развојних планова, дефинисани су центри туристичког развоја, као примарни, секундарни и 
терцијарни центри, центри верског туризма и центри управљача. Источни и средишни део 
Централног масива су носиоци будућег туристичког развоја, с обзиром да се два примарна 
туристичка центра налазе у овим подцелинама. На осталом простору Централног масива, 
равномерно је распоређено пет секундарних туристичких центара, два терцијарна центра и осам 
центара управљача. У просторној подцелини „Западни обронци Фрушке горе“, налазе се два 
секундарна центра, два терцијарна центра и три центра управљача. Највећи број од шеснаест 
центара верског туризма се налази на простору Централног масива. Положај центара туристичког 
развоја дат је на графичком прилогу, Прегледна карта број 2. - Центри и правци туристичког 
развоја подручја посебне намене. 
 
У оквиру просторне целине „Подручја непосредног утицаја на Национални парк“ су делови 
грађевинских подручја појединих насеља и манастирских прњавора. Развој ових насеља биће 
усмерен на прихват туриста и занатске активности у функцији туризма.  
 
Потенцијали посебне намене су и на обрадивим северним обронцима Фрушке горе и лесној тераси 
Срема, ван Националног парка, где се налазе значајне површине под воћњацима и виноградима, са 
могућношћу уређења винарија и салаша који би употпунили туристичку понуду подручја посебне 
намене. 
 
У оквиру инфраструктурних система, примарни задатак је побољшање веза између насеља у 
посебној намени и омогућавање доступности до свих локалитета и садржаја, кроз развој 
саобраћајне и инфраструктурне опремљености. У том смислу су дефинисани примарни, 
секундарни и терцијарни туристички правци, који чине окосницу туристичког кретања на 
простору подручја посебне намене и истовремено повезују центре туристичког развоја. Као 
примарни туристички правац, посебно се издваја „Фрушкогорски пут“ који спаја крајње тачке 
подручја посебне намене на правцу исток – запад (од Чортановачке шуме до насеља Беркасово) 
и повезује све остале примарне и секундарне правце из праваца север – југ. Терцијарни 
туристички правци повезују терцијарне центре са „Фрушкогорским путем“. Туристички правац 
„Зелена стаза“ ће омогућити еколошко повезивање насеља на десној обали Дунава 
(Петроварадин, Сремска Каменица, Лединци, Раковац и Беочин) развојем немоторног саобраћаја 
(првенствено пешачког и бициклистичког) и преко примарних и секундарних праваца везу са 
„Фрушкогорским путем“. 
 
Коришћење природних ресурса у оквиру посебне намене, посебно шумског и пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, треба да буде контролисано и усклађено је са условима 
заштите природе, а нарочито даља изградња на овом земљишту. Шумско и пољопривредно 
земљиште је потребно штитити мерама и активностима којима се трајно обезбеђују њихове 
природне функције.  
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Коришћење и уређење вода и водног земљишта подразумева рационално коришћење вода и 
заштиту осталог земљишта од бујичног карактера фрушкогорских потока. Коришћење 
необновљивих извора енергије и минералних сировина, посебно неметаличних, треба да буде 
усклађено са условима заштите природе. Деградиране површине које су настале експлоатацијом 
минералних сировина, треба рекултивисати мерама које ће утицати на унапређење визуелне 
слике оштећених предела. 
 
Заштита природних ресурса и природних добара подразумева дефинисање низа мера и активности 
ради заштите воде, ваздуха, земљишта и биодиверзитета, чија ће имплементација у процес 
просторног планирања, резултирати квалитетним и међусобно усаглашеним планским решењима.  
 
Рурални развој, развој туризма и одрживи развој економских активности, физичка уређеност 
простора, са посебним акцентом на јачање природног и културног наслеђа, усклађени са 
заштитом природе и животне средине, представљају основе развоја подручја посебне намене. 
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III  ПЛАНСКА РЕШЕЊА 
 
1. ЗАШТИТА ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА И ЗАШТИТА ПРЕДЕЛА  
 
1.1. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
У оквиру подручја посебне намене осим Националног парка, налазе се и друга подручја од 
значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности: један споменик природе, станишта 
заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја, локални еколошки 
коридори и објекти геонаслеђа.  
 
1.1.1. Заштићена подручја 
 
Национални парк „Фрушка гора“ 
 
У Националном парку је установљен тростепени режим заштите. Око Националног парка је 
дефинисана заштитна зона. На основу Закона о националним парковима, заштита, очување, 
унапређење и одрживо коришћење Националног парка се спроводи на основу Плана управљања 
који се доноси за период од десет година, као и другим актима који се доносе на основу Закона о 
заштити природе. Мере заштите Националног парка су дефинисане Предлогом за успостављање 
заштите природних вредности, урађеном у поступку израде Закона о Националном парку 
„Фрушка гора“, 2011. године.  
 
Заштита Националног парка се спроводи и на основу резултата бројних истраживања, а на 
основу студија, пројеката, резултата биомониторинга угрожених биљних и животињских врста, 
мониторинга вода и др. Са Планом управљања је потребно усагласити шумске, ловне и 
риболовне основе, хидротехничке и друге активности, као и коришћење природних ресурса и 
простора, уређивање грађевинског и пољопривредног земљишта. 
 
Концепт заштите Националног парка подразумева очувањe темељних природних вредности, а 
остварује се утврђивањем и спровођењем заштите, која је заснована на степену очуваности, 
потреби спровођења управљачких активности и могућностима одрживог развоја. Изузетне 
вредности и угроженост природних простора, усмеравају концепт заштите ка интегралном 
очувању не само шумских станишта на централном простору Фрушке горе, него и степских, 
шумостепских и водених станишта на мањим просторним целинама на северним и јужним 
падинама Фрушке горе. На тај начин су шумска станишта Националног парка повезана са 
мозаиком шумостепских станишта и еколошким коридором европског значаја - Дунавом. На овим 
мањим локалитетима је могуће одрживо коришћење, као неопходан предуслов одржања 
основних природних карактеристика.  
 
Имајући у виду да се у окружењу Националног парка налазе насеља са целокупном 
инфраструктуром, производним погонима, обрадивим површинама и другим објектима, успостављена 
је заштитна зона Националног парка. Основни циљ успостављања заштитне зоне је да се смањи ниво 
деградације природних станишта, као и да се обезбеди проходност и функционисање еколошких 
коридора од којих су најбројније и најзначајније долине фрушкогорских потока. Успостављањем 
заштитне зоне такође се омогућује боља контрола и спречавање активности којима се угрожавају 
природне вредности (криволов, одлагање отпада и др.). 
 
Доминантни облици коришћења простора Националног парка су туризам и рекреација, 
шумарство и лов, али и коришћење травних станишта. Све наведене активности је потребно 
прилагодити заштити природних и културних вредности. Концепт заштите предвиђа зоне са 
различитим нивоима активности у шумарству, усмереном пре свега на одрживе видове у другом 
степену заштите, као и пашарењу и кошењу. Због тога се шумске и травне површине већином 
сврставају у режим заштите другог степена. Трећи степен је предвиђен за туристичко-
рекреативну и другу инфраструктуру прилагођену потребама очувања, управљања и повољних 
видова коришћења. Први степен заштите обухвата највредније природне целине, у највећој мери 
шуме, којима треба посветити посебну пажњу. 
 
Заштита и унапређење стања Националног парка се одвија кроз успешно реализоване и започете 
пројекте који се односе на рестаурацију шума храста китњака, реинтродукцију европског јелена, 
постављање хранилишта за птице грабљивице и ревитализацију степских пашњака. Такође, 
планиране активности обухватају и мониторинг природних вредности, пре свега најугроженијих и 
индикаторских организама, као и процеса, на основу чега ће бити дефинисано будуће управљање. 
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С обзиром на то да је већи део простора Националног парка претежно под шумама, неопходно је 
спроводити активности у циљу унапређења стања ових екосистема, као основе за свеукупне 
природне процесе. У том смислу, потребно је очувати мешовити састав, обезбедити што већи број 
старих стабала, сузбијати инвазивне врсте и мењати алохтоне засаде аутохтоним, потенцирати 
обнову букве, храстова и грабића на њиховим потенцијалним стаништима итд. Травна станишта 
су под још динамичнијим изменама, пре свега услед преоравања и обрастања жбуњем. Из тих 
разлога, потребно је вршити њихову ревитализацију и одрживо коришћење. То се пре свега 
односи на побољшање услова за контролисано пашарење, кошење и паљење. Потребно је 
спроводити и мере активне заштите, пре свега на крчењу жбуња, али и на откупу њива и 
превођењу у травна, степска станишта. Очување биолошке разноврсности, пре свега, треба да се 
оријентише на програме праћења и очувања најзначајнијих врста, као и на реинтродукцију врста 
и мере активне заштите фауне. 
 
У оквиру заштите гео наслеђа, најважније активности су заштита и уређење стена, пећина, 
изворишта и водопада, са њиховом околином. У оквиру Националног парка, се налази СП 
„Оскоруша код Хопова“ (општина Ириг) и СВА „Парк манастира Беочин“ (општина Беочин). 
Заштита ових природних добара ће се спроводити на основу мера које су прописане актима о 
заштити. 
 
1.1.2. Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста 
 
У оквиру подручја посебне намене, у просторној целини „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“, налазе се станишта на којима се заштита спроводи у складу са критеријумима 
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, 
животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10, 47/11 и 32/16). Заштита строго заштићених 
врста се спроводи забраном коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу 
угрозити дивље врсте и њихова станишта, као и предузимањем мера и активности на управљању 
популацијама. Заштита заштићених дивљих врста се спроводи ограничењем коришћења, забраном 
уништавања и предузимања других активности којима се наноси штета врстама и њиховим 
стаништима као и предузимањем мера и активности на управљању популацијама. 
 
Табела 27. Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста у просторној целини 

„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“  
ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

ОЗНАКА, НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА СТАНИШТА 
У целости у  

посебној намени 
Део станишта у  

посебној намени 
Општина Беочин BEO13 a,c, „Милованово брдо“, степе на лесу, 

рурални мозаици, листопадне шуме сувих 
терена; 

ВЕО01, „Лишварски поток“, 
реке и потоци, листопадне 
шуме сувих терена; 

BEO14 a,b,c, „Грабовачки пашњаци“, степе на 
лесу, панонске шумостепе; 

ВЕО0З, „Поток Чедимир“, реке 
и потоци, листопадне шуме 
сувих терена; 

ВЕO15 c,d,e,f „Панчино брдо“, Калуђерица и 
Кестен изнад Черевића, степе на лесу, панонске 
шумостепе, листопадне шуме сувих терена; 

BEO20 b, „Думбовачке ливаде 
и шумарци“, степе на лесу, 
панонске шумостепе, рурални 
мозаици; 

BEO18 a,b, „Бело брдо код манастира Беочин“, 
листопадне шуме сувих терена; / 

BEO19 a,b,c, „Часорске ливаде и шумарци“, 
степе на лесу, панонске шумостепе, рурални 
мозаици; 

/ 

BEO20 a,c, „Думбовачке ливаде и шумарци“, 
степе на лесу, панонске шумостепе, рурални 
мозаици; 

/ 

BEO21 a,b,c,d, „Кестен код Раковца“, степе на 
лесу, панонске шумостепе, рурални мозаици, 
листопадне шуме сувих терена; 

/ 

Општина Бачка 
Паланка BPA06 b,f; „Шумарци, ливаде и живице код 

Нештина и Визића“, степа, шумостепа, шумарци, 
рурални мозаик 

ВРА02, „Аде код Нештина“, 
плантаже, хигрофилне шуме и 
жбуње, песковите речне 
обале, влажне ливаде; 

BPA09 „Шумарци, ливаде и живице код Нештина 
и Визића“, степа, шумостепа, шумарци, рурални 
мозаик 

/ 

Општина Ириг IRI15 a, „Врдничко шипражје“, листопадне шуме 
сувих терена, панонске шумостепе; / 

IRI18, „Пашњаци код Мале Ремете“, степе на 
лесу, панонске шумостепе;  / 

Град Нови Сад NSA21, „Буковац“, континентална степа; / 
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ЈЕДИНИЦА 
ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

ОЗНАКА, НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА СТАНИШТА 
У целости у  

посебној намени 
Део станишта у  

посебној намени 
Општина Шид  SID02 g, „Шумарци и живице Љуба“, листопадне 

шуме сувих терена, рурални мозаици; / 

SID04 a,b,c, „Сотско језеро“, акумулације, 
рурални мозаици; / 

SID06 a,b,c „Мохарач“, акумулације, листопадне 
шуме сувих терена, рурални мозаици; / 

SID09, „Марков до“, листопадне шуме сувих 
терена, рурални мозаици, шумарци; / 

SID15, „Брује“, акумулације, листопадне шуме 
сувих терена, рурални мозаици; / 

Општина Сремски 
Карловци 

SKA02 f, „Загуљанац“, шумарци, рурални 
мозаици 

SKA02 e, „Загуљанац“, 
шумарци, рурални мозаици; 

SKA03 d,e,f,i,j,k „Курјаковац“, степе на лесу, 
шумарци, рурални мозаици, листопадне шуме 
сувих терена; 

/ 

Сремска Митровица 
град / SMI17, „Пашњак Растик код 

Дивоша“, степе на лесу; 
 
1.1.3. Еколошки коридори 
 
У оквиру подручја посебне намене се налазе локални еколошки коридори које чине делови 
фрушкогорских потока (Шаркудин – Шидина, Орашје, Новосадски поток, Роков поток и др.). 
 
Eколошки коридори омогућавају комуникацију између заштићених подручја и/или станишта. 
Формирање и очување проходности еколошких коридора, који треба да преузму неке функције 
природне вегетације, је од приоритетног значаја за дугорочни опстанак биодиверзитета ширег 
региона.  
 
Концепција заштите еколошких коридора, подразумева и успостављање њихових заштитних зона 
у којима је потребно уважавати мере заштите од штетних спољних утицаја, како би ови коридори 
испуњавали своју функцију. 
 
Еколошки коридори заједно са еколошки значајним подручјем „Фрушка гора и Ковиљски рит“ 
чине део еколошке мреже. Заштиту еколошке мреже спроводити на основу Уредбе о еколошкој 
мрежи, којом се обезбеђује спровођење мера заштите ради очувања предеоне и биолошке 
разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и унапређења 
заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста. 
 
1.1.4. Објекти геонаслеђа 
 
У оквиру подручја посебне намене су следећи објекти геонаслеђа: „Гргетег“, „Парагово“, „Стари 
Лединци“, „Галерија Раковац“, Локалитет „Шакотинац“, Стена „Орловац“, Палеонтолошко 
налазиште горње креде у сливу Орловачког, Доброг и Черевићког потока, Думбовачки водопад, 
Гргуревачка пећина, Локалитет „Лединачко језеро“, Напуштени мајдан код Старог Раковца, 
Локалитет „Ердељ“, Профил палудинских cпojeвa у Черевићу, „Козје брдо“ и Локалитет 
„Кишњева глава“.  
 
Објекте геонаслеђа уредити ради заштите и очувања вредности које имају за науку и даља 
истраживања, као и за потребе њихове популаризације. При уређењу ових локалитета водити 
рачуна о очувању природних одлика због којих су стављени под заштиту. 
 
Постоји иницијатива да се објекти геонаслеђа на ширем подручју Фрушке горе прикључе 
Европској мрежи геопаркова (European Geoparks Network), основаној 2000. године и Глобалној 
мрежи геопаркова Организације уједињених нација за образовање, науку и културу (UNESCO 
Global Geoparks Network), основаној 1998. године. 
 
 
1.2. ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Изузетно вреднo културнo наслеђе представља ресурс за развој подручја Фрушке горе, али и 
ширег подручја, превасходно у контексту развоја културно-манифестационог туризма. Наслеђе 
мора да се очува и да се обезбеди његово коришћење и одржавање уврштавањем у културну 
понуду на свим нивоима, као и умрежавање у већ постојећу домаћу и међународну понуду.  
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У сврху коришћења културног наслеђа као развојног ресурса и економског добра, неопходно је 
извршити стручну оцену у смислу дефинисања добара која могу бити у режиму економског 
коришћења и на који начин. Заштити и очувању наслеђа и развоју локалне заједнице допринос 
може дати развој културног туризма за потребе одрживог коришћења културног наслеђа.  
 
Зaштитa културног наслеђа пoдрaзумeвa интeгрaлну зaштиту – jeдинство културног добра сa 
прирoдним oкружeњeм у којем je исти нaстao. Његову презентацију и промоцију базирати на 
принципима очувања карактера Фрушке горе, који произлази из специфичности геоморфолошких 
карактеристика и начина коришћења овог простора кроз прошлост. Неприступачност појединих 
локалитета треба надоместити повећаним маркетингом и осмишљавањем атрактивне туристичке 
понуде коју треба базирати на начину живота, на богатству природе и на самим културним добрима.  
 
За потребе квалитетног укључивања културног наслеђа у туристичку понуду и његовог 
умрежавања у већ постојећу домаћу и међународну понуду, потребно је створити планске мере 
за његово очување и обезбеђење његовог одрживог коришћења. Као пoлaзиштe утврдити 
пoтрeбу и нaглaшeн смисao oчувaњa културнoг нaслeђa, нe сaмo кao мaтeриjaлнoг свeдoчaнствa 
истoриje, трaдициje и ствaрaлaштвa, већ кao рaзвojнoг пoтeнциjaлa прoстoрa. Зaштитa културнoг 
нaслeђa мора бити интeгрaтивни дeo прoцeсa плaнирaњa, а планско опредељење очување и 
заштита свих добара са споменичким вредностима, независно од његовог формалног статуса 
(категорисано, евидентирано, регистровано и идентификовано). За сва непокретна културна 
добра утврдити границе заштићене околине добра. На недовољно истраженим деловима подручја 
наставити континуирано рекогносцирање и истраживање материјалног и нематеријалног 
наслеђа. Обновити и уврстити у туристичку понуду водице (изворе) у Националном парку и 
економију у Јаноку у околини Нештина. Сачувати визуелне коридоре у којима се не сме 
дозволити градња високих објеката који би заклонили визуру, према наведеним елементима 
јединства и склада природе и људских творевина (нпр. коридор на уласку у село Нештин, 
коридор формиран на самом прилазу манастиру Гргетег, вузуелни пункт на заравни испред 
православне цркве у Визићу и друго).  
 
Културнo нaслeђe планским мерама мaксимaлнo штитити oд свих фaктoрa ризикa кojи дaнaс, aли 
и у будућнoсти могу га нaрушити, дeгрaдирaти или угрoзити њeгoв интeгритeт и oпстaнaк. 
Прaвoврeмeним прeпoзнaвaњeм и отклањањем узрoкa кojи су дoвeли дo нeгaтивних eфeкaтa 
(нелегална грaдња, oкружeње oбликoвнo и функциoнaлнo нeпримeрeно, стихиjска изгрaдњe 
унутaр и вaн грaђeвинских пoдручja, дeгрaдaциjа трaдициoнaлних врeднoсти, дeaгрaризaциja 
сeлa и рурaлизaциja урбaнoг прoстoрa, нeпримeрeнe мeтaмoрфoзe крajoликa и слично), 
дoпринeће се oчувaњу нaслeђeних врeднoсти: aутeнтичнe урбaнe и рурaлнe структурe, 
нaслeђeнe прoстoрнe мaтрицe, типoлoшкe рaзнoликoсти, функциoнaлнe услoвљeнoсти, eстeтскe и 
визуeлнe сликe прeдeлa. 
 
У истoриjским урбaним или рурaлним прoстoримa ниje дoвoљнo сaчувaти грaђeвинe и физичке 
структурe, као и aрхeoлoшкo нaслeђe. Пoтрeбнo je прeпoзнaти дa тaкви прoстoри трeбa дa прaтe 
сaврeмeнe тoкoвe живoтa и рaзвoja, што чини битaн сeгмeнт oчувaњa њихoвoг културнoг 
идeнтитeтa. Свaкa прoмeнa трeбa дa будe пoстeпeнa и тaкo вoђeнa дa свe кaрaктeристикe 
културнoг дoбрa: oбjeктa, мeстa, цeлинe или археолошког локалитета буду зaдржaнe, при чeму 
за идeнтификaциjу oнoгa штo трeбa дa будe сaчувaнo и лимитa мoгућих прoмeнa трeбa дa будe 
дeфинисaти уз нeпoсрeднo укључивaњe службe зaштитe. 
 
У подручју посебне намене Просторног плана налазе се непокретна културна добра са 
заштићеном околином, добра у поступку утврђивања и добра која уживају предходну заштиту. 
 
На основу Закона о културним добрима, заштићена околина непокретног културног добра ужива 
заштиту као и непокретно културно добро. 
 
1.2.1. Непокретна културна добра 
 
У подручју посебне намене Просторног плана налази се: 
- просторно културно-историјска целина од изузетног значаја; 
- 18 споменика културе од изузетног значаја, 12 споменика културе од великог значаја и шест 

споменика културе од значаја; 
- једно знаменито место од великог значаја; 
- једно археолошко налазиште од великог значаја и једно археолошко налазиште од значаја. 
 
Табела 28. Просторно културно-историјске целине од изузетног значаја 

Р.БР. НАЗИВ ОПШТИНА / ГРАД 

1. Фрушка ropa са манастирима и 
другим споменицима културе 

Бачка Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Нови Сад, 
Ср. Митровица, Шид;  
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На подручју обухвата Просторног плана налази се непокретно културно добро од изузетног значаја 
„Фрушка гора са манастирима и другим споменицима“, просторно културно – историјска целина. 
Просторно културно – историјска целина данас броји 15 манастира, споменика културе - непокретних 
културних добара од изузетног значаја, распоређених по ободу Фрушке горе (од укупно 35 
евидентираних у турским документима током XVI и XVII века). Поред наведених манастира, целини 
припадају многобројна археолошка налазишта, цркве, тврђаве и насеља, урбана језгра, стара 
гробља и јавни споменици. 
 
Табела 29. Споменици културе од изузетног значаја 

Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ 
ЈЕ НКД 

ПОПИС К.П. ЗАШТИЋЕНЕ 
ОКОЛИНЕ НКД МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1.  Кућа у Нештину у  
Ул. Коче Поповића бр. 34 

129 КО Нештин 127, 128, 130 и 131 у КО 
Нештин 

Нештин Бачка Паланка 

2.  Манастир Беочин 3919/1 у  
КО Беочин 

3792, 3794, 3795, 3781, 
3795, 3796, 3797, 3798, 
3799,3800, 3801, 3801,3803, 
3815, 3816, 3817,3818, 
3819, 3820, 3821, 3823, 
3877, 3914, 3917, 3818, 
3819, 3822, 3823, 3831 и 
3914 у КО Беочин. 

Беочин Беочин 

3.  Манастир Раковац 1368 у  
КО Раковац 

1356/1, 1356/2,1357, 1358, 
1359, 1360, 1361, 1362, 
1363,1364, 1365, 1366, 
1367, 1370/1, 1370/2, 1371, 
1372, 1374, 1375, 1376/1, 
1376/2, 1380, 1381, 1382, 
1383, 391/2, 1600, 2764, 
2765/2, 2766, 2773, 2774/1, 
2774/2, 2765/1, 2775, 2776, 
2777, 2778, 2779, 2780, 
2781, 2782 и 2783 у 
КО Раковац. 

Раковац Беочин 

4.  Манастир Велика 
Ремета 

432 у 
КО Велика 
Ремета 

к.п. уже зоне заштите:  
432 и 433 у КО Велика 
Ремета. 

Велика 
Ремета 

Ириг 

к.п. заштићене околине нкд: 
80, 411, 412,413, 415, 416, 
417/1, 418, 426, 427, 430, 
431, 433, 434, 435, 436, 437, 
438, 502, 503, 504, 1100, 
1102, део 1231 и део 1232 у 
КО Велика Ремета. 

5.  Манастир  
Врдник-Раваница 

1214 у 
КО Врдник 

к.п. уже зоне заштите: део 
1209, 1210, 1211, 1212, 
1214, 1215, 1216, 1217, 
1218, 1219, 1220,1331, 
1333/5, 1335, 1336 и 1337 у 
КО Врдник. 

Врдник Ириг 

к.п. заштићене околине нкд: 
1208, део 1209, 1210, 1211, 
1212, 1214, 1215, 1216, 
1217, 1218, 1219, 1220, 
1260, 1258, 1259, 1331, 
1333/5, 1335, 1336, 1337, 
1338, 1339, 1340, 1341, 
1342 и део 1379/1 у 
КО Врдник. 

6.  Манастир Гргетег 377 у 
КО Гргетег 

к.п. уже зоне заштите: 152, 
153, 377, 378, 379, 380, 382 
и 381 у КО Гргетег. 

Гргетег Ириг 

к.п. заштићене околине нкд: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, део 
141/1, део 141/2, део 143/3, 
део 147, део 150/1, 150/2, 
151/1, 151/2, 152, 153, 154, 
део 155, 156, 157, 158, 159, 
377, 378, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 
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Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ 
ЈЕ НКД 

ПОПИС К.П. ЗАШТИЋЕНЕ 
ОКОЛИНЕ НКД МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

389, 390, 391, 392, 393, 394, 
395, 396, 397, 398, 399, 400, 
401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408, 409, 410, 411,412, 
413 и 808 у КО Гргетег. 

7.  Манастир Јазак 4 и 5 у 
КО Јазак 
Прњавор 

к.п. уже зоне заштите:  
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 и 1043 
у КО Јазак Прњавор. 

Јазак Ириг 

к.п. заштићене околине нкд: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 66, 
67/1, 67/2, 68, 70део 522, 
део 639/1, део 792, део 872, 
део 874, 875, 1043, 1058, 
део 1065, део 1065, 1065, 
део 1085 и део 1088 у  
КО Јазак Прњавор. 

8.  Манастир Крушедол 1057/4 у 
КО Крушедол 
Прњавор 

к.п. уже зоне заштите: 
1054/1, 1054/2, 1054/3, 
1054/4, 1055/3, 1055/4, 
1055/5, 1056/1, 1056/2, 
1056/3, 1056/4, 1056/5, 
1057/1, 1057/2, 1057/3, 
1057/4, 1058/1, 1058/2, 
1058/3, 1058/4, 1059 и 1060 
у КО Крушедол Прњавор. 

Крушедол Ириг 

к.п. заштићене околине нкд:  
- 1046/2, 1046/3, 1046/6, 
1046/7, 1047/1, 1047/2, 
1047/5, 1047/6, 1047/7, 
1048/1, 1048/2, 1048/5, 
1049/1, 1049/4, 1049/5, 
1049/,6, 1050/2, 1050/3, 
1050/4, 1050/7, 1051/2, 
1051/3, 1051/4, 1051/5, 
1052/1, 1052/3, 1052/6, 
1052/7, 1053/1, 1053/4, 
1054/1, 1054/2, 1054/3, 
1054/4, 1054/5, 1055/1, 
1055/2, 1055/3, 555/2, 
1055/4, 1055/5, 1056/1, 
1056/2, 1056/3, 1056/4, 
1056/5, 1057/1, 1057/2, 
1057/3, 1057/4 1058/1, 
1058/2, 1058/3, 1058/4, 
1059, 1060 и 2065 у 
КО Крушедол Прњавор; 
- 175, 176, 177, 178, 179, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190,191 и 440 
у КО Крушедол Село. 

9.  Манастир  
Мала Ремета 

119 и 121 у  
КО Мала 
Ремета 

к.п. уже зоне заштите: 119, 
120, 121 и 123 у 
КО Мала Ремета 

Мала Ремета Ириг 

к.п. заштићене околине нкд: 
117, 118/1, 118/2, 119, 120, 
121, 123, 124, 125, 126, 127, 
128/1, 128/2, 129, 129/1, 
129/2, 131/1, 131/2, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140/1, 140/2, 142, 144, 
145/1, 145/2, 146, 149, 150, 
151/1, 151/2, 151/3, 230/1, 
230/2, део 278, део 280/72, 
део 1215, 1216, 1227/3, 
1227/1, 1228/1, 1228/2, 
1226/1,1226/2, 1230, 1253, 
1254, 1255, 1256, 1257, 
1258/1, 1258/2, 1259, 1406, 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 505ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“    
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

94 
 

Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ 
ЈЕ НКД 

ПОПИС К.П. ЗАШТИЋЕНЕ 
ОКОЛИНЕ НКД МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

део 1429 и 99993 у  
КО Мала Ремета 

10.  Манастир  
Ново Хопово 

1193 у КО 
Ириг 

к.п. уже зоне заштите: 1193, 
1194/1, 1194/2, 1194/3, 
1194/5, 1194/6, 1195, 1196, 
1197 и 1198/1 у КО Ириг 

код Ирига Ириг 

к.п. заштићене околине нкд: 
део 48, део 50, део 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, део 58, 
59, део 61, 75, 77, 79, 80, 
84, 9712, 9733, део 74/1, 
81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83/1, 
83/2, 83/3, 1192, 1191 1193, 
1194/1, 1194/2, 1194/3, 
1194/5, 1194/6, 1195, 1196, 
1197, 1198/1, 9712, део 
9713/1, 9713/2, 9713/3, део 
9749, део 9751/2 и део 9733 
у КО Ириг 

11.  Манастир  
Старо Хопово 

495 у КО 
Ириг 

к.п. уже зоне заштите: 495 у 
КО Ириг 

код Ирига Ириг 

к.п. заштићене околине нкд: 
део 85, 87, 88, 89, 289, 290, 
291, 292, 293, 294, 295, 296, 
476, 477, 478, 479, 480, 481, 
482, 484, 485, 488, 489, 490, 
део 492, 493, 494, 495, 497, 
498, 499, 500, 501, 503, 504, 
505, 506, 507, 508, 509, 510, 
511, 512, 513, 514, 515, 516, 
517, 518, 519, 520, 521, 523, 
524, 525, 528, 529, 530, 
1719, 1720, 1721, 1722, 
1723, 1724, 1725, 1726, 
1727, 1728, 1729, 1737, 
1738, 1739, 1740, 1741, 
1742, 1743, 1744, 1745, 
1746, 1747, 1748, 1749, 
1952, 1953, 1954, 1955, 
1956, 9737, 9754, 288/1, 
288/2, 483/1, 483/2, 486/1, 
486/2, 487/1, 487/2, 491/1, 
491/2, 527/1, 527/2, 86/1, 
део 9737, део 9754 и део 
9755/2 у КО Ириг 

12.  Cpeтењскa црква 188 у  
КО Крушедол 

- Крушедол Ириг 

13.  Споменик слободе на 
 Иришком венцу 

69/1 у КО 
Ириг 

к.п. зоне заштите: 69/1 у 
КО Ириг 

код Ирига Ириг 

14.  Maнacтиp Шишатовац 1355 у  
КО Лежимир 

к.п. уже зоне заштите: 1355 
у КО Лежимир 

Шишатовац  Ср. Митровица  

к.п. заштићене околине нкд: 
1355, 1356, 1357, 1358/1, 
1359, 1650, део 5318/3 у  
КО Лежимир 

15.  Манастир Кувеждин 2290 у 
КО Дивош 

к.п. уже зоне заштите: 
2290 и 2292 у КО Дивош 

код Дивоша Ср. Митровица 

к.п. заштићене околине нкд: 
1832/1, 1832/2, 1832/3, 
1833, 1834, 1835, 1836, 
1837, 1838, 1839, 1841, 
1842, 1843, 1844, 1845, део 
1846, 1848, 1849, део 2287, 
2289, 2290, 2291, 2292, 
2293, 2294, 2296, део 2297, 
2298, део 2299, 2791, 2792, 
2793, 2794, 2795, 2796, 
2797, 2798, 2799, 2800, 
2801, 2802, 2803, 2804, 
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Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ 
ЈЕ НКД 

ПОПИС К.П. ЗАШТИЋЕНЕ 
ОКОЛИНЕ НКД МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

2805, 2806, 2807, 2808, 
2809, 2810, 2811, 2812, 
2813, 2814 и део 7733 у 
КО Дивош 

16.  Манастир Петковица 2496 у  
КО Дивош 

к.п. уже зоне заштите: 
2496 у КО Дивош 

код 
Шишатовца 

Ср. Митровица 

к.п. заштићене околине нкд: 
део 2431, део 2432, део 
2461, део 2467, 2496, 2497, 
2500, 2501, 2552, 2553, 
2554, 2555, 2556, 2557, 
2558, 2559, 2560, 2561, 
2562, 2563, 2564, 2565, 
2567, 2568, 2569, 2570 и 
део 7693 у КО Дивош 

17.  Манастир Ђипша  1, 2 и 3 у 
КО Ђипша 

к.п. заштићене околине нкд: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 
164/2, 166 и део 1013 у КО 
Ђипша 

код Визића Шид 

18.  Манастир  
Привина Глава 

410 у КО 
Привина 
Глава 

к.п. уже зоне заштите: 
409 и 410 у 
КО Привина Глава 

Привина 
Глава 

Шид 

к.п. заштићене околине нкд: 
409, 410, део 415, 1282, 
1283, 1284, 1285 и део 1289 
у КО Привина Глава 

 
 
Табела 30. Споменици културе од великог значаја 

Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ 
ЈЕ НКД 

ПОПИС К.П. 
ЗАШТИЋЕНЕ 

ОКОЛИНЕ НКД 
МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1.  Воденица 1629 у  
КО Нештин 

- Нештин Бачка Паланка 

2.  Српска православна црква 
Св. Кузмана и Дамјана 

501 у 
КО Нештин 

501 и 502 у  
КО Нештин 

Нештин Бачка Паланка 

3.  Врдничка кула 2499 у 
КО Врдник 2499 у КО Врдник Врдник Ириг 

4.  Kyћa у кojoj je живела  
Милица Стојадиновић Српкиња 

1823 у 
КО Врдник  Врдник Ириг 

5.  Српска православна црква  
Св. Јована Претече 

66424 у 
КО Врдник - Врдник Ириг 

6.  Термоцентрала рудника угља - - Врдник Ириг 
7.  Српска православна црква  

Св. Николе 
22725 у 
КО Нерадин - Нерадин Ириг 

8.  „Турска чесма“ 3125 у 
КО Лединци - Ст. Лединци Нови Сад 

9.  „Турска чесма“ 3133 у 
КО Лединци - Ст. Лединци Нови Сад 

10.  Остаци средњевековне цркве 
на локалитету „Клиса“ 

3047 у 
КО Лединци 

3044/2, 3044/1 до 98, 
3044/103 и 3047 у  
КО Лединци 

Ст. Лединци Нови Сад 

11.  Сеоска кућа у  
Улици ЈНА бр. 5 

115/226 у 
КО Љуба - Љуба Шид 

12.  Српска православна црква  
Св. Димитрија 

8127 у 
КО Љуба - Љуба Шид 

 
 
 

                                           
23 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, преузет из „Студије заштите непокретног културног наслеђа  
     за потребе израде плана генералне регулације насеља Врдник“, Завод за заштиту споменика културе Сремска      
     Митровица, 2011. година; 
24 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа; 
25 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа; 
26 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа; 
27 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа; 
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Табела 31. Знаменита места од великог значаја 

Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ ЈЕ НКД МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. Гроб Бранка Радичевића на Стражилову 540528 у  
КО Ср. Карловци 

Ср. Карловци Ср. Карловци 

 
Табела 32. Археолошка налазишта од великог значаја 

Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ ЈЕ НКД МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1. Михаљевачка шума 333229 у 

КО Чортановци 
Чортановци Инђија 

 
Табела 33. Споменици културе 

Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ ЈЕ НКД МЕСТО ОПШТИНА/ГРАД 
1.  Рохаљ базе 79/230 у КО Дивош Дивош Ср. Митровица 
2.  Спомен комплес Јабука - Бешеново Ср. Митровица 
3.  Мошин гроб, потес „Теразије“, десно од пута 

Рохаљ базе - Иришки венац, у близини скретања 
за Гргуревце 

- Гргуревци Ср. Митровица 

4.  Цигански логор - Лежимир Ср. Митровица 
5.  Лепињцин гроб - Шуљам Ср. Митровица 
6.  Максин гроб - Шуљам Ср. Митровица 
 
Табела 34. Археолошкo налазиштe 

Р.БР. НАЗИВ К.П. НА КОЈОЈ ЈЕ НКД МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1. Градац  3796 у КО Черевић Черевић Беочин 
 
1.2.2. Добра у поступку утврђивања 
 
У подручју посебне намене Просторног плана налази се једно културно добро у поступку 
утврђивања за споменик културе. 
 
Табела 35. Добра у поступку утврђивања 

Р.БР. НАЗИВ К.П.  МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1.  СПЦ пренос моштију Св. Николе 3132 у КО Лединци Лединци Нови Сад 

 
1.2.3. Добра која уживају претходну заштиту 
 
У подручју посебне намене налази се приближно око 107 добара која уживају претходну 
заштиту31 (од 505 колико је приближно регистровано у обухвату Просторног плана): 
- 15 градитељских објеката; 
- 25 споменика и спомен обележја; 
- једно старо језгро градова и насеља; 
- 8 локалитета са историјским, етнолошким или природњачким садржајем; 
- приближно 58 археолошких локалитета. 
 
Табела 36. Преглед градитељских објеката која уживају претходну заштиту 

Р.БР. НАЗИВ К.П.  МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1.  РКЦ 2/2 КО Нештин Нештин Бачка Паланка 
2.  СПЦ - Визић Бачка Паланка 
3.  Амбар, Улица Коче Поповића бр. 45 216 у КО Нештин Нештин Бачка Паланка 
4.  Стара зграда поште 470 у КО Нештин Нештин Бачка Паланка 
5.  Римски бунар - Нештин Бачка Паланка 
6.  Цистерна за воду, са леве стране пута Сусек -

Нештин у атару села 
- Нештин Бачка Паланка 

7.  Ловачка кућа, потез Јанок - Нештин Бачка Паланка 
8.  Кућа са окућницом, Улица Пеке Дапчевић бр. 

24 
48 у КО Визић Визић Бачка Паланка 

9.  Амбар и чардак, Улица Пеке Дапчевић бр. 26 38 у КО Визић Визић Бачка Паланка 

                                           
28 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, преузет из „Услови и смернице заштите непокретних 

културних добара за ППППН културног предела Сремски Карловци“, Покрајински завод за заштиту споменика културе из 
Петроварадина, 2016. година; 

29 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа; 
30 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа; 
31 У складу са чланом бр. 29. Закона о културним добрима, установа заштите дужна је да у року од две године утврди да ли 

евидентирана непокретност има споменичка својства и да у том року предложи утврђивање те непокретности за културно 
добро. Уколико евидентирана непокретност није утврђена за културно добро у року од три године од дана 
евидентирања, на ту непокретност неће се примењивати мере заштите утврђене овим законом.  
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Р.БР. НАЗИВ К.П.  МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
10.  Спахијска кућа, Улица Пеке Дапчевић бр. 35 83 у КО Визић Визић Бачка Паланка 
11.  Кућа, Улица Пеке Дапчевић бр. 39 88 у КО Визић Визић Бачка Паланка 
12.  Кућа, Улица Пеке Дапчевић бр. 41 91 у КО Визић Визић Бачка Паланка 
13.  Кућа, Улица Пеке Дапчевић бр. 52 10 у КО Визић Визић Бачка Паланка 
14.  Кућа Козића, Улица Богдана Симића бр. 51 286 у КО Визић Визић Бачка Паланка 
15.  Хотел на Иришком венцу 62/132 у КО Ириг Ириг Ириг 
 
Табела 37. Преглед споменика и спомен обележја која уживају претходну заштиту 

Р.БР. НАЗИВ К.П.  МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 
1.  Споменик са костурницом - Раковац Беочин 
2.  Спомен обележје жртвама фашизма 385/1 у 

КО Нештин 
Нештин Бачка Паланка 

3.  Спомен костурница - Визић Бачка Паланка 
4.  Попрсје Ђорђа Шундуковица на Змајевцу - Врдник Ириг 
5.  Надгробни споменик умрлима од епидемије у Првом 

светском рату, на старом гробљу код манастира 
Раваница 

133733  
у КО Врдник Врдник Ириг 

6.  Споменик Милици Стојадиновић Српкињи  
у порти манастира Раваница 

121434  
у КО Врдник Врдник Ириг 

7.  Споменик посвећен III чети Фрушкогорског 
партизанског одреда, потес „Црвени чот“ 

- 
Врдник  Ириг  

8.  Споменик Ђорђу и Петру Пантелићу  
у манастиру Гргетег 

37735 
у КО Гргетег Гргетег Ириг 

9.  Споменик на месту погибије Бошка Палковљевућа 
Пинкија на „Широким лединама“ 

- Мала Ремета Ириг 

10.  Салаш Николе Иванића  - Нерадин Ириг 
11.  Споменик посвећен I чети Подунавског 

партизанског одреда, потес „Астал“ 
- Ириг Ириг 

12.  Споменик посвећен првим партизанима из Ирига, 
потес „Иришки камен“ 

- Ириг Ириг 

13.  Споменик посвећен II чети Подунавског 
партизанског одреда, потес „Астал“ 

- Ириг Ириг 

14.  Гроб партизана Недељковић Лазара – Кераша, 
потес „Плетена Анта – Електровојоводина“ 

- Ириг Ириг 

15.  Споменик Подунавском партизанском одреду, потес 
„Плетена Анта – Електровојоводина“ 

- Ириг Ириг 

16.  Спомен обележје „Ругово“ у близини чортановачке 
плаже 

- Чортановци Инђија 

17.  Спомен плоча „Дебеле липе“ на Партизанском путу - Манђелос  Сремска Митровица 
18.  Споменик посвећен III чети Подунавског 

партизанског одреда, потес „Три дирека“ 

- на 
Партизанском 

путу 
Сремска Митровица 

19.  Споменик посвећен IV чети Подунавског 
партизанског одреда, потес „Шпаркаса“ 

- на 
Партизанском 

путу 
Сремска Митровица 

20.  Споменик посвећен IV чети Фрушкогорског 
партизанског одреда, потес „Дебели храст“ 

- на 
Партизанском 

путу 
Сремска Митровица 

21.  Споменик посвећен I чети Фрушкогорског 
партизанског одреда, потес „Фатови“ код Летенке 

- Шуљам Сремска Митровица 

22.  Споменик посвећен Фрушкогорском партизанском 
одреду, потес „Хајдучки брег“ 

- Гргуревци Сремска Митровица 

23.  Спомен плоча „Дебеле липе“ на Партизанском путу - Манђелос  Сремска Митровица 

24.  Објекти, споменици и гробови у оквиру и око 
одмаралишта Летенка, посвећени НОБ-у 

- Шуљам/ 
Бешеново Сремска Митровица 

25.  Споменик Стевану Мандићу,  
лево од пута Бикић До-Привина Глава 

- Бикић До-
Привина Глава Шид 

 
 
 
 
                                           
32 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа. 
33 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа. 
34 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа. 
35 Податак о локацији културног добра, катастарској парцели, очитан са графичког приказа. 
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Табела 38. Преглед старих језгара насеља која уживају претходну заштиту 
Р.БР. НАЗИВ  К.П.  МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. Стари центар Нештина 513, 515/2, 
515/3, 515/4 
515/5, 516, 
524/1, 525, 
526/1, 559 у 
КО Нештин 

Нештин Бачка Паланка 

 
Табела 39. Преглед локалитета са историјским, етнолошким или природњачким садржајем који 

уживају претходну заштиту 
Р.БР. НАЗИВ К.П.  МЕСТО ОПШТИНА / ГРАД 

1. 1
. 

Тестера 3919, 3920 
у КО Черевић Черевић Беочин 

2. 2
. 

Комплекс Равне 930/2,931/2931/
3,931/4931/5,93
1/6 932, 933/2 у 

КО Грабово 

Грабово Беочин 

3.  Чесма - Белило, угао Kaрађорђева  
(бивша маршала Тита) и Васе Жабаљца 

испред парцеле 
624/1 у 

КО Нештин 
Нештин Бачка Паланка 

4.  Чесма Светог Димитрија на потоку Убавац у 
манастиру Велика Ремета 

432 у  
КО Велика 

Ремета 
Велика Ремета Ириг 

5.  Водица36 на Стражилову 5416 у 
КО Ср. Карловци Ср. Карловци Ср. Карловци 

6.  Водица „Вилина вода“  
у шуми 3 km западно од Буковца - Буковац Нови Сад 

7.  Камен чесма у обали потока, југоисточно од цркве - Лединци Нови Сад 
8.  Спомен чесма посвећена II чети Фрушкогорског 

партизанског одреда, код Рохаљ база - Дивош Сремска Митровица 

 
Да би се културно наслеђе на адекватан начин очувало и користило, планиран је умрежен систем 
презентације културног наслеђа кроз модел дифузног музеја који чине: 
- Фрушкогорски манастири са пратећим садржајима (прњавори, водице, чесме, испоснице и сл.) 

који представљају посебну вредност и идентитет ове територије; 
- Бања „Врдник“ са рудником и рударским насељима, средњевековним утврђењем – Врдничком 

кулом и туристичко-угоститељским садржајима; 
- Насеља на обронцима Фрушке горе са јединствени амбијенталним склопом: Врдник, Визић, 

Гргетег, Љуба, Нерадин, Нештин;  
- Музеј на отвореном - насеље Нештин које је познато по значајним градитељским и културним 

наслеђем, производњом вина и здраве хране и културним манифестацијама; 
- Просторна целина локалитета Тестера у Черевићу; 
- Споменици Народно ослободилачких ратова са припадајућим излетиштима на гребену Фрушке 

горе. 
 
 
1.3. ЗАШТИТА ПРЕДЕЛА 
 
Полазиште за очување препознатих вредности карактера предела Фрушке горе представља 
утврђивање просторног обухвата за успостављање мера заштите у односу на локалитете 
културних добара, природних вредности и њихове генеричке историјске повезаности.  
 
Структура сваког од наведених типова карактера предела, приказаних у оквиру скраћеног 
приказа постојећег стања планског подручја, утицала је на одређивање подручја посебне намене 
Просторног плана. Смернице и мере заштите предела се дефинишу за простор посебне намене 
којима ће се ојачати постојећи карактер предела или ублажити притисак који негативно утиче на 
вредност карактера предела.  
 
На подручју дефинисаном као посебна намена очуваће се и заштитити сва добра са споменичким 
вредностима, независно од њиховог формалног статуса (категорисано, евидентирано, добро под 
предходном заштитом), због њиховог одрживог коришћења за развој туризма и активности 
везаних за рекреацију, едукацију и науку. Поред тога, очуваће се и структуре, разноврсност и 
међусобне интеракције природних (абиотичких и биотичких) и културних (руралних и урбаних) 
елемената у подручју посебне намене.  

                                           
36 Водице су извори воде у природи везани за значајне историјске догађаје. 
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Основне активности везане за развој и уређење Фрушке горе, као механизма одрживог развоја, 
заштите и идентитета интеракције културних и природних вредности, груписане су и 
представљене као три основне активности: 
1. успостављање контролисаног и селективног развоја активности, начина и интензитета 

коришћења простора који могу да имају негативан утицај на очување и унапређење слике 
(доживљаја) предела, посебно дефинисаних подцелина (посебна намена); 

2. стварање информативне инфраструктуре (инфо-пунктови, дифузни музеј, дигиталне 
апликације, натписи, и др.) у циљу презентације (интерпретације), развоја свести и 
анимирања јавности о значају Фрушке горе као културног подручја; 

3. умањење и превенција даље деградације карактера предела и праћење ефеката 
предузетих мера на очувању и унапређењу предела. 

 
За потребе заштите, презентације, контролисања и селективног развоја активности, начина и 
интензитета коришћења простора који могу да имају негативан утицај на доживљај, унапређење 
и очување препознатљиве слике предела Фрушке горе, морају се обезбедити механизми и услови 
за интегрисаним управљањем Фрушком гором као јединственим културним подручјем.  
 
 
2.  ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И 

РЕСУРСА  
 
2.1. ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Шумамама и шумским земљиштем, као добром од општег интереса треба газдовати на начин који 
ће омогућити да се трајно одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка 
разноврсност, способност обнављања и виталност. Потребно је константно унапређивати њихов 
потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихову економску, еколошку и социјалну 
функцију, а да се при томе не причињава штета околним екосистемима. 
 
Шумско земљиште, у складу са Законом о шумама, јесте земљиште на коме се гаји шума, 
земљиште на коме је због његових природних особина рационалније гајити шуме, као и 
земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању 
општекорисних функција шума и које не може да се користи у друге сврхе, осим у случајевима и 
под условима које прописује Закон о шумама. 
  
Одговарајући избор станишта за пошумљавање, избор врста дрвећа, као и примена прописане 
технологије гајења шума, спада у најважније превентивне мере заштите шума и шумског земљишта. 
 
Шумским земљиштем у оквиру подручја посебне намене, треба газдовати у складу са мерама 
заштите биодиверзитета, а на подручју Националног парка у складу са мерама које су прописане 
важећим актом о заштити.  
 
С обзиром да у Националном парку преовлађују шуме изданачког порекла, није могуће потпуно и 
оптимално коришћење, иначе високог, природног потенцијала станишта. Потребно је у складу са 
ограничењима која намећу поједини режими заштите, у дужем временском периоду (какао би се 
обезбедила функционална трајност), извршити њихово превођење у високи узгојни облик. 
Приоритетно је превођење у високи узгојни облик следећих шума: изданачких мешовитих шума 
граба, изданачких чистих и мешовитих шумама цера, изданачких чистих и мешовитих шума липе 
и чистих и мешовитих шума багрема. У други приоритет долазе изданачке чисте и мешовите 
састојине китњака и изданачке чисте и мешовите састојине букве. 
 
У складу са приоритетним узгојним потребама у састојинама Националног парка се као редовни 
радови планирају радови обнове и неге шума. Након обнављања састојина (чиста и оплодна сеча), 
потребно је извршити вештачко пошумљавање, односно попуњавање одговарајућим садницама. При 
пошумљавању у највећој мери користити врсте које припадају доминантним типовима шума Фрушке 
горе (китњак, лужњак, цер, бела топола, бела врба, буква, медунц, јасен и др. врсте). 
 
При спровођењу обнављања шума мора се водити рачуна о евентуалним, негативним ефектима 
сеча конверзије на већим површинама, те је нужна просторна фрагментираност ових радова. На 
ово директно утиче и старосна структура по појединим категоријама шума. Осим тога, план неге 
шума треба да обухвати следеће радове: осветљавање, чишћење и прореде састојина.  
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Заштиту шума спроводити организовањем извештајно-дијагнозно прогнозне службе, са циљем да се 
болести и штеточине благовремено открију, пре него се јаве. Радови на заштити шума и шумског 
земљишта треба да обухвате превентивне радове - мониторинг здравственог стања шума и земљишта 
и репресивне радове санитарног карактера по евентуално констатованој штети. 
 
Шумама и шумским земљиштем на основу Закона о шумама, газдоваће се на основу планова 
газдовања шумама (план развоја шумске области и основа газдовања шумама и програма 
газдовања шумама), који међусобно морају бити усаглашени. На шумском земљишту на коме се 
прогласи општи интерес, промена намене ће се вршити се у складу са Законом о шумама. 
 
Повећање степена шумовитости у оквиру подручја посебне намене, могуће је остварити: 
- пошумљавањем непошумљеног шумског земљишта у складу са важећим актом о заштити и 

плановима газдовања шумама; 
- пошумљавањем обрадивог пољопривредног земљишта, без обзира на катастарску класу 

земљишта, по претходно прибављеној сагласности Министарства и у складу са условима 
заштите природе и 

- формирањем заштитних појасева зеленила у складу са интересима очувања биодиверзитета и 
условима заштите природе. 

 
 
2.2. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Уређење и коришћење пољопривредног земљишта на простору подручја посебне намене, мора бити 
усмерено на заштиту од евентуалне деградације овог природног ресурса. Све активности у области 
коришћења пољопривредног земљишта, морају се ускладити са мерама заштите Националног парка 
у просторној целини „Национални парк“ и мерама заштите осталих биодиверзитеских вредности у 
просторној целини „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“. 
 
Мањи део пољопривредног земљишта на простору подручја посебне намене се налази у 
границама Националног парка. Травне површине у Националном парку су фрагилни екосистеми 
степског карактера, који су угрожени на два начина: антропогеним утицајем и природним 
процесима. Од антропогених утицаја најзначајнији су преоравање и интензивна обрада, 
подизање воћњака и винограда, или викенд насеља и разни облици загађења. 
 
Природни пашњаци су дуго били препуштени спонтаном прорастању и освајању од стране 
шумског покривача, глога и дивље руже и самим тим постајали нефункционални за примарну 
употребу, уз нарушавање природног екосистема. На травним површинама у Националном парку, 
на којима је извршено преоравање или су обрасла жбуњем, потребно је извршити 
ревитализацију станишта. 
 
Одрживо коришћење ових површина подразумева побољшање услова за контролисано 
пашарење, кошење и паљење. Потребно је спроводити и мере активне заштите, пре свега на 
крчењу жбуња, али и на откупљивању њива и превођењу у травна, степска станишта. 
Препоручује се одрживо пашарење аутохтоним расама, пре свега оваца (цигаја, праменка и 
витороге) и подолског говечета.  
 
Пољопривредно земљиште у посебној намени, а ван Националног парка, представља важан 
природни потенцијал за разноврсну и успешну пољопривредну производњу и може се користити у 
складу са Законом о пољопривредном земљишту. Изузетак су површине на којима су евидентирана 
станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста, која се налазе, између осталог, на 
степским и ливадским пашњацима, где је потребно сачувати особине изворних станишта. 
 
Специфичност саме Фрушке горе и њена атипичност у односу на остале делове АП Војводине, намеће 
и неке проблеме који се на другим подручјима не јављају. Конфигурација терена и бујични карактер 
фрушкогорских потока изазивају флувијалну ерозију и појаву клизишта, који представљају велику 
опасност по очување пољопривредног земљишта. Антропогене активности, понекад су у супротности 
са императивом очувања пољопривредног земљишта, као ненадокнадивог природног ресурса. 
 
Пољопривредно земљиште је потребно заштитити уз примену следећих мера: 
-  Максмално испоштовати рељефне карактеристике Фрушке горе и ускладити пољопривредне 

активности са њеним природним могућностима; 
-  На свим потенцијалним клизиштима избегавати пољопривредне радове, а ако то није могуће, 

пожељно је подзиђивање. Потребно је избегавати вишекратну употребу тешке механизације. 
Такав простор, ако се већ користи у пољопривредне сврхе, најбоље је засадити 
вишегодишњим културама дубоког корена, водећи рачуна о правцу простирања редова; 
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-  Каналисање потока са бујичним потенцијалом значајно би умањило опасност од флувијалне 
ерозије, а пошто оваква решења нису ни брза ни јефтина, до тада уз токове бујичних потока 
треба лоцирати једногодишње културе чије би евентуално спирање представљало најмању штету; 

-  На огољеним деловима без шумског покривача на простору ван Националног парка, која су 
подложна еолској ерозији пожељно је подизање заштитних појасева зеленила; 

-  Употребу пољопривредног земљишта у непољопривредне намене (нарочито грађевинске), 
свести на најмању могућу меру; 

-  Максимално очувати пољопривредно земљиште од хемиjских, механичких и свих других врста 
антропогених загађења и оштећења, јер оно представља необновљиви природни ресурс. 

 
Забраном коришћења пољопривредног земљишта које је у оквиру подручја посебне намене у 
друге сврхе, осим у случајевима утврђеним законом и овим Просторним планом, забраном 
испуштања и одлагања отпадних и штетних материја, ограниченом и селективном употребом 
вештачких ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља, избором адекватних технологија у 
обради земљишта и противерозионих мера, сачуваће се квалитет земљишта, односно његова 
физичка, хемијска и биолошка својства. 
 
 
2.3. ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 
Водно земљиште у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или повремено има 
воде (корито за велику воду и приобално земљиште), због чега се формирају посебни 
хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални 
екосистем.  
 
Водно земљиште текуће воде, у смислу овог закона, јесте корито за велику воду и приобално 
земљиште. Водно земљиште стајаће воде, у смислу овог закона, јесте корито и појас земљишта 
уз корито стајаће воде, до највишег забележеног водостаја.  
 
Водно земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани спруд који вода 
повремено плави и земљиште које вода плави услед радова у простору (преграђивања текућих 
вода, експлоатације минералних сировина и слично). Приобално земљиште јесте појас 
непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и 
корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање водама. 
 
Водно земљиште у обухвату Просторног плана представља све површинске воде, баре и мочваре, 
водозаштитна подручја и захвате, водне акумулације и ретензије. Заштићено је према важећим 
прописима. Просторним планом је предвиђено проширење овог подручја и изградња нових 
система и објеката на мелиорационом подручју Срем. 
 
 
2.4. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ  
 
Минералне сировине су у подручју посебне намени заступљене као неметаличне сировине и 
подземне и геотермалне воде, које треба користити у складу са принципима одрживог развоја.  
 
У подручју посебне намене се налазе следећа изворишта: 
- извориште погона за производњу пијаће воде А.Д. „НИС“ из Новог Сада, на локалитету Јазак, 
- извориште Специјалнe болницe за рехабилитацију „Термал“ у Врднику, 
- извориште-налазиште Јазак-фабрика, 
- извориште ЈП „Национални парк Фрушка гора“ из Сремске Каменице-ловиште „Ворово“ код 

Ердевика (експлоатациони објекат - копани бунар Б-1), 
- извориште „Лазин извор“ код Љубе и изворишта у Визићу и Нештину. 
 
У подручју посебне намене се налазе лежишта (са овереним билансним резервама) и 
експлоатациона поља минералних сировина: 
- лежиште техничког грађевинског камена - трахит „Кишњева глава“ код Раковца, 
- лежиште лапорца „Бело брдо“ код Беочина, 
- лежиште зеолитисани туф и туф са зеолитом „Опћиште“ код Беочина и 
- лежиште пуцолански туф као додатак цементној сировини „Опћиште“ код Беочина. 
 
Експлоатација минералних сировина није дозвољена на простору Националног парка (на основу 
Предлога за успостављање заштите природних вредности, израђеног у поступку израде Закона о 
Националном парку „Фрушка гора“), осим експлоатације подземних вода.  
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Такође, експлоатација минералних сировина није дозвољена на подручјима од значаја за очување 
биолошке разноврсности (станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста) која се налазе у 
просторној целини „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“, а у складу са позитивном 
законском регулативом и посебним условима надлежне институције за заштиту природе.  
 
Коришћење минералних ресурса се базира на принципима рационалне и контролисане 
експлоатације, у складу са циљевима концепта одрживог развоја.  
 
У том смислу планским мерама је потребно: 
- Стимулисати развој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме би се знатно утицало на 

побољшање животног стандарда и заштиту и очување природних и створених вредности и 
животне средине; 

-  Дефинисати простор и услове за експлоатацију на детаљно истраженим локалитетима ван 
заштићених подручја, уз унапређење технолошких процеса; 

- Обавезно рекултивисати простор за експлоатацију минералних сировина након завршетка 
активности. 

 
Током експлоатације, у циљу заштите животне средине, обавезно је перманентно спроводити 
мере неге и заштите, а по завршетку експлоатационог периода, просторе на којима се 
експлоатишу минералне сировине вратити у пређашње стање, ревитализацијом и/или 
рекултивацијом и дати им намену којом се не угрожава стање животне средине. 
 
 
3.  УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ HA ДЕМОГРАФСКЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПРОЦЕСЕ 

И СИСТЕМЕ 
 
3.1. ДЕМОГРАФСКИ РАЗВОЈ 
 
Становници насеља која су у целости или делом своје површине у подручју посебне намене, 
својим активностима утичу непосредно на посебну намену, док становници осталих насеља у 
обухвату Просторног плана на посебну намену имају посредан утицај. У оквиру посебне намене 
се налазе цела насеља: Нештин, Визић, Љуба, Привина Глава, Гргетег и Велика Ремета, као и 
делови насеља: Буковац, Стари Лединци, Раковац, Беочин, Черевић, Сот, Бикић До, Беркасово, 
Шишатовац, Бешеновачки Прњавор, Мала Ремета, Врдник, Јазак, Нерадин и Крушедол Село. 
 
Становништво насеља у оквиру границе посебне намене, у извесној мери, а посебно кроз 
задовољавање својих радних активности (становништво усмерено на пољопривреду), као и 
активности у оквиру културног, манифестационог, руралног, риболовног и ловног туризма, може 
да наруши природне одлике подручја, уколико се не придржава мера заштите које су дате 
важећим актом о заштити. 
 
Природне одлике и биодиверзитет подручја посебне намене могу бити нарушени кроз следеће 
активности становништва: уклањање травног покривача са површинским слојем земљишта, 
уништавање површина под травном вегетацијом, њихово преоравање и успостављање 
пољопривредне производње, уношење алохтоних врста, хемијско и физичко загађивање, 
непланско одлагање чврстог, течног отпада и опасних материја, испуштање непречишћених 
отпадних вода, узнемиравање и уништавање фауне и флоре, при окупљању већег броја људи, 
као и другим активностима које су забрањене важећим актом о заштити 
 
Истовремено је потребно пружати помоћ локалном становништву (нарочито сеоских насеља) у 
преласку на делатности које су у складу са заштитом природе, чиме би се створили услови да се 
задржи становништво, динамизира привредна активност, што ће за последицу имати и подизање 
на виши ниво укупних услова живота у насељима посматраног подручја. Од велике је важности 
да локално становништво препозна свој интерес у чувању природних вредности као део 
могућности свог развоја у окружењу заштићеног подручја (нарочито производња и пласман 
еколошки произведене хране). Истовремено је потребно пружити локалном становништву и 
стручну помоћ за развој руралног туризма и етно туризма кроз брендирање производа 
традиционалне и органске производње (промоција „робне марке“ Фрушке горе) и друге облике 
сарадње у складу са мерама заштите природног добра. Такође, потребно је подизати свест 
становништва о вредности културно-историјског наслеђа подручја посебне намене и подржавати 
осећај припадности становништва подручју Фрушке горе, кроз унапређење и поштовање 
традиције и културе.  
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3.2. МРЕЖА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА 
 
Просторно-функционални развој мреже насеља датог простора зависи од самог положаја и улоге 
појединих насеља, али и од спољних утицаја ширег окружења.  
 
У обухвату Просторног плана се издвајају следећи нивои центара дефинисани мрежом 
функционално урбаних подручја у плановима вишег реда (ППРС и РПП АПВ): 
- Развијени локални центри – Шид и 
- Остали локални центри - Беочин, Ириг и Сремски Карловци. 
 
Од функционалног утицаја на мрежу насеља у обухвату Просторног плана су и:  
- Београд (европски МЕГА 3 центар);  
- Нови Сад (центар међународног значаја); 
- Сремска Митровица (центар националног значаја); 
- Бачка Паланка и Рума (субрегионални центри); 
- Инђија (развијени локални центар). 
 
Реализација планских решења на средњи и дужи рок имаће посредне и непосредне утицаје на 
подручје Просторног плана и гравитирајуће окружење, а очекивани резултати су: 
- позитиван утицај на постојећу социо-економску структуру становништва; 
- позитиван утицај на демографска кретања становништва; 
- даље јачање постојећих полова развоја, али и равномернији развој целе територије и 

смањивање емиграције становништва из села у градове; 
- побољшање саобраћајне повезаности подручја Просторног плана са окружењем; 
- међусобно усклађивање локалних и регионалних интереса, на једној страни, и пропозиција о 

развоју, просторном уређењу и заштити животне средине планског подручја које су утврђене 
у разним документима националног нивоа на другој страни. 

 
 
3.3. РАЗВОЈ И РАЗМЕШТАЈ ЈАВНИХ СЛУЖБИ 
 
Јавне службе уско су повезане са мрежом насеља, њихов размештај и развој зависи од положаја 
самих насеља, њихове демографске величине и структуре, као и од фактора из ширег окружења. 
Даљи развој јавних служби на подручју Просторног плана заснива се на различитим 
категоријама и функцијама насеља. 
 
Будући развој и размештај јавних служби зависи поред постојеће заступљености, изграђености и 
опремљености објеката јавних служби, у великој мери и од потреба корисника простора и 
карактеристика посматраног подручја.  
 
На успостављање центара туристичког развоја у подручју посебне намене ће утицати организација, 
размештај и развој јавних служби, неопходних за задовољавање специфичних потреба туриста, као 
и запослених и становништва насеља која се налазе или гравитирају центру, из области: 
- образовања: школе у природи, едукативне радионице (у примарним и секундарним центрима 

туристичког развоја и центрима управљача); 
- здравства: амбуланта са апотеком (у секундарним и терцијарним центрима туристичког 

развоја), здравствена станица са апотеком (у примарним центрима туристичког развоја); 
- социјалне заштите: деце, старих лица и лица са посебним потребама (у примарним центрима 

и центрима верског туризма); 
- културе: културно-едукативни садржаји у функцији Националног парка, истраживачки 

пунктови и тематске музејске збирке (у примарним и секундарним центрима туристичког 
развоја и центрима верског туризма);  

- физичке културе и спорта: зимска и летња рекретаивна и/или спортска понуда за 
стационарне госте, дневне излетнике и становништво (у примарним, секундарним и 
терцијарним центрима туристичког развоја); 

- пошта (у примарним, секундарним и терцијарним центрима туристичког развоја) и 
- остале јавне службе: полицијска станица (у примарним центрима туристичког развоја), горска 

служба спасавања и противпожарна заштита (у примарним центрима туристичког развоја и 
центрима управљача). 

 
Развој и организацију мреже јавних служби у планском периоду усмерити и на: 
- реконструкцију запуштених објеката и развој нових јавних служби за које постоји интерес 

локалне заједнице, уз подстицање јавно-приватног партнерства;  
- бољу комуникацију и доступност јавних служби, нарочито мобилних; 
- стварање повољних услова за прекограничну сарадњу и финансирање пројеката из 

међународних фондова. 
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Мрежу објеката јавних служби у подручју посебне намене организовати тако да она буде 
компатибилна са посебном наменом и на првом месту да у потпуности задовољава потребе 
становништва на подручју обухвата Просторног плана. Јавне службе могу бити организоване у 
јавном и/или приватном сектору. 
 
 
4. УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ HA ЕКОНОМИЈУ И ПРИВРЕДНЕ СИСТЕМЕ 
 
Полазећи од расположивих ресурса подручја посебне намене, основу будућег развоја поред 
пољопривредног земљишта, чине природне вредности (Национални парк и остале 
биодиверзитетске вредности), као и богато културно наслеђе (фрушкогорски манастири и остала 
непокретна културна добара са бројним споменицима културе), које није довољно искоришћено 
за развој туризма. Сходно томе, развојни циљ овог подручја требало би да буде динамичнији 
развој туризма, у односу на остале привредне гране, као и контролисани развој пољопривреде и 
шумарства. Неопходно је усмеравати економски развој према оним видовима коришћења, који 
мање оптерећују животну средину и омогућавају обнављање природних ресурса и очување 
културне баштине, а у складу са принципима одрживог развоја. 
 
 
4.1. ТУРИЗАМ  
 
Према ППРС, подручје Фрушке горе са Новим Садом и Сремским Карловцима увршћено је у 
приоритете просторног развоја за период до 2020. године, као простор са формираном 
туристичком понудом, који ће се развијати у склопу издвојеног туристичког кластера Војводина. 
 
Основна концепција развоја туризма на простору који је обухваћен Просторним планом, заснована је 
на Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од 2016 - 2025. године, према којој су 
Нови Сад, Фрушка гора и Сремски Карловци са околним насељима и салашима извојени као 
самостална туристичка дестинација. У том контексту, треба вредновати значај простора Фрушке горе, 
као и у односу на туристичке дестинације у непосредном и ширем окружењу Националног парка. 
 
Развој туризма у подручју посебне намене заснива се на опредељењима за очување, заштиту и 
коришћење природног добра националног значаја, уз адекватно очување и ревитализацију 
културних вредности. Концепт је заснован на природним и створеним потенцијалима подручја, 
на потенцијалу локалног становништва и уређењу постојећих и планирању нових туристичких 
садржаја, уз уважавање мера заштите на простору Националног парка. 
 
Развој туризма ће омогућити економски развој кроз отварање нових радних места и побољшање 
квалитета живота путем смањеног коришћења необновљивих ресурса и притиска на животну 
средину и човека. Главни циљ оваквог вида туризма је да се омогући одмор и стицање знања о 
природним, историјским и културним карактеристикама јединственог окружења које пружа Фрушка 
гора. 
 
У формирању специфичне туристичке понуде Фрушке горе, туристички производи су засновани 
на постојећим и планираним туристичким ресурсима. На подручју посебне намене је могуће 
планирати следеће туристичке производе / атрактивности и облике туризма: 
- туризам специјалних интереса (благе активности: пешачење, планинарење, бициклизам, јахање, 

камповање, лов, риболов и спортске активности на води, као и грубе активности: зимски и 
екстремни спортови као што су адреналин парк, бајк парк, зип лајн, параглајдинг, змајарење и 
др.); 

- културно - тематске руте (туристичке туре које се баве темама уско повезаним са културном 
баштином, као што су посете фрушкогорским манастирима и осталим споменицима културно – 
историјског наслеђа, винске руте и др.);  

- пословни туризам (састанци, конгреси, семинари и радионице са свом пратећом опремом за 
наведене врсте садржаја, изложбе и други пословни скупови); 

- здравствени и spa&wellnes туризам (боравак у лечилиштима (бања Врдник) и spa&wellness 
објектима и климатско лечење); 

- екотуризам (посматрање птица, пчеларство, проучавање природе – флоре, фауне и 
геонаслеђа, фотографисање и други облици едукације у еколошким камповима, стручни и 
студијски боравци, екскурзије, школе у природи и боравак у одмаралиштима); 

- рурални туризам (боравак на салашима и у сеоским туристичким домаћинствима и активности 
везане за живот у руралним насељима); 

- етнотуризам (посете етно галеријама, гастрономија и конзумирање органски произведене 
хране, упознавање са обичајима и старим занатима) и 
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- манифестације/догађаји (манифестације у насељима у окружењу Националног парка везане 
за локалну традицију, празнике и бербу усева и догађаји у области културе и спорта, као што 
су музичке свечаности и спортска такмичења). 
 

На Фрушкој гори, као познатој излетничкој планини, значајна активност али и манифестација 
међународног карактера је „Фрушкогорски маратон“, који окупља активне спортисте и бројне 
љубитеље ове планине. На четири маратонске стазе које су дуге 212 km, одржавају се два 
бициклистичко – планинска маратона. Посебно је значајна стаза под називом „Фрушкогорска 
трансверзала“, која је и најстарија планинарска трансверзала на територији бивше СФРЈ. У том 
смислу је потребно одржавати постојеће пешачке и планинарске стазе, извршити прекатегоризацију 
појединих планинарских стаза у пешачке и трасирати нове стазе усклађивањем захтева за овај вид 
коришћења простора Националног парка са плановима Управљача. 
  
Интегрисање туристичке понуде коју пружа Фрушка гора са туристичким дестинацијама у окружењу, 
као и њихово повезивање кружним кретањем туриста и излетника, омогућиће развој препознатљивог 
туристичког производа, односно тематских итинерера са специфичним културно – историјским, 
религијским, истраживачким, ловним, риболовним, гастрономским и другим обележјима. 
 
У складу са концепцијом просторног развоја и издвојеним просторним подцелинама у оквиру 
подручја посебне намене, формирана је мрежа центара туристичког развоја (Графички прилог - 
Прегледна карта број 2. „Центри и правци туристичког развоја подручја посебне намене“). Градација 
центара туристичког развоја је извршена према броју туристичких производа и атрактивности, као и 
облика туризма који су заступљени или се могу развијати у овим центрима. У складу са тим, сваки од 
центара туристичког развоја садржи један или више туристичких производа, односно локалитета са 
одговарајућом туристичком инфраструктуром и супраструктуром. Два примарна центра („Иришки 
венац“ и „Бања Врдник“) и седам секундарних центара („Стражилово“, „Бранковац“, „Летенка“, 
„Андревље“, „Нештин“, „Липовача“ и „Чортановачка шума“) су носиоци туристичког развоја 
просторних подцелина и целокупног подручја посебне намене, равномерно заступљени на 
територијама јединица локалне самоуправе обухваћених посебном наменом. Центри са мањим бројем 
туристичких производа су терцијарни центри: један у централном делу подручја посебне намене 
(„Кишњева глава - Лединачко језеро“) и три у западном делу подручја посебне намене („Лежимир“, 
„Ердевичка језера - бања Кулина“ и „Језеро Сот“). 
 
Наведени тиристички центри се повезују саобраћајним коридорима који чине туристичке правце 
и осовину туристичког кретања у оквиру подручја посебне намене. Примарни и секундарни 
туристички правци повезују просторне подцелине и крајње тачке подручја посебне намене, као и 
примарне и секундарне центре туристичког развоја. Терцијарни туристички правци и немоторни 
саобраћај, омогућавају везу са примарним туристичким правцима и доступност до свих 
планираних центара. Посебно се издваја туристички правац „Зелена стаза“ који омогућава 
повезивање насеља на десној обали Дунава (Петроварадин, Сремска Каменица, Лединци, 
Раковац и Беочин) пешачким и бициклистичким стазама и преко примарних и секундарних 
праваца везу са „Фрушкогорским путем“. 
 
У просторној подцелини „Источни део Централног масива“ издваја се „Иришки венац“ као примарни 
центар туристичког развоја. Овај центар обухвата поред информативног центра и већи број 
постојећих садржаја које треба ставити у функцију туризма, пре свега смештаја туриста и 
рекреације. Ова просторна подцелина је најперспективнији простор за развој туризма Фрушке горе. 
Доминантне активности су рекреација и одмор у шумско-брдском простору који нуди природни 
амбијент шуме и свеж ваздух. Постоје потенцијали за развој туризма специјалних интереса и бројних 
спортско – рекреативних активности, посебно у виду зимских и екстремних спортова. Осим тога, у 
овој просторној подцелини постоје услови за развој пословног, културног и здравственог туризма.  
 
На источним обронцима ове подцелине, на простору познатог излетишта „Стражилово“ је 
секундарни туристички центар који пружа могућности за даљи развој екотуризма и бројних 
активности у оквиру туризма специјалних интереса. Рекултивисани копови Стражилово 1 и 2 који 
сведоче о геонаслеђу Фрушке горе су у склопу укупне туристичке понуде овог излетишта.  
 
„Чортановачка шума“ као издвојена енклава Националног парка је, такође, секундарни центар на 
обали Дунава, а пружа могућности за одмор и рекреацују на реци, као и друге активности у 
склопу туризма специјалних интереса, екотуризма и пословног туризма („Вила Станковић“).  
 
„Бања Врдник“ као центар здравственог туризма се издваја као примарни туристички центар у 
просторној подцелини „Средишни део Централног масива“. Планирано је даље уређење и 
афирмација комплекса Бање и развој, пре свега, здравственог туризма, пословног, културног 
(„Манастир Раваница“) и туризма специјалних интереса. У том смислу је потребно даље 
опремање Бање туристичком инфраструктуром.  
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У овој подцелини је планирана афирмација и даље уређење секундарног туристичког центра 
„Бранковац“ уз развој екотуризма и туризма специјалних интереса, посебно зимских спортова на 
обронцима ове подцелине.  
 
Такође, планирана је након рекултивације површинског копа „Кишњева глава“ пренамена овог 
простора заједно са „Лединачким језером“ за спортско рекреативне активности и формирање 
терцијарног туристичког центра „Кишњева глава - Лединачко језеро“. 
 
У просторној подцелини „Западни део Централног масива“ су два секундарна туристичка центра: 
„Андревље“ (са Тестером) и „Летенка“. Ове туристичке центре треба развијати у правцу 
пословног и екотуризма (одмор, рекреација, припреме спортиста, школе у природи). На северним 
падинама ове просторне подцелине постоје услови за развој туризма специјалних интереса, 
посебно екстремних спортова.  
 
У овој подцелини је планиран „Лежимир“, као терцијарни туристички центар. Треба га развијати 
у правцу прихвата туриста из правца насеља Лежимир, што подразумева развој садржаја у 
склопу туристичко – рекреативног комплекса и санацију хотела „Фрушка гора“. Осим туризма 
специјалних интереса, у овом центру постоје предуслови за развој пословног туризма. 
 
„Нештин“ и „Липовача“ су два секундарна туристичка центра у просторној подцелини „Западни 
обронци Фрушке горе“. Емитивна зона у овој подцелини је смањена, јер је погранична и лоше 
повезана са осталим деловима Фрушке горе. Туристички центар „Нештин“ је на једаном од 
улазних праваца у Национални парк, где постоје услови за развој еко, етно и културног туризма. 
Излетиште Липовача, пружа могућности за развој туризма специјалних интереса и екотуризма, те 
овај локалитет у том смислу треба инфраструктурно опремити и допунити садржајима (стаза 
здравља, камп простор и сл.). 
 
На обалама Сотског и Ердевичких језера (Брује и Мохарач) који су терцијарни центри 
туристичког развоја, планира се уређење плажа, стаза за шетњу и места за пецање, што ће 
створити услове за развој спортова на води. Планира се уређење spa центра на месту 
некадашњих римских терми (Бања Кулина).  
 
У оквиру подручја посебне намене је планирано даље уређење центара верског туризма и 
манастирских комплекса, од којих је највећи број на јужним падинама Фрушке горе. У манастирима 
је могуће је организовати активности из области културе. У насељима и манастирским 
прњаворима који се налазе у подручју посебне намене, осим смештаја туриста, постоје услови за 
различите активности у склопу понуде руралног, етно и манифестационог туризма. 
 
У оквиру подручја посебне намене планирано је уређење центара Управљача, који би били у 
функцији пружања информација, едукације и прихвата и упућивања туриста до одређених 
локалитета. Центри управљача (ЦУ) су: „Иришки венац“; „Чортановачка шума“; „Стражилово“; 
„Поповица“; „Врдник“; „Попов чот“; „Мала тестера“; „Угљара“ (и вила „Равне“); „Јанок“; „Ердевичка 
језера“ (и ловиште „Ворово“); „Липовача“. У центрима управљача је могуће развијати осим 
екотуризма и туризам специјалних интереса. Планирана је пренамена шумарских објеката и објеката 
за лов (који се налазе ван ових центара на шумском земљишту у Националном парку) у туристичке 
сврхе, пре свега у функцији екотуризма, што ће омогућити да викенд посете Националном парку 
прерасту у вишедневне.  
 
 
4.2. ШУМАРСТВО И ЛОВ 
 
Шумарство 
 
Привредну функцију шума на простору подручја посебне намене, у просторној целини 
„Национални парк“, је потребно усагласити са мерама заштите које су дате према режимима 
заштите утврђеним Законом о националним парковима. У просторној целини „Подручје 
непосредног утицаја на Национални парк“, с обзиром на незнатне површине под шумама, 
привредна функција шума је занемарљива. 
 
Основни задатак газдовања шумама у Националном парку усмерен је на превођење затеченог 
стања ка оптималном (функционалном) стању и трајно одржавање таквог стања. То подразумева 
мелиорацију, узгој и заштиту постојећих шума уз фаворизовање садње аутохтоних лишћара.  
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У Националном парку претежно производни карактер имају наменске целине „10“ и „11“. План 
коришћења састојина је везан за потребу обнављања шума кроз основне мере неге. План 
главних (сече обнављања) и проредних сеча је потребно ускладити са дефинисаним 
приоритетним узгојним потребама за поједине газдинске класе у Националном парку.  
 
Основана мера неге у шумама Националног парка су проредне сече. Треба их планирати у 
високим и изданачким шумама, младим до средњедобним (ретко дозревајућим) састојинама, 
чистим и мешовитим састојинама, структурно (најчешће) једнодобним и, пре свега, очуваним 
састојинама. 
 
Коришћење шумског земљишта у складу са његовим биолошким капацитетима ће утицати и на 
повећање ефеката у шумарству. Умереност и одмереност захвата по површини, а тиме и у односу 
на висину инвентара по запремини и запреминском прирасту, треба да буду основ коришћења 
шума у Националном парку. 
 
Значајне природне ресурсе у смислу непосредног коришћења чине „остали“ производи из шуме: 
шумско воће, лековито биље и гљиве. Најпознатије јестиве гљиве овог подручја су: вргањ, 
лисичарка, пухаре, шампињони, сунчаница, рујница и др. Коришћење и промет печурака ће се 
вршити у складу са Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС" бр. 5/10, 47/11 и 32/16). 
Значајни производни ефекти остварују се у производњи меда. 
 
Од шумских плодова најзаступљеније су: јагода, купина, дивљи орах, лешник, дрен, дивља 
ружа, дивља трешња, дивља крушка и др. Потребно је организовати сакупљање ових плодова уз 
потпуну контролу стручних служби ЈП „Национални парк“. 
 
Расадничку производњу даље развијати кроз проширење постојећих капацитета и 
инфраструктурно опремање.  
 
Лов 
 
На ловним површинама Фрушке горе планским мерама побољшати услове станишта, заштитити 
ретке и угрожене врста ловне и неловне фауне и достићи економски капацитет ловишта добром 
прогнозом динамике развоја популације дивљачи. Неопходно је ускладити начин газдовања у 
шумарству са потребама ловног газдовања.  
 
Планским мерама створити услове да ловиште „ЈП Национални парк Фрушка гора“ (у даљем 
тексту: ловиште НПФГ) задовољи спортско–туристичке и ловно–економске потребе корисника 
ловишта. 
 
Побољшање станишних услова у отвореном и ограђеним деловима ловишта, треба да доведе до 
побољшања здравственог стања и трофејне структуре дивљачи. У том смислу је потребно спровести 
мере техничког уређења ловишта изградњом и постављањем ловно-техничких објеката. 
 
У ограђеном делу ловишта „Равне“ план је узгој висококвалитетних грла јеленске дивљачи, која 
ће се излучивати у ловиште НПФГ и друга ловишта, или ће се планираним одстрелом извршити 
контрола бројности. У ограђеном делу ловишта „Ворово“ се планира газдовање, првенствено 
дивљом свињом и европским јеленом са циљем гајења висококвалитетних грла. План је поновно 
насељавања овог дела Националног парка јеленском дивљачи кроз пројекат „Реинтродукција 
европског јелена у Национални парк Фрушка гора“.  
 
Унапређење ловног туризма на још виши ниво у ловишту НПФГ, подразумева повећање трофејне 
структуре свих гајених врста дивљачи, што ће довести до повећања прихода од трофеја. У том 
контексту је потребно повећати и квалитет услова и услуге у ловишту, на ниво који би одговарао 
захтевима ловно-туристичке клијентеле. Повећање посећености ловишту од стране ловаца-
туриста ће економски оправдати газдовање ловиштем. У наредном периоду, велику пажњу треба 
посветити маркетингу ловишта. 
 
Заштита и гајење дивљачи, уређивање и одржавање ловишта, лов и коришћење уловљене 
дивљачи и њених делова у ловишту се врши на основу ловне основе и осталих планских 
докумената према Закону о дивљачи и ловству. 
 
 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 519
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“    

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

108 
 

4.3. ПОЉОПРИВРЕДА И РИБОЛОВ 
 
На планирање и развој пољопривредних активности на простору подручја посебне намене значајно 
утичу мере заштите природних добара. У складу са тим, планирано је груписање одређених 
пољопривредних делатности у за то одговарајуће просторе. На простору посебне намене, развој 
пољопривреде и рибарства као привредних грана, усмеравати у правцу остваривање оптималне и 
исплативе производње, максимално усклађене са природним окружењем. 
 
На обрадивом земљишту у границама Националног парка, најперспективније је гајење лековитог 
биља, али се може користити и за органску производњу воћа и поврћа. Ову активност прати и 
производња и дистрибуција еколошки произведене хране, која се заснива на органској 
пољопривреди и шумским плодовима. У оквиру ових активности, потребна је тесна сарадња са 
локалним становништвом, као и надлежним институцијама и организацијама из области 
пољопривреде. 
 
Такође, на подручју посебне намене постоје повољни услови за развој сточарства, посебно за 
узгој аутохтоних раса оваца (цигајa, праменкa и виторогa) и говеда (подолац), кроз испашу на 
пашњачким површинама. За узгој аутохтоних раса стоке мора постојати јасно државно 
опредељење, преточено у конкретне субвенције, јер ове расе најчешће не могу по својим 
производним карактеристикама да се мере са савременим расама стоке, па њихово гајење, пре 
свега представља очување генетских ресурса и унапређење амбијенталних вредности подручја. 
 
Овца цигаја као једна од ретких старих аутохтоних раса, поготово на свом исконском подручју 
узгоја, може да парира савременим расама. То је овца тројних производних својстава, која се 
данас готово искључиво гаји у сврху производња јагњећег меса, мада има и солидан потенцијал 
за производњу млека. О овоме сведочи чињеница да је сомборски сој цигаје (ради се о робусној 
и доста млечној овци), некада представљао искључиви извор млека за чувени сомборски сир у 
качицама, сада готово изгубљен (у процесу поновне реинтродукције). На жалост, на подручју 
Фрушке горе постоји само једно озбиљно стадо ове расе, у селу Сусек од неколико десетина 
примерака, па се већ јавља проблем укрштања у сродству, те треба размислити о евентуалном увозу 
овнова у сврху освежавања крви из суседних земаља (Мађарска, Румунија, Хрватска), где се ова 
раса такође гаји (на такав начин је спашена и умножена свиња мангулица). Како би сточарство као 
грана пољопривреде дало боље резултате, неопходно је покретање програма очувања генетских 
ресурса домаћих животиња, као и очување старих сорти воћа, поврћа и житарица. 
 
На обрадивом пољопривредном земљишту просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ постоје изузетно повољни услови за развој воћарства и виноградарства, а постоји 
и богата традиција у овој производњи. Било Фрушке горе се простире у правцу исток-запад јасно 
раздвајајући своје падине (северну и јужну) на две природне целине, од којих свака има своје 
компаративне предности. Јужна падина је блажа и осунчанија, док је северна падина стрмија и мање 
осунчана, али је захваљујући ефекту „огледала“, односно рефлексији са површине Дунава, једнако 
повољна за воћарство и виноградарство (сличан ефекат јавља се и низводно код Гроцке и 
Смедерева), па се може констатовати да су обе падине Фрушке горе изразито повољне за узгој воћа 
и винограда. Фрушка гора је неупоредиво чувенија као виногорје него као воћарски крај, са својим 
истакнутим винским локалитетима: Сремски Карловци, Лединци, Баноштор и Нештин са северне 
стране, односно Ириг и Ердевик са јужне стране. Постоје и значајне плантаже воћа, најзаступљеније 
су јабуке, али има и дугих култура: брескве, крушке, вишње, дуње и шљиве. Плантаже воћа су 
углавном на јужним падинама, највише око Ирига. 
 
Нове платаже воћа су углавном изразито савремене, са системима за наводњавање и заштитним 
мрежама, а подижу се и хладњаче за чување воћа, тако да се са доста оптимизма може 
очекивати да ће се овај тренд наставити и у будућности. Слична ситуација је и са подизањем 
нових винограда и малих савремених винарија, која производе вина врхунског квалитета. Оно на 
шта би требало обратити више пажње, свакако је заступњеност аутохтоних винских сорти 
(сланкаменка, италијански ризлинг, вранац, кадарка) и новостворених домаћих сорти (пробус, 
неопланта, жупљанка) у структури новоподигнутих засада, јер се на тај начин најлакше може 
остварити заштита географског порекла фрушкогорских вина. 
  
Фрушка гора и поред тога што је релативно ниска (539 m), има све планинске карактеристике 
што је чини прилично другачијом у односу на окружење, пружајући врло специфичне услове за 
пчеларство. Површине под липом су међу највећим у Европи, а планинске ливаде, багрем и друге 
медоносне биљке су значајно присутне на овом подручју, док се на пољопривредном земљишту у 
непосредном окружењу, између осталих гаје и медоносне културе (сунцокрет, уљана репица). 
Ове погодности су препознате и задњих година обилато се користе, тако да је сезонско 
пчеларење на Фрушкој гори веома изражено, нарочито у делу Широке ледине (између Мале 
Ремете и Бешеновачког Прњавора).  



Страна 520 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“    
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

109 
 

Стање пчеларства се може оценити као врло добро, али валоризација меда и осталих пчеларски 
производа није на задовољавајућем нивоу. Већина продуката и поред своје ексклузивности на 
тржишту се пласира као обични мед, тако да крајњи корисник нема стварну представу о вредности 
производа који конзумира. Да би се подигла свест о овој чињеници, а самим тим вредност 
пчеларских проивода са овог подручја, потребно је да се ЈП „НП Фруша гора“ омогући издавање 
потврда (сертификата), сваком пчелару који пчелари у оквирима граница Националног парка. Од 
оваквог решења корист би имали и пчелари и ЈП „НП Фруша гора“, а на крају и крајњи корисници 
који би знали да користе природни, високо вредан производ са еколошки здравог и заштићеног 
подручја.  
 
На простору подручја посебне намене риболов као привредна грана није развијен. У постојећим 
језерима и акумулацијама је неопходно континуирано изловљавати алохтоне, инвазивне рибље 
врсте уз истовремено порибљавање млађи аутохтоних, у великој мери потиснутих врста, ради 
одржавања континуитета у развоју спортског риболова. 
 
 
5. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА 

И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ДРУГИМ МРЕЖАМА 
 
5.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Савремени процеси, токови роба, путника и података у информатичком друштву на европском и 
регионалном нивоу дефинишу потпуно нови приступ у саобраћајним стратегијама и политикама. 
 
У првом плану су интегративни процеси, интер и мултимодалност, интероперабилност и примена 
савремених транспортних технологија. Такође се у врху листе приоритета налазе и стратешка 
определења одрживог саобраћаја са малим или без утицаја на мобилност (одржива мобилност), 
уз минималан негативан утицај на животну средину.  
 
Основни - главни циљеви саобраћајне политике / стратегије, посебно са тачке одрживог развоја 
саобраћаја се могу утврдити кроз:  
- планирање и управљање саобраћајним токовима,  
- смањење штетног утицаја саобраћаја на окружење, 
- повећање безбедности одвијања саобраћаја, 
- повећање ефикасности транспортног система. 
 
Имплементација саобраћајне политике у зони Националног парка подразумева координисане 
активности свих државних, покрајинских органа и корисника простора у циљу примене Просторног 
плана. Основу имплементације утврђених циљева неопходно је да чине економска вредновања, 
односно њихова оправданост као и вредновање ефеката из домена заштите животне средине. 
 
Основу саобраћајног система подручја Фрушке горе треба да чине елементи постојеће мреже 
саобраћајница и саобраћајних површина. Трансформацију постојећег система вршити етапно, 
зависно од обезбеђења материјалних средстава, кроз израде студија и истраживачких пројеката 
развоја, односно инвестиционо-техничке документације. 
 
Основна планска начела у домену путне - друмске инфраструктуре на подручју посебне намене 
су побољшање капацитивних могућности државних путева37 као основних путних капацитета, 
повећање безбедности и нивоа саобраћајне услуге (ДП бр.21, бр.19), као и побољшање 
повезаности са капацитетима највишег нивоа ауто-путевима Е-75 – ДП А1 и Е-70 - ДП А3, који ће 
нудити виши ниво комфора и бољу повезаност овог простора са окружењем. Државни путеви II 
реда у обухвату Просторног плана, такође ће у наредном периоду, поред своје основне функције 
у међурегионалном и међуопштинском повезивању, преузети и значајан део у обезбеђивању 
саобраћајне доступности локалитетима у оквиру заштићених подручја Националног парка. 
 
У планском периоду у домену путног - друмског саобраћаја предвиђено је задржавање свих 
саобраћајних капацитета нижег хијерархијског нивоа (општински, атарски, шумски и други 
приступни путеви), уз потребу изградње/реконструкције и уклапања у нове функционално-
саобраћајне матрице овог простора и окружења. Овакав план уређења саобраћајница у оквиру 
подручја посебне намене, утицаће на формирање нове јединствене саобраћајне мреже, која ће у 
потпуности побољшати везе у зони Националног парка са насељима, окружењем, свим 
садашњим и будућим туристичким локалитетима.  

                                           
37  Донета је Уредба о категоризацији државних путева, у складу са њом је направљена паралела са некадашњим 

магистралним и регионалним путевима: некадашњи М-22 (Е-75) је ДП Iа А1, М-1 (Е-70) је ДП Iа А3, М-21 је ДП Iб реда 
бр.21, деонице М-18 и М-18.1 су деонице ДП Iб реда бр.19.  
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У оквиру планских анализа и сагледавања могућих траса нових приступних путева унутар и ка 
предметном простору, дата су решења (верификована кроз планове локалних самоуправа у 
обухвату), чија реализација не захтева повећања трајекторија путовања и експлоатационих 
трошкова. Реализацијом ових решења неће бити значајнијих неповољних утицаја на одрживи 
развој и биодиверзитет овог простора.  
 
Планска решења у домену водног саобраћаја, који је у подручју утицаја на посебну намену, 
подразумевају укључивање потенцијала међународног пловног пута реке Дунав, у дестинације 
транспорта путника (потенцијалних посетилаца Националног парка) и околних локалитета, путем 
водних превозних средстава и/или интегрално повезивања са осталим облицима саобраћаја. 
Обнављање путничких пристаништа, као и изградња прихватних објеката наутичког туризма 
(марина, туристичких пристаништа, привезишта) ће подстицајно утицати на укључивање овог вида 
саобраћаја у афирмацију локалитета на подручју Националног парка. За реализацију потребних 
садржаја водног саобраћаја у оквиру обале Дунава постоје одговарајући просторни и хидролошки 
услови. 
 
План железничког саобраћаја се заснива на усвојеним планским и стратешким документима, што 
подразумева задржавање постојећих пруга у оквиру утврђених коридора и побољшање 
експлоатационих параметара реконструктивним мерама и изградњом (магистрална пруга – пруга 
великих брзина). Реконструкцијом/изградњом пруга, побољшаће се експлоатациони параметри 
(повећање носивости и експлоатационе брзине), железница ће се приближити захтеваном европском 
нивоу превозне услуге и створиће се солидни услови за интеграцију са осталим видовима саобраћаја 
(транспорт путника: возила-вагони-пловила). Просторним планом вишег реда (РПП АПВ) је 
планирана регионална пруга на правцу (Темишвар – Крчани - Јаша Томић - Сечањ – Зрењанин – 
Жабаљ) - Нови Сад – Парагово – тунел Фрушка гора - Врдник – Рума, као пружни правац значајан за 
међурегионално повезивање. Реализацији овог пружног правца треба да претходи израда студијске 
документације (претходна студија оправданости са генералним пројектом/студија оправданости са 
идејним пројектом). По реализацији ових активности могуће је приступити реализацији и утврђивању 
коначне трасе са пројектно-техничком документацијом. 
 
План развоја немоторног саобраћаја на предметном простору предвиђа формирање и развој 
капацитета немоторних пешачко-бициклистичких кретања кроз дефинисање коридора 
бициклистичких стаза уз реку Дунав – међународног цикло коридора 6, националних цикло коридора 
уз падине Фрушке горе, локалних/међунасељских стаза као и тзв. „зелених“, пешачких и 
бициклистичких стаза унутар насеља и локалитета. Основни цикло коридори су дефинисани на 
основу смерница из РПП АП Војводине, а кроз имплементацију истог плана израђена је Студија 
бициклистичке мреже на територији АП Војводине38, у којој су поред међународних праваца 
предложени цикло коридори регионалног и локалног нивоа. 
 
Немоторна кретања, као најважнија и еколошки најприхватљивија, доприносе смањењу негативних 
утицаја саобраћаја на животну средину и афирмишу природне, културне и туристичке вредности 
природних донара, што је и препорука која произилази из Атинске повеље ESU (1998) и Нове 
Атинске повеље (2003). 
 
Планом развоја ваздушног саобраћаја у широј зони, ван обухвата Просторног плана, предвиђено 
је укључивање два спортска аеродрома у Новом Саду (Ченеј) и Сремској Миртровици (Велики 
Радинци) у комплетну транспортну понуду. Изградња, реконструкција и проширење дијапазона 
услуга у карго и путничком превозу ваздухом, захтева и значајно укључивање - учешће 
државних институција, али и заинтересованих приватних компанија. 
 
Развој интермодалног транспорта директно је повезан са реконструкцијом и изградњом друмског и 
железничког Коридора X39 (правци Х и Хб) и ревитализацијом пруге Београд-Бар са једне, и 
изградњом интермодалних терминала са друге стране. Логистички центри међународног-регионалног 
карактера ће омогућити услугу тржишту Балкана (Мађарска, Румунија, Бугарска, Грчка и земље 
бивше СФРЈ, а у појединим случајевима и осталим земљама ЕУ (Италија, Словенија, Аустрија, 
Немачка, Холандија), као и привредни развој и интермодалне услуге регионалним центрима. Са 
гледишта примене савремених технологија транспорта односно укључивања различитих видова 
транспорта (интермодални саобраћај), у обухвату Просторног плана, потребно је активности 
усмерити на формирање туристичких и рекреативних рута у превозу путника (авион – воз – пловило 
– аутобус - ауто - средства немоторних кретања унутар посебне намене).  

                                           
38  Студија мреже бициклистичких рута и бициклистичких центара АП Војводине, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, 2017. година 
39  Европска комисија је донела нову мрежу европских коридора за чланице Уније (Infrastructure TEN-T Connecting Europe) у 

децембру 2013.године. У новој мрежи ЕУ коридора, утврђени су нови правци који се значајно разликују од некадашње 
поделе (коридори I-X). Такође нису обрађени коридори у земљама које нису чланице. 
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Планом развоја интермодалног-интегралног, првенствено путничког транспорта у ширем 
окружењу Просторног плана предлажу се: Нови Сад, Сремска Митровица, Инђија, Рума, Бачка 
Паланка, као потенцијалне локације интермодалних чворишта путничког саобраћаја. 
 
Друмска-путна инфраструктура 
 
Државни путеви I реда 
 
Државни пут Iб реда бр.21, (Петроварадин) Нови Сад – Ириг – Рума – Јарак – граница АПВ (мост на 
Сави) Шабац, се утврђује у оквиру новог путног коридора, као вишетрачни пут на основном путном 
правцу ДП бр.7 – Е-75 - Нови Сад – Рума – Шабац – Лозница – граница са Босном и Херцеговином. 
Овај путни коридор је дат према ППРС и РПП АПВ, прецизније је дефинисан у оквиру ППППН 
инфрастуктурног коридора ДП Iб реда бр.21 и Iб реда бр.19 и као такав пренет у оквиру деоница 
које се налазе на територијама јединица локалне самоуправе у обухвату Просторног плана (Град 
Нови Сад, општина Ириг и општина Рума). Такође, овим Просторним планом је утврђен оптималан 
број и врста раскрсница узимајући у обзир да се ради о вишетрачном путу који захтева комплексније 
сагледавање саобраћајних, просторних, урбанистичких и других услова укрштања.  
 
Основни циљ релизације овог путног правца је побољшања саобраћајних услова (проточност и 
еколошки аспект) и геометријских елемената пута (безбедност кретања), посебно у делу око 
насеља Ириг (обилазница) и у оквиру Националног парка (тунел Иришки Венац). 
 
Државни пут Iб реда бр.19, веза са државним путем 12 – Нештин – Ердевик - Кузмин - државна 
граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Сремска Рача), се утврђује у оквиру новог 
путног коридора (потез Бачка Паланка - Нештин - Ердевик), као пут на основном путном правцу 
ДП Iб реда бр.12 (М-7) - мост на Дунаву – Е-70 - Сремска Рача – граница Босна и Херцеговина. 
Овај путни коридор је дат према ППРС и РПП АПВ и прецизније је дефинисан у оквиру 
просторно-планске документације у оквиру деоница које се налазе на територијама општине 
Бачка Паланка и општине Шид. За обе деонице: од ДП Iб реда бр. 12 – мост на Дунаву - Нештин 
и Нештин – Визић – Ердевик, израђена је урбанистичка и пројектно-техничка документација са 
комплетним сагледавањем саобраћајних, просторних, урбанистичких и других условљености.  
 
Основни циљеви релизације овог путног правца су побољшања саобраћајне повезаности Бачке и 
Срема, побољшање саобраћајних услова (проточност и еколошки аспект) и геометријских 
елемената пута (безбедност кретања), максимално искоришћавање постојећих саобраћајница 
(није потребно ангажовање новог земљишта) и коначно смањења транспортних трошкова. 
 
Државни путеви II реда  
 
Државни путеви II реда у обухвату Просторног плана су основни путни правци за повезивање 
значајнијих урбаних - руралних средина, сабирање – акумулацију и расподелу генерисаних 
саобраћајних токова у посебној намени и подручју утицаја на посебну намену, као и за 
повезивање са мрежом вишег ранга – ДП I реда. 
 
ДП IIа реда су: 
- бр.100 (М-22.1), Хоргош - Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош - Србобран - Нови Сад - 

Сремски Карловци - Инђија - Стара Пазова - Београд; 
- бр.119 (Р-107), државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) - Беочин - Сремска 

Каменица; 
- бр.120 (Р-103), државна граница са Хрватском (гранични прелаз Шид) - Шид - Кузмин - 

Сремска Митровица - Рума - Пећинци – Обреновац; 
- бр.121 (М-18.1), државна граница са Хрватском (гранични прелаз Сот) - Шид - Адашевци - 

државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Јамена); 
- бр.122 (Р-106), државна граница са Хрватском (гранични прелаз Љуба) – Ердевик; 
- бр.123 (Р-116), Свилош - Сремска Митровица (веза са државним путем 20); 
 
ДП IIб реда су: 
- бр.313 (Р-130), Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним 

путем 100; 
- бр.314 (Р-106), Ердевик - Бингула - Чалма - Манђелос - Велики Радинци - Рума - веза са 

државним путем 120. 
 
На овим путним правцима неопходно је у наредном периоду предузети интензивне активности 
које ће резултирати побољшањем постојеће саобраћајне слике која није на одговарајућем нивоу. 
Активности које је потребно предузети су следеће: рехабилитација (периодично и интервентно 
одржавање), реконструкција постојећих деоница и изградња нових. 
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„Фрушкогорски пут“ 
 
Фрушкогорски пут представља основну трансверзалу - путну везу на правцу исток – запад у 
оквиру посебне намене „Фрушка гора“. Овај путни коридор укључује „Партизански пут“ 
(„Гребенски пут“) са још неколико сегмената путне мреже, који употпуњавају лонгитудинални 
саобраћајни правац Бекасово (Шид) - Чортановци (Дунав). 
 
Путни правац – „Фрушкогорски пут“ је саобраћајница која је већим делом плански дефинисана кроз 
РПП АП Војводине („Партизански“ - „Гребенски“ пут), као путни правац по гребену Фрушке горе, са 
допунским сегментима до Дунава и Шида. Овај саобраћајни капацитет је у функцији повезивања 
туристичких центара, реализацију изворно-циљног саобраћаја локалног простора у оквиру 
Националног парка и ближег окружења, намењен искључиво за саобраћај путничких возила. 
 
Путни правац по гребену Фрушке горе (~ 80 km), осим по својој геоморфолошкој и историјској 
специфичности, карактеристичан је по томе да пролази кроз територију осам локалних 
самоуправа (општине: Бачка Паланка, Беочин, Инђија, Ириг, Сремски Карловци, Шид, Сремска 
Митровица – град и Град Нови Сад) и да хијерархијски и грађевински (физички) није потпуно 
утврђен. У наредном планском периоду, у циљу потпуног функционалног оспособљавања овог 
путног правца који је од великог значаја за Национални парк, потребно је интензивирати 
активности на изради планске и пројектно-техничке документације, што би створило неопходне 
предуслове за прекатегоризацију и потпуну реализацију ове саобраћајнице. 
 
Општинска путна мрежа 
 
Општинска путна мрежа у обухвату Просторног плана као категорисана мрежа најнижег нивоа, у 
функцији је међунасељског повезивања и приступа садржајима унутар општинских простора, али 
и као основна мрежа за приступ површинама у ванграђевинском подручју (пољопривредно 
земљиште). 
 
Општински путеви у обухвату Просторног плана су углавном радијалног пружања, са чворним – 
почетно/завршним тачкама (раскрсницама) на путевима I и II реда. 
 
Табела 40. Аактивности по путним правцима 
Категорија/бр. пута Деоница Активности 

ДП Iб бр.21 1.Нови Сад – Парагово 
2.Парагово – почетак обилазнице 
Руме  

изградња вишетрачног пута са тунелом кроз 
Фрушку гору 

ДП Iб бр.19 1.Б.Паланка (веза са ДП бр.12) – 
Нештин 
2.Нештин - Ердевик 

изградња двотрачног пута са новим мостом 
преко Дунава  

ДП IIа бр.100 1.Петроварадин (Рачког) - Марадик 
(Бешка) рехабилитација/реконструкција 

ДП IIа бр.119 1.граница РХ/РС (Нештин)-Нештин 
2.Нештин – Свилош (Дунав) 
3.Свилош (Дунав) - Раковац 
4.Раковац - Сремска Каменица 

рехабилитација/реконструкција 

ДП IIа бр.120 1.Шид - Кукујевци рехабилитација/реконструкција 
ДП IIа бр.121 1.граница РХ/РС (Сот) - Шид рехабилитација/реконструкција 
ДП IIа бр.122 1.граница РХ/РС (Љуба) - Ердевик рехабилитација/реконструкција 
ДП IIа бр.123 1.Свилош (Дунав) - Манђелос  рехабилитација/реконструкција 
ДП IIб бр.313 1.Раковац - Ириг (Врдник) рехабилитација/реконструкција 
ДП IIб бр.314 1.Ердевик - Чалма рехабилитација/реконструкција 

Општински путеви у складу са општинским плановима спроводиће се мере одржавања (рехабилитација / 
реконструкција) и изградње појединачних деоница општинских путева 

 
Некатегорисана путна мрежа (атарски, шумски путеви) 
 
Некатегорисана путна мрежа у обухвату Просторног плана детаљније је обрађена кроз просторно 
планска документа нижег реда (ППО/ППГ) и њихова основна функција ће и даље бити 
обезбеђење приступа до свих садржаја у обухвату Просторног плана (ванграђевинска подручја, 
на пољопривредном, шумском и водном земљишту), као квалитетна основа за развој туризма и 
туристичке понуде Националног парка.  
 
Приступни путеви 
 
Приступни путеви у посебној намени и у обухвату Просторног плана повезују локалитете у 
оквиру туристичких центара: туристичке садржаје, манастирске комплексе, излетишта, 
рекреативне садржаје, природне и културне знаменитости.  
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Као посебна категорија саобраћајница у оквиру простора Националног парка, просторно и 
функционално морају испунити следеће захтеве: 
 смањење трајекторија путовања, 
 смањење експлоатационих трошкова, 
 избегавање значајнијих неповољних утицаја на одрживи развој и осетљивост простора. 
 
Просторним планом се даје могућност реализације приступних путева – саобраћајница, у 
одговарајући коридорима, са минимално неоходним елементима и коловозним засторима који 
нужно не морају бити од савремених материјала. Приступни путеви (са земљаним, стабилисаним 
или са савременим коловозима), као значајни сегменти капиларне путне мреже у посебној 
намени имаће полиномне функције: 
 обезбеђење саобраћајног приступа до микролокалитета и садржаја, 
 обезбеђење интервентног и ургентног приступа до садржаја, 
 обезбеђење приступа до парцела пољопривредног земљишта, 
 омогућавање саобраћаја пољопривредних машина (релокација пољопривредних машина са 

категорисаних путева) и путничког саобраћаја ниског интензитета између садржаја и насеља. 
 

Приступни путеви су посебно значајни и у случајевима немогућности саобраћајног приступа 
категорисаном путном мрежом, као и у акцидентним ситуацијама (пожари, еколошке катастрофе 
и слично). 
 
Јавни путнички превоз  
 
У обухвату Просторног плана интезивирати активности за формирање јавног туристичког 
превоза, за организован и контролисани превоз кроз комплетан простор Националног парка, 
кроз умрежавање и интегрално повезивање са приградским и међумесним путничким превозом. 
Такође је потребно успоставити информативно-контролне пунктове на свим главним путним 
правцима (улазима у Национални парк), у циљу адекватног информисања посетилаца и 
пролазника, као и контроле придржавања прописаних режима заштите, односно природних 
вредности подручја. 
 
Железничка инфраструктура 
 
Основни коридор у обухвату Просторног плана, магистрални правац Београд – Суботица – 
Будимпешта (магистрална бр.2.) плански је обрађен кроз одговарајући ППППН и ПДР-е. 
Модернизација ове пруге подразумева скуп мера и активности са оперативним циљевима 
постизања високоефективног транспортно-инфраструктурног система за путничко-робни 
(контејнерски) саобраћај великих брзина са техничко-технолошким решењима: 
- двоколосечне, електрифициране пруге са савременим сигнално-сигурносним постројењима, 

тако да има максималну пропусну и превозну моћ у свим условима (Vmax=160-200 km/h, ОП 
220 kN /осовини); 

- пруге великих брзина са високим степеном безбедности у одвијању саобраћаја; 
- максималног уклапања у постојећу и планирану просторну структуру у зони коридора пруге и 

непосредној зони утицаја; 
- горњег и доњег строја пруге у складу са захтеваним критеријумима AGC40 Споразума о 

најважнијим магистралним пругама Европе у погледу брзине вожње, нагиба нивелете, дужине 
претицајних колосека, дужине перона, осовинских оптерећења, габарита, денивелације 
путних прелаза и других услова. 

 
Железничко земљиште локалне пруге Петроварадин - Беочин у планском периоду је неопходно 
задржати у оквиру утврђеног коридора, а у оквиру железничког подручја могућа је 
имплементација стазе за немоторна кретања – „Зелене стазе“, као компатибилних садржаја на 
земљишту железничке пруге. 
 
Водна инфраструктура 
 
Новом европском транспортном политиком, уместо коридора VII, дефинисан је нови коридор 
Рајна – Дунав (Rhine-Danube Corridor), као основни коридор ТЕN-T41 мреже.  

                                           
40  AGC (European Agreement on Ma in International Railway Lines) - Eвропски споразум о најважнијим међународним 

железничким пругама („Службени лист СФРЈ - Међународни уговори”, број 11/89);  
41  Европска комисија је донела нову мрежу европских коридора за чланице Уније (Infrastructure TEN-T Connecting Europe) у 

децембру 2013.године. Једини кородор који пролази кроз Републику Србију је коридор Рајна-Дунав (Rhine-Danube Core 
Network Corridor). 
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Тиме се отварају значајне могућности за боље позиционирање и развој водног саобраћаја у 
Републици Србији водним путем Дунава као осовином и пратећим друмским и железничким 
коридорима.  
 
Операционализација стратешких циљева из просторно-планске и студијске документације42 
(повећање промета пловним путевима, модернизације флоте, хармонизације прописа, процедура, 
пун надзор на мрежи пловних путева), подразумева реализацију мера од којих су најважније:  
- обезбеђење пловних габарита захтеваних Правилником Дунавске комисије (класа пловног 

пута VIc); 
- улагање у изградњу и реконструкцију постојећих лука и пристаништа, са посебним акцентом 

на инфраструктуру и капацитете наутичког туризма (туристичка пристаништа, марине, 
наутички центри); 

- стимулисање „супституције“ копнених видова транспорта водним/речним; 
- примена савремених технологија транспорта (интермодалност и мултимодалност); 
- даља примена и унапређење речног информационог система (РИС-а). 
 
Међународни пловни пут реке Дунав је у функцији развоја подручја посебне намене са својим 
постојећим и планираним капацитетима (луке, путничка пристаништа и прихватни објекти 
наутичког туризма). Применом наведних мера, водни саобраћај са инсталисаним капацитетима 
може значајно да допринесе порасту и проширењу „лепезе“ туристичке понуде овог простора. 
 
Инфраструктура ваздушног саобраћаја 
 
Положај ваздушних лука и летилишта у широј зони Фрушке горе: аеродром Нови Сад и Сремска 
Митровица, као и перспективно прекатегорисање аеродрома Ченеј у регионалну ваздушну луку, 
значајно би допринели повећању приступачности и саобраћајне доступности подручју посебне 
намене, посебно Националном парку. 
 
Инфраструктура немоторних кретања  
 
Немоторна кретања (пешачење, бициклизам) као вид кретања је темељна људска потреба и као 
таква део је стратегије развоја туризма у Националном парку. Пешачке и бициклистичке стазе 
биће разрађене планским документима нижег реда, као и пратећом техничком докумантацијом. 
Планира се даљи развој већ утврђених цикло и пешачких стаза које би по својој концепцији и 
уређености биле намењене пешацима свих узраста, где би се до обода тих зона формирала 
доступност индивидуалном и јавном саобраћају, уз организовано стационирање возила. 
 
Осим „стандардних“ бициклистичких стаза које се користе за свакодневно саобраћање посебан 
вид цикло стаза представљају стазе које су намењене за рекреативну вожњу и туристичке 
обиласке. 
 
Greenways-зелене стазе (EGWA43), као рекреативне стазе и стазе које се налазе у природном 
окружењу, имају изразито позитиван еколошки предзнак, јер се користе постојећи путеви/стазе 
у оквиру амбијента природног пејзажа и већ изграђене инфраструктуре. Greenways - зелене 
стазе представљају вишенаменске стазе које подржавају бициклизам, пешачење, јахање и друге 
облике немоторних кретања. Зелене стазе могу бити различитог типа (историјске, трговачке, 
туристичке), а могу се користити и стари насипи (као посебни еко-путеви). 
 
Кроз посебну намену дефинисан је и коридор локалне железничке пруге Петроварадин – Беочин 
као перспективна Greenway – „Зелена стаза“. 
 
Цикло коридори који се планирају у оквиру обухвата Просторног плана као и у оквиру подручја 
посебне намене су: 
 
Међународни-национални цикло коридор ЕUROVELO 6 – „Дунавски коридор” – Atlantic – Black See; 
 
Регионални цикло коридори: 
-  Сремска рута (Шид – Кукујевци – Ердевик – Дивош – (одвојак Нештин) – Рохаљ базе - Иришки 

венац – Банстол – веза са ЕUROVELO 6), 
-  Дивош – Велики Радинци – Стејановци – Ириг – Крушедол – Марадик – Бешка, 

                                           
42  Стратегија развоја водног саобраћаја РС од 2015 до 2020. године, РПП АПВ, Просторни планови јединица локалне 

самоуправе у обухвату.  
43  European Greenways Association (EGWA) – европска асоцијација зелених стаза основана 1998. године у Намуру у 

Белгији, као организација чији је основни циљ промоција и пропагирање зелених стаза у Европи. 
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-  Крушедол – Велика Ремета (веза са Сремском рутом), 
-  Петроварадин – Иришки венац – Ириг – Рума – Шабац, 
-  Беочин – Црвени чот (веза са Сремском рутом), 
-  Баноштор – Андревље - веза са Сремском рутом, 
-  Сот – Беркасово – Моровић – Јамена. 
 
Локални цикло коридори: 
- Сремска Каменица – Лединци – Раковац – Беочин, 
-  Лединци – Стари Лединци – веза са Сремском рутом, 
-  Нови Сад (Мишелук) – Сремски Карловци, 
-  Нови Сад (Мишелук) – Буковац - веза са Сремском рутом, 
-  Лежимир – Шишатовац – ДП бр.123, 
-  Петроварадин – Дунав. 
 
Туристичка саобраћајна инфраструктура  
 
Туристичка саобраћајна инфраструктура подразумева све нестандардне видове комуникације 
који немају примарни циљ савладавање удаљености уз остваривање економске или друге 
користи. У центру интересовања је кретање које има рекреативну, забавну, адреналинску или 
опуштајућу намену. Основни циљ ових врста кретања је квалитетно искоришћавање природних, 
туристичких и осталих ресурса предметног простора, без нарушавања природних и стечених 
вредности унутар простора Националног парка. 
 
Основна ифраструктура ових кретања не захтева значајно ангажовање простора, нити посебне 
системе и објекте, изузимајући жичаре као посебне инфраструктурне системе транспорта 
(потребна је израда планске и техничке докумантације). Основни предуслов за њихову 
имплементацију и реализацију је обезбеђење одговарајућег простора без или са минималним 
интервенцијама, уз максимално прилагођавање природним и другим вредностима простора. 
 
Осим жичара, које представљају озбиљан и значајан просторно-саобраћајни капацитет, остала 
туристичко-рекреативна саобраћајна инфраструктура подразумева обезбеђење просторних и 
инфраструктурних услова за имплементацију разних врсте адреналинских стаза, простора за 
спортско jeдрење падобраном (Paragliding), спуштање сајлама (Zip line), слободно пењање (Free 
climbing), планинарење, оријентиринг, вожње бициклом (Мounting biking), даскама (Мounting 
boаrding) и слично. 
 
 
5.2. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На подручју Фрушке горе, развијаће се вишенаменски системи, којима се интегрално решавају 
проблеми коришћења и заштите вода, уређења водних режима и одбране од поплава (Реферална 
карта број 2.2. Водна инфраструктура):  
- регионални системи за обезбеђивање вода највишег квалитета, за насеља и оне индустрије 

које захтевају воду тог квалитета,  
- регионални системи за коришћење, уређење и заштиту речних вода (тзв. речни системи), 

којима се подмирују остали корисници, и уређују и штите воде. 
 
Водни објекти за уређење водотока и за заштиту од поплава ерозија и бујица 
 
На подручју Срема нема значајнијих и обимнијих радова на уређењу бујичних токова, чак ни у 
случају акумулација за које није изграђен систем заштите од ерозије и бујица. Радови заштите од 
бујичних токова и еолске ерозије су изведени само локално за заштиту саобраћајница. Прецизних 
и систематизованих података о овим радовима нема, јер су деценијама извођени парцијално и 
многи објекти су одавно ван функције и немају више никакав утицај на промену стања 
бујичности. Уз то, обим изведених радова је такав да не могу озбиљније утицати на промену 
ерозионо-бујичног режима ових токова. 
 
Заштиту од вода треба посматрати и анализирати у складу са коришћењем вода тј. билансом вода 
у циљу успостављања оптималног решења као базе у разради економско - техничких решења 
система за наводњавање. Да би се то постигло, заштита од штетног дејства вода захтева 
спровођење следећих анализа: 
- уређење водотока и заштита од поплава; 
- одводњавање и десалинизација земљишта; 
- заштита од ерозије и бујица; 
- каналисање насеља и индустрије. 
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Дефинисано стање ерозије (водне и еолске) и бујичности токова на подручју Срема указује на 
потребу за извођењем одређеног обима радова за заштиту од ерозије и уређење бујичних токова. 
Предвиђени радови имају за задатак санацију ерозије и уређење бујичних токова, под чиме се 
подразумева изградња заштитних објеката, укључујући и биолошке радове (подизање и 
одржавање заштитне вегетације). Под мерама за заштиту од ерозије и бујица сматрају се и разне 
забране или ограничења права коришћења земљишта. С обзиром да су распрострањени процеси 
еолске ерозије, потребни су и радови за санацију овог вида ерозије који има директан и посредан 
утицај на водотокове и каналску мрежу. 
 
У сливу Срема нису извођени никакви радови на уређењу бујичних токова и заштити од ерозије, чак 
ни за заштиту изграђених акумулација од засипања. Једино што се може сврстати под групу 
антиерозионих радова су редовна пошумљавања према шумскопривредним основама. Ова 
пошумљавања су углавном на подручју Фрушке горе. 
 
Генерална прогноза вероватног будућег интензитета ерозије могућа је само на основу 
претпоставке да на сливу неће бити значајније промене антропогеног утицаја (сеча шума већег 
обима) или значајнијих климатских промена. Како је садашње стање ерозије на сливу претежно у 
категорији слабе и врло слабе ерозије, вероватно је да ће то стање ерозије остати и током 
наредних деценија. Смањивање интензитета ерозије догодиће се само након спровођења радова 
и мера за антиерозионо уређење. Ефекти таквих радова могу се осетити тек након десет и више 
година од момента изградње објеката или завођења мера. 
 
У пракси се за санацију, према интензитету ерозије и бујичности, користе две инвестиционе групе 
радова и административне мере које су неинвестиционе. Сви ти радови и мере су саставни део 
комплексног антиерозионог уређења слива. Две основне групе инвестиционих радова су радови у 
коритима бујичних токова и радови на санацији ерозије у сливу. Радови у бујичним коритима су 
објекти за уређење бујица, док су радови у сливу објекти биолошке заштите од ерозије. Обе врсте 
радова су неопходне, и међусобно допуњујуће, са мноштвом различтих типова објеката, 
конструктивних решења и захвата. 
 
Поред радова у кориту и сливу потребно је и поштовање законских мера за антиерозионо газдовање 
земљиштем, чији је утицај на смањење интензитета ерозије веома велики и не сме се занемарити. 
 
Радови и мере за санацију ерозије су сразмерни интензитету ерозије, а обим радова за уређење 
неког слива је сразмеран специфичној количини радова и површини слива. Како је на подручју 
Срема већ изграђено 13 акумулација, а предвиђа се изградња још 12 акумулација које имају 
различит степен ерозионе угрожености, посебно је дефинисан обим радова потребан за заштиту 
постојећих и будућих акумулација од засипања ерозионим наносима. 
 
С обзиром да је задатак свих радова и мера (који се предузимају) за уређење бујичних токова и 
заштиту од ерозије, остваривање што комплементарнијих ефеката, одабрана је концепција 
решења која то омогућава - „комплексно антиерозионо уређење“. Ова концепција обухвата широк 
спектар радова за уређење бујичних токова, те радова за заштиту од ерозије и завођење 
потребних законских мера за антиерозионо газдовање земљиштем. 
 
У оквиру групе радова за уређење бујичних токова примењују се најразличитији типови објеката, 
чији избор зависи од карактеристика бујичног тока, а основни задатак им је задржавање кретања 
наноса и консолидација корита бујичних токова. Под биолошким и биотехничким радовима се 
подразумевају сви радови који директно, биолошким средствима (пошумљавање и затрављивање) 
и у комбинацији са мањим техничким радовима, доводе до санације ерозионих процеса. 
 
У коритима бујичних токова предложени су попречни објекти за фиксирање и ублажавање 
подужног профила. У питању су бујичне преграде различитих типова, изграђене од разних 
материјала (ломљени камен у цементном малтеру, неармирани бетон). 
 
Биолошке и биотехничке радове чине разне врсте пошумљавања, затрављивања и разни 
мелиоративни радови на шумским, обрадивим и воћарским површинама. Како је за спровођење ове 
врсте радова на еродираним површинама нужно извођење и извесног обима пратећих техничких 
радова, тада се називају биотехнички. Као и код техничких радова, дефинсан је специфичан обим 
ових радова у функцији интензитета ерозије и хидрографске класе бујичног тока. На подручју Срема 
се морају примењивати и посебни биотехнички радови за санацију процеса еолске ерозије. Ову 
групу радова чине живи ветрозаштитни појасеви у комбинацији са затрављивањем. Разлика у односу 
на класична пошумљавања је у томе што се ветрозаштитни појасеви подижу на местима где је 
потребно смањити брзину ветра и самим тим и интензитет еолске ерозије. Како су укупне површине 
које треба да заузимају ветрозаштитни појасеви веома мале укупне површине, оне нису посебно 
исказиване, већ су укључене у укупну количину пошумљавања. 
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Како је број расположивих врста биотехничких радова велики, са сразмерним бројем 
међукомбинација, изгледа немогуће да се дефинише потребан обим радова за велика подручја 
као што је подручје Срема. Међутим, иако разноврсни ти радови се могу поделити у сродне групе 
по типу радова (пошумљавање, затрављивање, контурни радови) или према јединичној цени 
радова. 
 
Однос разних врста радова варира од случаја до случаја, али је просечна вредност емпиријски 
одређена и она износи: 
1. контурни радови 10%; 
2. пошумљавања 30%; 
3. затрављивања 60%. 
 
Ефикасна заштита од поплава подразумева и реализацију следећих организационих мера: (а) 
нормативно спречавање неконтролисане градње у просторима који су угрожени од поплава, 
применом одговарајућих урбанистичких и планских мера, како се не би повећавале потенцијалне 
штете од поплава уз конкретизацију водопривредних услова; (б) адекватно одржавање заштитних 
објеката и система, према унапред дефинисаним плановима, (в) стално ажурирање превентивних 
и оперативних мера у периоду одбране од великих вода; (г) политиком осигурања имовине, која 
висину премија условљава и степеном ризика од поплава.  
 
На фрушкогорским токовима који дренирају њене јужне падине изграђен је већи број акумулација 
(Сот, Брује, Мохарач, Баракут Бингула, Загата Чалма, Врањеш, Кудош, Боковац, Шатринци 
Међеш, Добродол, Шелевренац и Љуково), од којих се већи број налази у обухвату Просторног 
плана. Од наведених, пет акумулација су у Оперативном плану за одбрану од поплава, коју 
спроводи ЈП „Воде Војводине“ (Љуково, Кудош, Борковац, Мохарач и Сот), али је већина брана 
предата пољопривредним добрима, риболовачким и ловачким друштвима, а неке чак и месним 
заједницама. У таквим условима функционисање акумулација није се одвијало у складу са 
планским поставкама. Одсуство економског интереса довело је неадекватног одржавања па је 
већина акумулација запуштена, а њихова стабилност и функционалнст угрожена. У таквим 
условима могу се догодити инепожељни догађаји, који би могли угрозити низводно подручје. 
 
Већина акумулација није никад напунила свој корисни акумулациони простор. Разлог за то је или 
лоша процена биланса вода при пројектовању, или непланско испуштање воде (кад се користе 
за рибарство). Такође, неке од њих су пројектоване да се пуне из подсистема за снабдевање 
водом Срема, који још није изграђен. 
 
За заштиту од ерозије, поплава и бујичних вода, плановима нижег реда размотрити могућност 
изградње акумулација/ретензија у циљу спречавања плављења грађевинских подручја на 
низводним деоницама потока северне падине Фрушке горе. 
 
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода - одводњавање 
 
Подручје Срема је подељено на сливна подручја, која у суштини представљају системе за 
одводњавање. Системи за одводњавање укључују: каналску мрежу, црпне станице и објекте на 
каналској мрежи, као и акумулације. Основна улога ових објеката је заштита од унутрашњих 
вода.  
 
На планском подручју постојећи системи за одводњавање нису у стању да успоставе и одрже 
оптимални водни режим у земљишту. Да би се обезбедили потребни услови за повољан режим 
мора се поћи од одводњавања вишка воде са парцеле и мера која на њој треба обезбедити 
одговарајућим решењима. 
 
Полазећи од резултата спроведених анализа проблема уређења водног режима мелиорационог 
подручја „Срем“, усвојена је концепција решења одводњавања којом се предвиђа усклађеност 
између потреба за водом у сврхе наводњавања и одбране од сувишних унутрашњих вода 
различитог порекла. Полазни став у изради решења је обезбеђење заштите земљишта од 
сувишних вода на свим површинама подручја, њихово брзо одвођење из обрадивог слоја 
земљишта и омогућавање елиминисања појаве високих нивоа подземних вода. 
 
Да би се постигло предложено решење, одводњавање укључује прилагођавање природним 
условима на терену и постојећој каналској мрежи са објектима, црпним станицама и главним 
инфраструктурним објектима. 
 
Решење одвођења вишка воде са мелиорационог подручја преко црпних станица и/или 
гравитационо у Саву и Дунав, претпоставља коришћење постојеће каналске мреже за 
одводњавање, респектујући одржавање у њој толерантно максималне нивое воде.  
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Системи главних канала и каналске мреже нижег реда диспозиционо су непромењени и остају као 
основно решење за прихватање вишка воде од падавина са парцела, уз истовремено регулисање 
нивоа подземних вода на угроженим површинама.  
 
Као пример таквог приступа на уређењу водног режима може да послужи решење које се већ 
делимично спроводи на површинама ВП „Галовица“: 
- на уливу главног канала Галовица у Саву, проширују се постојећи капацитети црпне станице 

за разлику између постојећег стања и укупних количина воде које ће се на сливу јавити; 
- главни канал се реконструише и усклађује са потребама за увећаним капацитетима, у случају 

двонамеснког коришћења канала и 
- у зависности од висинског положаја нижих терена у односу на ниво воде у главном каналу 

предвиђају се сепаратни системи у сливовима канала Великог Бегеја и Михаљевачког канала. 
 
Системе за одводњавање треба димензионисати тако да задовоље потребе одвођења меродавног 
вишка воде. Томе мора бити прилагођена каналска мрежа и капацитет црпки. Повећање 
одговарајућег капацитета појединих црпних станица уз доградњу каналске мреже и дренажних 
система је перманентан процес који треба наставити у складу са развојем хидромелиорационих 
система. 
 
Знатан део сливова за одводњавање, чији су реципијенти природни водотоци, за евакуисање 
сакупљене воде користиће и даље црпне станице. Један од најважнијих предуслова правилног 
функционисања система је то да будуће црпне станице треба да имају незаменљиву улогу у 
оквиру система за одводњавање са цевном дренажом. 
 
Ради прихватања сувишне воде са пољопривредних површина мелиорационог подручја у Срему, у 
постојећим условима не постоји на свим угроженим површинама довољно густа мрежа канала 
сисаваца или је прегусто, често непотребно и неправилно изведена тако да представља препреку за 
рад пољопривредне механизације. У таквим случајевима могуће су корекције изменом и 
реконструкцијом неких канала са новим каналима и дренским колекторима као и њиховим 
уклапањем у јединствени систем. Измене такве природе требало би да се обраде у вишој фази 
пројектовања након спровођења одговарајућих детаљних снимања на терену, на основу концепције 
потпуног уређења површина и земљишта. У складу са постојећим критеријумима о ефикасном 
одводњавању применом дренаже такође ће се дефинисати максимално допустиви нивои у каналској 
мрежи у односу на референстне коте терена, где су такве интервенције неопходне. 
 
Водни објекти за коришћење вода 
 
У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета оствариваће се 
развојем регионалних система, из којих ће се снабдевати највећи број насеља и само они 
технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. Сремски систем се ослања 
на два моћна алувиона: дрински, на ушћу Дрине и савски, на сектору Јарак - Грабовац. Из 
дринског изворишта вода ће се упућивати преко Богатића и Сремске Митровице до Руме, док се 
други део насеља Срема снабдева из савског изворишта. Могуће је повезивање са београдским 
системом и новосадским системом.  
 
У свим решењима комплексних водопривредних система који користе воду највишег квалитета 
снабдевање становништва увек има приоритет при расподели воде на кориснике.  
 
Снабдевање насеља водом у планском периоду усмериће се на проширење и међусобно 
повезивање регионалних система за снабдевање водом становништва. На простору Фрушке горе 
то су регионални систем Новог Сада на који ће се у блиској будућности везати Беочински 
водовод, регионални водовод Батровци из Шида, водовод Руме и регионални систем Источни 
Срем, преко којег ће се водом снабдевати насеља општине Инђија и регионални систем Сремске 
Митровице. Регионални систем Сремске Митровице се са водоводом Руме повезује преко Јарка, а 
преко Кузмина са шидским системом. Даље ширење система биће у складу са могућностима 
ефикасног прикључења појединих насеља, чији ће се локални системи задржавати као допуна 
система у шпицевима потрошње. 
 
Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних вода, 
потребно је увести обавезу рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације, чиме 
ће се обезбедити вишеструка употреба захваћане воде, очување и заштита водних ресурса како 
од загађења, тако и од прекомерне експлоатације и исцрпљивања појединих издани. 
 



Страна 530 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“    
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

119 
 

Воде које служе за наводњавање земљишта морају бити одговарајућег квалитета. У зависности 
од карактеристика земљишта и режима подземних вода, наводњавање, по правилу, треба да је у 
спрези са одводњавањем и општим уређењем мелиоративног подручја. 
 
Мелиорационо подручје Срема обухвата општине Шид, Сремска Митровица, Рума, Пећинци, Ириг, 
Инђија, Стара Пазова и Земун, укупне површине од преко 380000ha (110 насеља -без Земуна). 
За ово подручје урађен је Генерални пројекат регионалног хидросистема „Срем“, као базни 
технички докуменат. 
 
Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је ревитализација 
постојећих и изградња нових мелиорационих система. Будући системи се планирају као 
интегрални мелиорациони системи (одводњавање, наводњавање, заштита од спољних вода), са 
свим мерама хидротехничких и агротехничких мелиорација. 
 
За усвојено техничко решење, подручје је подељено на пет делова, са планираном површином за 
наводњавање од око 225000 ha. 
- 3Г - Западни Срем - горња зона - П - 34800 ha 
- 3Д - Западни Срем - доња зона - П - 38100 ha  
- ИГ - Источни Срем - горња зона - П - 54300 ha 
- ИС - Источни Срем - средња зона - П - 32600 ha 
- ИД - Источни Срем - доња зона - П - 65400 ha 
 
Главни водозахвати за наведене делове система су црпне станице које се налазе на спољним 
водотоцима Сави и Дунаву. 
 
Решење обезбеђења пољопривредних површина Срема водом базира се на коришћењу 
акумулација (фрушкогорских за горњу зону, босутске и каналских за доњу зону система) за 
изравнање потреба у води, чиме се значајно смањују капацитети спољашњих црпних станица и 
других објеката унутар система. Укупна запремина фрушкогорских акумулација, које се повезују 
у јединствен систем, износи 25 милиона m3, док је запремина босутске и каналских акумулација, 
које су искоришћене за доњу зону око 20 милиона m3.  
 
Повезивање фрушкогорских акумулација за горњу зону Срема извршено је унутрашњим црпним 
станицама са магистралним цевоводима као дистрибутивним органима (ИГ), или у комбинацији са 
каналима (ЗГ). Транспорт воде унутар савских делова система врши се постојећом каналском 
мрежом за одводњавање преливањем из једне каналске акумулације у другу, или 
препумпавањем из нижих зона у више. Допремање воде до површина на којима не постоји 
изграђена каналска инфраструктура врши се црпним станицама високог притиска и цевном 
мрежом. За горњу зону допремање воде парцеле врши се искључиво цевном мрежом. 
 
За усвојено техничко решење наводњавања Срема, предвиђено је преко 60 устава разних 
типова, 11 спољних и 20 каналских црпних станица, преко 40 km доводних канала за 
наводњавање и велики број мањих објеката различитог типа. 
 
Реконструкцијом постојећих насипа на водотоцима, као и регулационим радовима у коритима 
фрушкогорских потока, оствариће се висок степен заштите урбаних и индустријских насеља, као 
и потпуна заштита пољопривредних површина.  
 
Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за 
одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну производњу.  
 
Такође, треба интензивније користити воду за рибарство и спортски риболов, при чему се не 
смеју угрозити основне намене вода. Изградњу рибњака планирати на земљиштима непогодним 
за пољопривредну производњу, као и депресијама и старачама поред реке. 
 
Експлоатација грађевинског материјала из водотока допушта се искључиво на бази посебних 
пројеката којима се доказује да те активности неће имати негативне последице на режим вода, 
стабилност корита, функције речних објеката и водене екосистеме. 
 
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода 
 
Површинске воде, природни и вештачки водотокови, изложени су перманентној деградацији 
упуштањем отпадних индустријских и насељских вода. Зато се ове отпадне воде морају 
прихватити и одвести до реципијента. На простору Фрушке горе развијаће се сепарациони 
канализациони системи, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно 
зауљене атмосферске отпадне воде. 
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Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних 
простора.  
 
Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде 
формиране при употреби и коришћењу. Канализациони системи су у врло уској вези са 
водоснабдевањем и представљају функционалну и органску целину са њим. Због тога се 
канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система водоснабдевања. 
 
Индустријске отпадне воде по потреби, решаваће се посебним системима. Зависно од врсте и 
типа загађене воде вршиће се њихово претходно пречишћавање кроз предтретман, па ће се тек 
онда ићи на заједничко пречишћавање са санитарном и атмосферском отпадном водом. 
 
Пре упуштања отпадних вода у реципијент предвиђа се њихово пречишћавање на централним 
уређајима за пречишћавање отпадних вода. Планом се предвиђа да сва насеља са оптерећењем 
комуналних или заједничких индустријских и домаћих отпадних вода већих од 5.000 ЕС 
(еквивалентних становника), морају да изграде постројења за биолошки третман у предвиђеном 
року. 
 
Туристички локалитети и центри ће проблем одвођења отпадних вода решавати преко 
компактних мини уређаја за биолошко пречишћавање, или ће се отпадне воде евакуисати у 
бетонске водонепропусне септичке јаме које ће се периодично празнити аутоцистернама, 
ангажовањем надлежне комуналне организације, а садржај одвозити на депонију. 
 
Системи за сакупљање отпадних вода обухватају примарну и секундарну канализациону мрежу 
са припадајућим објектима. У циљу што потпунијег и адекватнијег пројектовања система и 
објеката за сакупљање отпадних вода разматраних насеља у региону у наставку се наводе 
основне поставке и технички принципи који би требали да се примењују у будућности. 
- У погледу избора система (општег или сепарационог) потребно је раздвојити системе за 

отпадне и атмосферске воде, првенствено због рационалности и оптимизације објеката 
пречишћавања, уз апсолутни приоритет изградње фекалне канализације; 

- Пројектовање трасе цевовода треба да је такво, да се максимално искористи могућност 
гравитационог транспорта каналског садржаја; 

- У погледу врсте материјала за цевоводе, могу се у принципу применити сви сада на тржишту 
расположиви за ту намену цевни материјали (PVC, PEHD, полиестер, керамика и сл.). 

- Због услова одржавања, за минималне пречнике примарне мреже не треба усвајати мање 
профиле од Ø 300mm. На потезима са већим нагибима терена и скромнијим протицајем, може 
се применити и Ø 250 mm. У секундарној мрежи се прописује минимални пречник Ø 250 mm, 
а на стрмијем теренима у селима, може се усвојити и Ø 200 mm. Минимални пречник кућних 
прикључака не сме бити мањи од Ø 150 mm. Треба имати у виду да мањи пречници захтевају 
веће нагибе, а тиме и веће дубине укопавања што у равничарским пределима може бити 
значајно, па је некада боље усвојити веће пречнике што је повољније и са аспекта 
одржавања колекторске мреже; 

- Максимално рачунско пуњење цевовода не сме бити веће од 50%-70% у сепарационом систему; 
- Минималне падове цевовода усвојити као реципрочне вредности пречника цевовода (1/D), 

према препоруци из литературе. Тако усвојени падови, углавном обезбеђују довољне 
минималне брзине за коректан транспорт каналског садржаја; 

- Максималне брзине не смеју прелазити 3 m/s код сепарационих систем, односно 5 m/s код 
општег система, у случају пуног профила цевовода; 

- Минимална почетна дубина укопавања зависи од висинског положаја и удаљености објеката 
које се прикључују на уличну мрежу. Уобичајено да почетна дубина укопавања примарне 
мреже износи 1,6 m чиме би се омогућило гравитационо прикључење и свих корисника и 
укрштање са постојећим инсталацијама. Уколико теренски услови дозвољавају и мање дубине 
укопавања минимална дубина мора бити довољна да се цевовод у зимским условима обезбеди 
од смрзавања, што износи 0,8 m, односно 1 m испод коловоза;. 

- На местима укрштаја канализационих цевовода са водоводним, канализациони се морају 
поставити испод водоводних, на одговарајућем размаку, евентуално и уз одговарајућу 
заштиту водоводних; 

- Максималне дубине укопавања зависе од теренских услова и технологије грађења, али не би 
требало да прелазе 6 m -7 m јер се тиме омогућује ископ у отвореном рову. У случају високих 
подземних вода не би требало ићи дубље од 4 m; 

- Ревизионе шахтове постављати на местима прикључака, промене правца, профила, нагиба и 
каскада, као и дуж праволинијских деоница на растојању од око 50 m.; 

- Црпне станице према потреби градити углавном шахтног типа- без посаде; 
- Избор црпних агрегата зависи од усвојеног решења саме црпне станице. Код избора броја 

црпних агрегата узети у обзир да најмање један мора бити спреман у резерви; 
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- За случај прекида напајања електричном енергијом, било би потребно да се обезбеди бар 
један мобилни дизел агрегат, којим би се интервенисало у случају потребе. Његово 
стационирање би требало да је у ЈКП „Водовод“, одакле би се одвозио на потребне локације. 

 
Под системима за одвођење отпадних вода подразумевају се и главни одводни колектори, са 
успутним објектима, којима се сакупљене отпадне воде доводе до постројења за пречишћавање. 
У ове објекте спадају и транзитни колектори (са припадајућим објектима) којим се спајају једно 
или више насеља са циљем њиховог заједничког пречишћавања отпадних вода. И за ове објекте 
важе слична правила као и за системе за сакупљање отпадних вода. Основни принципи 
пројектовања система за одвођење отадних вода су: 
- Диспозицију и дужине главних колектора, као и локацију будућег постројења за 

пречишћавање дефинисати тако да отпадна вода уз што мање задржавање доспе на 
пречишћавање; 

- Гравитациони транспорт се по правилу примењује где год је могуће, првенствено због уштеде 
електричне енергије и инвестиција за изградњу црпних станица; 

- Цевоводи су углавном кружних профила, протицајног капацитета да може пропуштати 
максимални рачунски протицај при максималном пуњењу од 60%; 

- Минимални пречник и падове усвојити као у претходној тачки; 
- Материјали за цевоводе су уобичајени као и за мрежу, осим у случајевима цевовода под 

притиском, када могу бити и челични; 
- И код ових цевовода, обавезни су ревизиони силази код свих промена профила, цевног 

материјала, праваца, нагиба или денивелације, као и на праволинијским деоницама на 
растојању од 60 m; 

- Дубине укопавања свакако зависе од узводне канализационе мреже, услова укрштаја са 
осталом подземном инфраструктуром, као и концепције самог система за одвођење. 
Дефинисање максмалних дубина мора бити резултат техно-економске анализе услова ископа 
и евентуалне изградње црпне станице; Минимална дубина укопавања износи 1,2 m, док 
максимална дубина не би требало да пређе 6 m; 

- Црпне станице могу бити подземне, надземне са или без посаде. Због своје флексибилности у 
погледу прилагођавања капацитету долазне воде, за дизање отпадних вода на уређаје за 
пречишћавање, препоручују се пужне (завојне) црпке. У црпним станицама шахтног типа, 
предвидети уградњу црпки са мокром изведбом, које се лако замењују једноставним 
купловањем. И овде важи правило да број резервних црпних агрегата мора бити у складу са 
важећим прописима за електро-машинску опрему; 

- За случај прекида напајања електричном енергијом, посебно код објеката и опреме 
постројења за пречишћавање, мора се предвидети и одговарајући дизел-агрегат. 

 
Територијални распоред и конфигурација терена као и локација појединих насеља у региону 
Срем у сливу реке Саве, у значајном броју, пружају могућност за повезивање система за 
прикупљање и формирање заједничких постројења за пречишћавање отпадних вода за више 
насеља. Као једно од могућих решења, разматра се повезивање међусобно суседних насеља која 
могу имати заједничке уређаје за пречишћавање. Остала насеља би требала да имају самосталне 
системе за прикупљање и пречишћавање отпадних вода, уколико постоје реалне инвестиционе и 
техничке могућности за свако конкретно насеље. 
 
У наставку планирања и пројектовања неопходно је разрадити следеће варијанте: 
а) Варијанта В-1 - подразумева индивидуално решавање третмана отпадних вода на нивоу 

сваког појединачног домаћинства или привредног субјекта у који није повезан на 
канализациони систем у дотичном насељу, 

б) Варијанта В-2 - подразумева да се сва домаћинства и привредни субјекти на територији једног 
насеља повежу на канализациони систем и да своје отпадне воде третирају на заједничком 
постројењу за третман отпадних вода у том насељу, 

в) Варијанта В-3 - подразумева да се сва домаћинства и привредни субјекти на територији групе 
насеља (два или више насеља) који гравитирају истом сливу повежу на канализациони систем 
и да своје отпадне воде третирају на заједничком постројењу за третман отпадних вода, 

г) Варијанта В-4 - подразумева да се отпадне воде са територије две или више општина које 
гравитирају истом сливу третирају на заједничком постројењу за третман отпадних вода. Ово 
би подразумевало изградњу тзв. „регионалног“ система. 

 
Генералним пројектом заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, 
одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срем (Институт за водопривреду Јарослав 
Черни, 2015.) анализиране су две варијанте могућег груписања насеља на основу којих је усвојено 
оптималније решење. Имајући у виду постојећу конфигурацију терена, међусобна растојања 
појединих насеља и перспективе развоја сваког од насеља, предложене враријанте и усвојено 
решење обухватају само реалне, рационалне и технички изводљиве могућности евакуације отпадних 
вода. 
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Код насеља код којих постоји могућност повезивања предлаже се, да се у оквиру будућег 
решења каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода, таква насеља повежу у 
централизовани канализациони систем са заједничким ППОВ за више насеља. У случају 
међусобно удаљених мањих сеоских насеља, није разматрано њихово повезивање, јер су везни 
колектори скупи и захтевни објекти за извођење и одржавање и представљали би нерационално 
финансијско оптерећење по кориснику. За ова насеља предвиђени су индивудални 
канализациони системи са ППОВ-ом за свако појединачно насеље. 
 
Најзначајнији централизовани канализациони систем у оквиру планираног решења ове пројектне 
документације је Регионални канализациони систем Ириг - Рума - Сремска Митровица. У оквиру 
овог канализационог система планираним регионалним колектором повезани су општински 
центри Ириг, Рума и Сремска Митровица. Овим колектором комуналне отпадне воде ова три 
оштинска центра гравитационо ће се транспортовати до заједничког ППОВ-а. Изградња 
колектора предвиђена је у оквиру појаса водног земљишта постојећих канала. 
 
Такође, у оквиру општина Шид, Пећинци и Сремска Митровица планирани су централизовани 
канализациони системи као међумесни канализациони системи у оквиру којих постоји могућност 
повезивања и то: 
- општинског центра са неколико сеоских насеља - заједнички ППОВ; 
- више сеоских насеља - заједнички ППОВ. 
 
Међумесни канализациони систем је Сот, Привина Глава и Бикић До са ППОВ-ом у насељу Бикић 
До. Отпадне воде насеља Сот црпна станица у овом насељу потискује у потис Ø80, дужине око 
0,9 km до насеља Бикић До. Отпадне воде насеља Привина Глава гравитационо се одводе 
колектором Ø250, дужине око 1,5 km до насеља Бикић До, одакле се заједно са отпадним водама 
насеља Бикић До и Сот транспортују канализационом мрежом овог насеља до ППОВ Бикић До, 
где се врши њихово пречишћавање. Реципијент ефлуента је канал Шидина. 
 
При избору технологије пречишћавања треба свакако имати у виду да су код већине насеља 
непосредни реципијенти пречишћених вода мелиорациони канали са малим протицајем и 
брзинама течења. Код појединих насеља у близини не постоји непосредни водоток који би био 
реципијент отпадних вода, па се у том случају разматра могућност да се третирана отпадна вода 
испусти у подземну средину. Такође, обиласком терена је констатовано да је већи број канала 
склон пресушивању (или да је пак потпуно пресушио). У циљу функционалне одрживости 
постојећих еколошких система и спречавања процеса еутрофикације у реципијентима отпадних 
вода неопходно је да се примени технолошки поступак пречишћавања на постројењу који би 
осим разградње органског угљеника омогућио и смањење концентрације нутријената (азот и 
фосфор) у отпадним водама. 
 
У пракси се примењују бројни технолошки поступци за пречишћавање комуналних отпадних 
вода, почев од оних „класичних-екстензивних“ који се дешавају спонтано у природном окружењу 
(септичке јаме, мокра поља, лагуне, ...), до оних „савремених“-интензивних поступака, који се 
дешавају под диригованим условима уз помоћ човека и примењене опреме. Избор типа 
пречишћавања је у функцији више различитих фактора (локација, климатски услови, ниво 
развијености друштва, захтеви реципијента, тј. законска регулатива, економски фактори, 
друштвено-социолошки фактори, техничка култура и сл.). Примат треба дати савременим 
поступцима пречишћавања, јер омогућују постизање захтеваних ефеката пречишћене воде, у 
кратком временском року, еколошки су прихватљиви и воде се уз оптималне трошкове рада и 
одржавања. Већина ових технолошких поступака базирана је на комбинацији механичког и 
биолошког пречишћавања, са могућношћу додатног (терцијарног) третмана на неком од уређаја 
за филтрацију и финалну дезинфекцију. 
 
Неки од најважнијих разлога који оправдавају примену савремених технологија и изградњу 
савремених постројења базирани су на следећим чињеницама: 
- Савремено постројење заузима мали грађевински простор. Потребна грађевинска површина 

износи око 20-25% у односу на простор који заузимају лагуне или мокра поља; 
- Изградњом савременог постројења у потпуности се поштује еколошки захтев за очувањем 

животне средине и у великој мери смањује емисија непријатних мириса и аеросола услед 
смањене површине воденог огледала изложеног атмосфери; 

- Кратак временски рок за изградњу постројења и пуштање у пробни рад; 
- За мања насеља, постројења се углавном изводе као компактна, са симултаном аеробном 

стабилизацијом муља (у систему пречишћавања са продуженом аерацијом), чиме се знатно 
снижавају инвестициони трошкови за изградњу и погонски трошкови за одржавање; 
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- Компактно постројење је лако за одржавање и манипулацију и не захтева посебно 
квалификовано стручно особље. За управљање и одржавање постројења потребно је свега 5-
6 радника (за мања ППОВ), односно око 15-20 радника (за већа постројења); 

- Брз одзив система и могућност благовременог реаговања у случају промене неког 
технолошког параметра. Ово је базирано на примени савремене мерно-регулационе опреме 
која је саставни део технолошког процеса. 

- Трошкови експропријације земљишта и укупна цена грађевинских радова су мањи за 
изградњу компактног постројења, него система са лагунама или мокрим пољима. 

 
На основу искустава пројектаната у пројектовању, изградњи и експлоатацији сличних 
постројења у нашем окружењу, сматрамо да је упутно да се изврши унификација постројења по 
типу (врсти) технологије пречишћавања, како би се у даљој експлоатацији постројења вршила 
размена искустава између оператера са различитих објеката. На тај начин би се омогућило и 
лакше лакше сервисирање опреме, обезбеђење резервних делова, стављање постројења у 
функцији након ремонта, лакше превазилажење проблема у фази регуларне експлоатације, 
могућност обједињеног третмана отпадних материја са различитих постројења и др. 
 
За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња кишне канализације, а наједноставније је 
одвођење атмосферских вода у путне јаркове или риголе поред саобраћајница. Кишну канализацију 
конципирати за меродавне услове (временски пресек, урбанизованост простора, рачунска киша, 
итд.), а етапно реализовати тако да се изграђено рационално уклапа у будуће решење. 
 
 
5.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
5.3.1. Електроенергетска инфраструктура 
 
Развој електроенергетске инфраструктуре која је у функцији развоја подручја посебне намене 
треба да има укупно смањење негативних утицаја енергетских објеката на животну средину, што 
ће имати позитиван утицај на подручје посебне намене. 
 
У наредном планском периоду снабдевање електричном енергијом биће из постојеће и планиране 
20 kV електроенергетске мреже, преко 20/0,4 kV којe је потребно обезбедити за планиране 
садржаје који ће се градити у оквиру посебне намене.  
 
Електроенергетска мрежа за снабдевање планираних садржаја у оквиру подручја посебне 
намене, биће грађена подземно кабловским водовима.  
 
Осим постојећих капацитета, из којих ће се и даље снабдевати постојећи и планирани корисници 
у оквиру посебне намене простора: ТС 110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“, ТС 110/20 kV 
„Сремска Митровица 3“, ТС 110/20 kV „Шид“, ТС 110/20 kV „Рума 1, ТС 110/35/20 kV „Рума 2“, ТС 
110/20 kV „Инђија“, ТС 110/20 kV „Инђија 2“, ТС 110/35/20 kV „Нови Сад 1“, ТС 110/20 kV „Нови 
Сад 6“, ТС 110/35/20 kV „Нови Сад 7“, ТС 110/20 kV „Нови Сад 9“, ТС 110/20 kV „Римски 
Шанчеви“ и ТС 110/20 kV „Бачка Паланка 2“, планирају се и нове трафостанице 110/х kV 
„Сремски Карловци“ и „Беочин“, „Петроварадин“ и „Ковиљ“. До свих планираних трафостаница 
обезбедиће се трасе планираних прикључних 110 kV водова. Такође планиране су трасе за 
двоструки далековод 110 kV ТЕ-ТО Нови Сад-ТС Нови Сад 6 и преусмеравање далековода број 
127/1 ТС Нови Сад 3-ТС Нови Сад 1, из ТС Нови Сад 1 у ТС Футог.  
 
Дистрибутивна мрежа ће се развијати у складу са Средњорочним плановима надлежног 
предузећа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Сектор за планирање и инвестиције Нови Сад.  
 
Предвиђа се потпуни прелазак на 20 kV напонски ниво, тј. прелазак са тростепене 
трансформације 110/35/10(20)kV на двостепену трансформацију 110/20 kV, чиме ће бити 
обухваћена реконструкција свих трафостаница 110/35 kV на 110/20 kV, као и 10 kV мрежа и 
припадајуће дистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV у оквиру посебне намене простора.  
 
Ha постојећим објектима дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту: ДСЕЕ) 
планирају се радови на одржавању, адаптацији и реконструкцији, у циљу очувања поузданог и 
сигурног напајања конзумног подручја, увођења у систем даљинског управљања, промене 
назначеног напона, као и ради повећања капацитета ДСЕЕ због потреба постојећих и нових 
корисника ДСЕЕ. Наведени радови подразумевају: замену проводника код надземних и 
подземних водова са или без повећања пресека, замену изолације код надземних водова, замену 
надземних водова кабловским водовима, замену голих проводника надземних водова 
самоносивим кабловским снопом (СКС-ом), замену трансформатора у трафостаницама исте или 
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веће снаге, уградњу нових трансформатора поред постојећих у трафостаницама, замену опреме у 
расклопним постројењима трафостаница, доградњу расклопних постројења у трафостаницама, 
замену постојећих префабрикованих постројења у трафостаницама новим, са или без повећања 
капацитета, постављање антенских стубова за потребе система даљинског надзора и управљања 
висине до 30 m, уклањање опреме и слично. 
 
110 kV расклопна постројења се састоје из два далеководна поља, два трафопоља и једног 
спојног поља. У ТС се планира уградња два трансформатора преносног односа 110/20 kV. У 
оквиру ТС се планира изградња грађевинских објеката за смештај 20 kV расклопног постројења. 
У ТС се планира постављање опреме за даљински надзор и управљање, електронске 
комуникационе опреме, као и остале опреме неопходне за рад ТС. У склопу електронског 
комуникационог система ТС, планира се изградња антенског стуба висине до 30 m. Из 
трафостанице се планирају коридори за излаз оптичких и енергетских каблова уз постојеће и 
будуће саобраћајнице. 
 
У ДСЕЕ у обухвату Просторног плана планира се постепено гашење 35 kV и 10 kV напонског 
нивоа. У том циљу се планира адаптација и реконструкција постојећих објеката ДСЕЕ ради 
прилагођења за рад под 20 kV напоном. У складу са наведеним, ТС 35/х kV се race и на њиховим 
местима се планира изградња расклопних постројења са или без енергетских трансформатора и 
увођења у систем даљинског надзора и управљања. За потребе система даљинског надзора и 
управљања у непосредној близини расклопног постројења се, у зависности од потреба, поставља 
антенски стуб висине до 30 m. 
 
Део потребне електричне енергије могуће је обезбедити и из обновљивих извора. У оквиру 
посебне намене могу се на постојеће и планиране објекте постављати соларни панели и 
користити соларна енергија, у виду топлотне и електричне енергије, за сопствене потребе. 
 
Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати као велики потенцијални извор 
енергије. Изградњoм нових енергетски ефикасних објеката и адаптацијом постојећих објеката у 
енергетски ефикасне, знатно ће се смањити трошкови коришћења енергије ових корисника, али 
и укупна енергетска зависност овог простора. 
 
Од нарочитог значаја за развој електроенергетске инфраструктуре која је у функцији развоја 
подручја посебне намене је изградња следећих објеката: 
1. Подземни 20 kV вод од ТС 110/20 kV „Рума 1“ до нове трафостанице 20/0,4 kV, која ће 

користити за напајање будућег тунела кроз Фрушку гору, у близини насеља Ириг, у оквиру 
активности на Државном путу I6 реда бр. 21 (М-21)2, Нови Сад (М-7) - Рума - Шабац. 
Кабловски вод 20 kV ће се највећим делом полагати у путном појасу поменутог пута, a нова 
трафостаница 20/0,4 kV налазиће се у подножју Фрушке горе са јужне стране у близини 
будућег тунела; 

2. Подземни 20 kV вод од ТС 110/20 kV „Инђија 2“ до нове трафостанице 20/0,4 kV која ће 
користити за напајање будућег железничког тунела кроз Фрушку гору, у близини насеља 
Чортановци, у оквиру пројекта реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне 
пруге на деоници Стара Пазова - Нови Сад. Кабловски вод 20 kV ће се највећим делом 
полагати преко железничког земљишта у коридору пруге, a нова трафостаница 20/0,4 kV 
налазиће се у близини постојеће железничке станице Чортановци; 

3. Подземни 20 kV вод од ТС „Кула“ Врдник - ТС „Радарска станица“ на Краљевој столици; 
4. Надземни 20 kV вод Брестови - Ариљево (Сремска Каменица); 
5. Надземни 20 kV вод Визић - Ђипша (Бингула ЕД Сремска Митровица); 
6. Подземни 20 kV вод Вила Равне - Летенка - Црвени Чот (у оквиру ове позиције планирана је 

изградњa две нове МБТС); 
7. Подземни 20 kV вод од ТС „Одмаралиште ПТТ“ према манастиру у Беочину (трасом 

постојећег 10 kV вода); 
8. Подземни 20 kV вод од ТС „Портал“ до постојећег ДВ (између ТС „Каменолом“ у Раковцу и ТС 

„Сребро“ у Старим Лединцима); 
9. Подземни 20 kV вод од ТС „Сребро“ до крајње ТС у насељу Стари Лединци, 
10. Подземни 20 kV вод од ТС „Каменолом“ у Раковцу до Змајевца; 
11. Подземни 20 kV вод од постојећег 20kV подземног вода (између насеља Грабово и Виле 

Равне) до нове ТС типа монтажно бетонске трафо-станице (МБТС), која ће се градити у 
оквиру комплекса планираног етно села уз пут за Лежимир; 

12. Надземни 20 kV вод од насеља Свилош до нове ТС типа МБТС (из претходне тачке) која ће 
се градити у оквиру комплекса планираног етно села уз пут за Лежимир; 

13. Подземни 20 kV вод са новом ТС типа МБТС за потребе прикључења пратеће инфраструктуре 
планиране брзе саобраћајнице 1Б реда Нови Сад – Рума; 
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14. Подземни 20 kV вод за потребе прикључења пратеће инфраструкгуре планиране деонице 
државног пута 1Б-19 Ердевик - Визић. У оквиру ове позиције обавезно предвидети и 
локацију за изградњу нове МБТС; 

15. Подземни 20 kV вод од ДВ према Нештину (на 20kV изводу „Сусек“) до нове ТС у викенд 
насељу Баоде (у оквиру oвe позиције обавезно предвидети и локацију за изградњу нове 
стубне трафо-станице (СТС) у оквиру викенд насеља Баоде); 

16. Подземни 20 kV вод од ДВ према Нештину (на 20kV изводу „Сусек“) до нове ТС за потребе 
прикључења пратеће инфраструктуре планираног моста код Бачке Паланке - са сремске 
стране (у оквиру ове позиције обавезно предвидети и локацију за изградњу нове МБТС на 
сремској страни планираног моста); 

17. Подземни 20 kV вод између ТС на конзумном подручју Огранка Електродистрибуција „Нови 
Сад“ и Огранка Електродистрибуција „Рума“; 

18. Подземни 20 kV вод између ТС „Бели камен“ и ТС „Чератска 2“; 
19. Надземни 20 kV вод на потесу Сентић у Раковцу; 
20. Одговарајући кабловски 20 kV расплет нове ТС 110/20 kV/kV „Победа НС“; 
21. Одговарајући кабловски 20 kV расплет нове ТС 110/20 kV/kV „Сремски Карловци“; 
22. Одговарајући кабловски 20 kV расплет нове ТС 110/20 kV/kV „Беочин“. 
 
5.3.2. Термоенергетска инфраструктура 
 
У подручју посебне намене потрошачи топлотне енергије као енергент за производњу исте могу 
користити електричну енергију, чврста и течна горива (дрво, пелет, лако лож уље), биогас, ТНГ 
(течни нафтни гас) и природни гас. 
 
Посојећа гасоводна инфраструктура у подручју посебне намене, својим положајем и капацитетом 
пружа могућност даљег ширења и развоја у циљу задовољења крајњих корисника на овом 
простору и шире. 
 
Нови корисници природног гаса на овом простору могу се прикључити на постојећу гасоводну 
инфраструктуру, изградњом дистрибутивне гасоводне мреже од постојеће гасне мреже до 
потрошача, а у складу са условима надлежног дистрибутера за гас, као и одредбама важећих 
правилника који уређују област изградње и уређења гасоводне инфраструктуре. 
  
Делови територије општина Шид који се налазе у подручју посебне намене нису гасификовани.. 
Гасификација свих насељених места у Општини је планирана. Изграђена дистрибутивна 
гасоводна мрежа до 16bar, ће бити пуштена у функцију, односно прикључена на гасоводни 
систем, по изградњи транспортног гасовода Сремска Митровица-Шид, чија се траса једним својим 
делом налази у обухвату овог Просторног плана. У посебној намени ће бити гасификована 
следећа насеља: Љуба, Сот, Бикић До, Беркасово, Привина Глава. 
 
У општини Ириг, гасификовано је само насеље Ириг, а изграђен је дистрибутивни гасовод до 
насеља Ривица и МРС „Ривица“. За насеља у посебној намени: Гргетег, Велика Ремета, Нерадин, 
Крушедол Село, Врдник, Јазак и Мала Ремета планирана је гасификација. 
 
Насеља која су у подручју посебне намене на територији Сремске Митровице – град: Шишатовац 
и Бешеновачки Прњавор такође ће бити гасификована. 
 
За туристичке локалитете на Фрушкој гори који се налазе у оквиру примарних и секундарних 
туристичких центара (Летенка, Бранковац, Осовље…), планирана је изградња дистрибутивних 
гасовода до ових локалитета, који се могу градити у складу са режимима заштите дефинисаним 
Законом о Националним парковима. На овим локалитетима, као и на локалитетима у оквиру 
терцијарних туристичких центара, као енергент за производњу топлотне енергије се могу користити: 
електрична енергија, биомаса, биогас, чврста и течна горива и ТНГ (течни нафтни гас). 
 
За туристички локалитет Летенка планира се изградња дистрибутивног гасовода од МРС „Ривица“ 
до планиране МРС „Летенка“, за овај дистрибутивни гасовод предвиђена је израда одговарајућег 
планског документа. 
 
5.3.3. Обновљиви извори енергије 
 
У оквиру посебне намене могуће је коришћење обновљивих извора енергије за производњу 
електричне и топлотне енергије: соларне енергије (постављање соларних панела на постојеће и 
планиране објекте), хидрогеотермалне енергије, биомасе и биогаса, а у складу са условима 
заштите природе, ради снабдевања енергијом појединачних локалитета. 
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5.4. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Електронска комуникациона мрежа, која је у функцији развоја подручја посебне намене, у 
складу са постављеним циљем ће се развијати као савремени систем, што подразумева увођење 
најсавременијих технологија у области електронских комуникација, модернизацију постојеће 
инфраструктуре и објеката, изградњу широкопојасне мреже на свим нивоима, закључно са 
локалним и крајњим корисницима, уз употребу најсавременијих медијума преноса.  
 
То подразумева и потпуну дигитализацију свих система електронских комуникација (фиксна, 
мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС – кабловски дистрибутивни систем), уз обезбеђење 
довољно капацитета, равномерног развоја и целокупне покривености простора и обезбеђивање 
подједнаке доступности свим оператерима.  
 
Развој фиксне комуникационе мреже подразумева:  
- равномеран развој на целом подручју; 
- потпуну замену аналогних система комутација и старијих дигиталних, новим системима у складу 

са технологијом развоја истих, а капацитете обезбедити у складу са растућим потребама; 
- реконструкцију постојеће електронске комуникационе мреже на свим нивоима; 
- употребу оптичких каблова као медиј преноса, где год је то могуће;  
- транспорт у нижим равнима мреже засниван искључиво на оптичким кабловима; 
- реконструисање постојеће приступне мреже код које би се употреба бакарних каблова 

максимално скратила, а значајно повећао удео оптичких каблова и могућност бежичног приступа; 
- доградњу постојеће мреже да би се постигла потпуна покривеност територије и омогућило 

увођење свих нових услуга; 
- увођења широкопојасне мреже у фиксну телефонију; 
- равномеран развој широкопојасне мреже за коришћење универзалних услуга; 
- у циљу обезбеђивања нових услуга, приступну мрежу градити довођењем оптичке мреже што ближе 

корисницима, применом приступних претплатничких концентратора и различитих бежичних 
(wireless) технологија (нпр. WiMAX, WiFi и др.); 

- увођење полагање каблова у микро ров, чиме се убрзава изградња и трошкови смањују; 
- дигитализација емисионих система, повезивање емисионе станице међусобно и поред радио-

релејних система с центрима дистрибуције програма и оптичким приводом на најближи кабл. 
 
Међумесни електронски комуникациони каблови планирани су уз све постојеће и планиране 
путне и железничке коридоре. Приликом планирања нових саобраћајних коридора, планира се и 
полагање одговарајућих цеви у коридорима саобраћајница, за накнадно провлачење 
електронских комуникационих каблова. 
 
Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних и других објеката у близини 
електронских комункационих коридора, мора бити у склади са Правилником о захтевима за 
утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, 
радио-коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени 
гласник РС“, број 16/12). 
 
Постојећи међумесни и међународни оптички каблови се налазе у полиетиленским (ПЕ) цевима у 
постојећим саобраћајним коридорима, већим делом положеним директно у ров или у кабловској 
телекомуникационој (ТК) канализацији. У наредном планском периоду због потреба за новим 
капацитетима, може се очекивати вишеструко полагање нових електронских комуникационих 
каблова у постојеће ПЕ цеви. 
 
За све планиране садржаје у оквиру посебне намене, који изискују повезивање на постојећу 
електронску комуникациону мрежу, као и изградња нове електронске комуникационе мреже, 
ради обезбеђења телекомуникационог саобраћаја, планирана је дуж постојећих и планираних 
путних коридора.  
 
У склопу децентрализације електронских комуникационих мрежа, планира се постављање нових 
мултисервисних платформи и друге електронске комуникационе опреме у кабинетима у уличним 
коридорима и другим јавним површинама, као и постављање нових електронских 
комуникационих уређаја и проширење постојећих капацитета телекомуникационих оператера у 
објектима у власништву или закупу. Такође, планира се увођење оптичких каблова и у домен 
приступне мреже, у почетку повезивањем правних лица (бизнис претплатника) на оптичку 
мрежу, а касније и осталих претплатника у циљу потпуне дигитализације система и могућности 
пружања најквалитетнијих и најбржих услуга и различитих сервиса (говор, подаци, 
мултимедијални сервиси и сл.). 
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Оптички каблови се планирају и до радио-базних станица мобилне телефоније. У наредном 
планском периоду развој мобилних комуникација ће се заснивати на примени најсавременијих 
електронских комуникационих (ЕК) технологија, у циљу пружања најсавременијих услуга и 
сервиса, у скаладу са Еропским стандардима. 
 
За потребе видео надзора на појединим локалитетима и система дигиталног даљинског надзора 
за рано откривање пожара, могу се постављати камере и на антенске стубове. 
 
Због брзог развоја технологије мобилних комуникација, планиране радиобазне станице (РБС) 
дате су орјентационо са преферентним зонама пречника око 300 m, a тачне локације биће 
одређене када се укаже потреба за грађењем истих, уз поштовање услова за грађење 
дефинисаним Просторним планом. 
 
До краја планског периода, постојећи и будући оператери мобилних комуникација ће 
инсталирати комутационо-управљачке центре, на локацијама које омогућавају оптимално 
повезивање са фиксном ЕК мрежом. На истом подручју базне станице мобилних комуникација ће 
се градити у складу са плановима развоја оператера мобилних комуникација. 
 
За међусобно повезивање комутационо-управљачких центара и контрола радио-базних станица, 
користиће се фиксна ЕК мрежа или радио-релејне станице. Ове радио-релејне станице (РРС) ће 
бити на локацијама радио-базних станица (РБС). Уређаји РБС и РРС биће инсталирани у 
постојећим објектима уз минималне адаптације, на крововима постојећих објеката (кровна 
контејнерска варијанта или на земљи (контејнерска варијанта). Антене РБС и РРС ће бити 
монтиране на типским носачима који се фиксирају за постојеће грађевинске објекте или на 
посебним слободностојећим антенским стубовима који се могу градити у складу са режимима 
заштите дефинисаним Законом о Националним парковима.  
 
Кабловски дистрибутивни систем је вишенаменски, широкопојасни ЕК систем намењен како 
дистрибуцији радио и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних, интерактивних, двосмерних 
сервиса корисницима. Савремени кабловско-дистрибутивни систем (КДС) је комлексна целина, 
која подразумева коришћење најновијих технолошких решења у погледу опреме у станицама и 
дистрибутивним центрима, као и у погледу мреже. 
 
У складу са постављеним циљевима, поштанска мрежа ће се развијати по следећој концепцији: 
стварање стабилне регулативе на тржишту поштански услуга, пружање универзалне поштанске 
услуге, развој тржишта поштанских услуга, развој и реструктуирање јавног поштанског 
оператера, развој поштанске мреже и капацитета, унапређивање квалитета поштанских услуга, 
сигурност и безбедност, стандардизација адресовања, тарифна политика. 
 
 
6. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ СИТУАЦИЈА, КОРИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ 
ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ  

 
6.1.  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Стратешко опредељење развоја подручја посебне намене усмерено је на реализацију мера 
заштите у оквру тростепеног режима заштите у Националном парку и његовој заштитној зони, 
услове коришћења осталих природних вредности и на санацију, заштиту и унапређење 
природних и радом створених вредности животне средине, уз очување изворности и идентитета 
овог подручја. 
 
У контексту заштите природних ресурса (вода, ваздух и земљиште) на простору посебне намене, 
предвиђене су одређене мере и активности, чијом реализацијом ће се зауставити њихова даља 
деградација, а унапредити квалитет животне средине овог подручја. То подразумева планирање 
и одрживо коришћење природних ресурса, добара и обновљивих извора енергије са 
успостављањем интегралног система управљања и контроле животне средине путем мониторинга 
за ваздух, воду и земљиште у јединицама локалне самоуправе које су у обухвату Просторног 
плана, биомониторинга у заштићеном подручју и мониторинга буке (уз државне путеве). 
 
С обзиром да је на предметном простору вршена интензивна експлоатација минералних 
сировина, неопходно је извршити санацију и техничку и биолошку рекултивацију копова након 
завршене експлоатације минералних сировина, коју треба ускладити са Законом и потребама 
очувања природних вредности. 
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У циљу адекватног управљања комуналним отпадом и сточним лешевима, неопходно је 
придржавати се Стратегије управљања отпадом, регионалних планова управљања отпадом и 
важећих законских аката, који су везани за ову област. Нешкодљиво одлагање лешева животиња 
и других отпадака животињског порекла организује локална самоуправа са зоохигијенском 
службом у складу са Законом о ветеринарству, до објеката за сабирање, прераду или 
уништавање отпада животињског порекла, на начин који не представља ризик по људе и друге 
животиње или животну средину. 
 
Заштиту земљишта од последица клизања тла и санирање клизишта вршити на основу резултата 
инжењерско геолошких истраживања. 
 
Радови у оквиру заштићеног подручја који нису забрањени, као и радови у његовој непосредној 
близини, подлежу обавезној изради Студије о процени утицаја на животну средину, полазећи од 
одредаба Закона о процени утицаја на животну средину. Одређеније услове, као правила реда и 
понашања корисника и посетилаца на заштићеном подручју, утврдиће Управљач посебним актом, 
а по претходно прибављеним условима и мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе. 
 
За планске документе у заштићеним природним добрима израђује се стратешка процена утицаја 
на животну средину. 
 
За објекте на подручју заштићеног природног добра и у непосредној близини заштићеног добра, 
инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу Захтевом за одређивање потребе израде студије 
процене утицаја на животну средину у складу са Законом о процени утицаја на животну средину. 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја који се израђује за Просторни план, не може дати 
експлицитне одговоре о прихватљивости појединих планских решења. Таква планска решења 
морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде пројектне документације и студија 
оправданости. Потребан ниво детаљности који ће анализирати појединачне објекте и њихове 
утицаје на животну средину, разматраће се у оквиру Стратешких процена утицаја на нижим 
хијерархијским нивоима и у оквиру Процена утицаја појединачних објеката на животну средину.  
 
 
6.2. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ 

НЕСРЕЋА 
 
6.2.1. Заштита од елементарних непогода 
 
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће 
природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету 
већег обима на простору за који се Просторни план ради, као и прописивање мера заштите за 
спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. Подручје обухваћено 
Просторним планом може бити угрожено од: земљотреса, одроњавања и клизања земљишта, 
поплава, пожара, метеоролошких појава: атмосферско пражњење, ветрови, суша, атмосферске 
падавине (киша, град, снег).  
 
Настанак, обим и време трајања ванредних ситуација у већини случајева се не могу унапред 
предвидети, али се за извесне појаве на основу искустава, статистичких података и метода 
моделовања, а с обзиром на место појаве, може претпоставити да ће до њих доћи, те се у том 
смислу планирају и спроводе конкретне мере заштите. 
 
На основу сеизмолошких услова добијених од Републичког сеизмолошког завода, на посматраном 
подручју су утврђене регионалне вредности очекиваних максималних параметара осциловања 
тла на површини терена. У поступку просторног планирања користити параметре који су дати на 
карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година као мере ограничења употребе 
простора. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 
објеката, обавезно се морају уважити могући ефекти за наведене степене сеизмичког 
интензитета према Европској макросеизмичкој скали - 98, како би се максимално предупредиле 
могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.  
 
Инжењерско-геолошка истраживања се изводе у циљу израде инжењерско-геолошких карата, 
утврђивања стања, својстава и карактеристика стена и тла, утврђивања геотехничких особина тла за 
потребе планирања намене простора и погодности терена за изградњу, као и истраживања ради 
заштите животне средине. Резултат ових истраживања је и дефинисање инжењерско-геолошког 
хазарда и ризика (клизишта, одрони, слегање терена).  
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Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити, без 
обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Превентивне мере заштите 
обухватају планске мере заштите које се односе на планирање приступних путева, окретница и 
платоа одговарајућих карактеристика за потребе ватрогасних возила, планирање изворишта за 
снабдевање водом и капацитете водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење 
пожара, размак између објеката којим се спречава ширење пожара и др. 
 
У циљу сагледавања мера за заштиту од пожара у условима експлозије, одржавања, као и 
евентуалних реконструкција мањег обима, за потребе ЈП „Национални парк Фрушка гора“ урађен је 
План заштите од пожара, на који је Министарство унутрашњих послова дало позитивно мишљење 
2008. године. План садржи технолошко-превентивни план заштите од пожара и оперативно-тактички 
план гашења пожара у Националном парку. Такође, Просторним планом утврђене су конкретне мере 
и активности за отклањање недостатака и унапређење организације заштите од пожара. 
 
Планиско решење представља и систем надзора за аутоматско рано откривање пожара. Овај систем 
представља мрежу торњева на које се постављају сензори (Реферална карта бр. 3.3. Природни 
ресурси и заштита животне средине).  
 
Сензори се могу поставити и на наменски изграђене торњеве налик стубовима за мобилну 
телефонију, који могу бити вишенаменски (на пр. сигнал мобилне телефоније, интернет сигнал, 
систем везе чуварске службе). Сензори идентификује извор ватре, обрађују податке и шаљу их у 
централну контролну јединицу. Затим следи приказ података на мониторима и евалуација, након 
чега се активира упозорење за пожар и одговарајућа ватрогасна служба прима географске податке о 
локацији извора ватре. Сензори би покривали простор до 15 km ваздушне удаљености, тако да би 
већи део Срема и подручје Бачке око Дунава били под надзорома за рано откривање пожара. 
 
Републички хидрометеоролошки завод Србије врши систематска метеоролошка и хидролошка 
мерења и осматрања у државној мрежи метеоролошких и хидролошких станица, израђује карте 
угрожености и карте ризика од метеоролошких елементарних непогода, а такође издаје и 
обавештења, најаве и упозорења о метеоролошким и хидролошким елементарним непогодама и 
катастрофама. Праћење метеоролошке и хидролошке ситуације нарочито је битно у погледу заштите 
живота људи и материјалних добара од деловања метеоролошких и хидролошких елементарних 
непогода и катастрофа. 
 
6.2.2. Заштита од техничко-технолошких несрећа 
 
Део простора у обухвату посебне намене обухваћен је повредивом зоном комплекса Складишта 
вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Сремским Карловцима који је севесо постројење 
вишег реда. Повредива зона овог комплекса обухвата: део Националног парка (у делу 
Чортановачка шума) и део грађевинског земљишта у КО Сремски Карловци и КО Чортановци 
(Реферална карта бр. 3.3. Природни ресурси и заштита животне средине). Повредива зона 
представља простор у оквиру кога опасне материје ослобођене у току удеса могу бити у 
концентрацијама дефинисаним као концентрације од значаја, у којој се морају спроводити 
ограничене активности односно, водити рачуна да не дође до синергијских негативних утицаја са 
другим сличним постројењима у случају акцидента. 
 
Зона забрањене градње у односу на локацију најгорег могућег сценарија – центар експлозије 
комплекса Складишта вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Сремским Карловцима, 
обухвата део грађевинског земљишта у КО Сремски Карловци и мали део Чортановачке шуме. 
 
Приликом изградње нових севесо постројења/комплекса, а у складу са Правилником о садржини 
политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана 
заштите од удеса, као полазни основ за идентификацију повредивих објеката, потребно је 
разматрати удаљеност у радијусу од минимум 1000 m од граница севесо постројења, односно 
комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне – зоне опасности, одређује на основу 
резултата моделирања ефеката удеса. 
 
Због велике еколошке вредности Националног парка, на подручју посебне намене забрањена је 
изградња севесо постројења односно комплекса.  
 
У случају изградње нових севесо постројења у обухвату Просторног плана, а ван подручја посебне 
намене обавеза је да се у процес одлучивања о лоцирању нових севесо постројења односно 
комплекса поред инвеститора укључе сви надлежни органи и локално становништво, те да се 
размотре постојећи капацитети, као и услови и мере заштите дефинисане Просторним планом. 
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Ово је неопходно како би се избегао повећан ризик, последице великог удеса, избегао 
синергијски утицај са постојећим садржајима (нарочито са постојећим севесо постројењима), а 
све у циљу адекватног управљања безбедношћу од хемијског удеса. 
 
 
6.3. КОРИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 
Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна решења у 
обухвату Просторног плана (утврђене зоне просторне заштите), уграђени су у Просторни план и 
детаљно обрађени у Посебном прилогу који је саставни део овог Просторног плана. 
 
Заштита становништва и материјалних добара (планирање и коришћење склоништа и других 
заштитних објеката) дефинисани су Законом о ванредним ситуацијама. 
 
 
7. НАМЕНА ПРОСТОРА И БИЛАНС ПОВРШИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
За потребе дефинисања подручја посебне намене „Фрушка гора“ сагледано је шире подручје, 
које је овим Просторним планом исказано као подручје обухвата Просторног плана. Сагледане су 
слабости и снаге, могућности и претње за даљи развој посматраног подручја и на основу свега у 
обухвату Просторног плана је дефинисано подручје посебне намене и подручје утицаја на 
посебну намену. 
 
Табела 41. Биланс површина подручја обухвата Просторног плана44 

ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА површина 
ha % 

1. Подручје посебне намене „Фрушка гора“ 33982,87 34,04 
2. Подручје утицаја на посебну намену „Фрушка гора“ 65837,41 65,96 
∑ Укупна површина подручја обухвата Просторног плана 99820,28 100,00 

 
Подручје посебне намене, према могућностима или претњама за даљи развој, подељено је даље на две 
просторне целине: „Национални парк“ и „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“. 
 
Табела 42. Биланс површина просторних целина подручја посебне намене „Фрушка гора“  

ПОДРУЧЈЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ површина 
ha % 

1. Просторна целина „Национални парк“ 26653,87 78,43 
2. Просторна целина „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ 7329,00 21,57 
∑ Укупна површина подручја посебне намене 33982,87 100,00 

 
Табела 43. Биланс површина просторних подцелина подручја посебне намене „Фрушка гора“ 

ПОДРУЧЈЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ површина 
ha % 

1. Просторна подцелина „Источни део Централног масива“ 5440,77 16,01 
2. Просторна подцелина „Средишњи део Централног масива“ 7536,03 22,18 
2. Просторна подцелина „Западни део Централног масива“ 11717,09 34,48 
3. Просторна подцелина „Западни обронци Фрушке горе“ 9288,98 27,33 
∑ Укупна површина подручја посебне намене 33982,87 100,00 

 

                                           
44 Површине унете у табеле добијене су графичким очитавањем са Рефералних карата 
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Према подацима исказаним у претходним табелама, шумовитост подручја посебне намене је око 
71%, а пољопривредно земљиште у посебној намени чини око 22%. Заступљеност шумског 
земљишта на простору Националног парка је око 88%. У току израде одговарајуће планске 
документације, а ради реализације планираних садржаја у подручју посебне намене, ће доћи до 
промене основних намена површина, а за потребе дефинисања: 
- грађевинског земљишта на шумском земљишту: туристичко-рекреативни комплекс, 
- манастирских комплекса, 
- туристичко-рекреативних комплекса и 
- инфраструктурних коридора и објеката. 
 
Дефинисање грађевинског земљишта, посебно на шумском земљишту у границама Националног 
парка, потребно је ускладити са: 
- забранама и ограничењима које су прописане у складу са режимима заштите дефинисаним 

Законом о Националним парковима и  
- према исказаним пројектима од општег интереса и националног значаја, чија је реализација 

могућа на заштићеном подручју у складу са Законом о заштити природе. 
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IV ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА 
ГРАЂЕЊА  

 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
Подручје обухвата Просторног плана чини: 
 подручје посебне намене и  
 подручје ван посебне намене: „Подручје утицаја на посебну намену“. 
 
За подручје обухвата Просторног плана дају се правила употребе земљишта. 
 
Подручје посебне намене захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите 
простора, ради очувања предеоног идентитета, препознатљивих природних и културних 
вредности Националног парка и биодиверзитета простора. 
 
Подручје посебне намене чине: 
 две просторне целине: „Национални парк“ и „Подручје непосредног утицаја на Национални 

парк“, односно: 
 четири просторне подцелине: „Источни део Централног масива“, „Средишњи део Централног 

масива“, „Западни део Централног масива“ и „Западни обронци Фрушке горе“. 
 
Правила уређења се дају за подручје посебне намене.  
 
За делове Просторне целине „Национални парк“ и делове „Подручја непосредног утицаја на 
Национални парк“ се дају и правила грађења. 
 
 
1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“ 
 
Подручје посебне намене чине две просторне целине:  
1. „Национални парк“ и  
2. „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“. 
 
Подручје просторне целине „Национални парк“ дефинисано је Законом о националним 
парковима.  
 
Просторну целину „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ чини подручје уз 
Национални парк које обухвата: 
 грађевинско земљиште ван граница Националног парка (насеља/делови насеља, зоне кућа за 

одмор, комплекси манастира, туристички и други садржаји) и 
 шумско, пољопривредно и водно земљиште, са стаништима заштићених и строго заштићених 

дивљих врста која се наслањају на Национални парк. 
 
За потребе лакшег сагледавања, презентације и управљања туристичким потенцијалом, 
подручје посебне намене је подељено на четири просторне подцелине:  
1. „Источни део Централног масива“;  
2. „Средишњи део Централног масива“;  
3. „Западни део Централног масива“;  
4. „Западни обронци Фрушке горе“.  
 
На графичком прилогу: Прегледна карта број 1. „Просторне целине и подцелине подручја посебне 
намене“, дат је просторни размештај просторних целина и подцелина подручја посебне намене. 
 
Унутар подручја посебне намене, дефинисани су и центри туристичког развоја, као примарни 
центар, секундарни центар, терцијарни центар, центар верског туризма и центар управљача. На основу 
постојећих и планираних садржаја, особености и погодности одређених делова подручја посебне 
намене, дата је напред наведена градација.  
 
За потребе повезивања центара туристичког развоја и њихове презентације у подручју посебне 
намене издвојени су туристички правци кретања и то као: примарни, секундарни и терцијарни 
туристички правци, као и туристички правац „Зелена стаза“ и приступни путеви који 
подразумевају саобраћајне коридоре са инфраструктурним садржајима, а који чине осовину 
туристичког кретања и везу између туристичких центара (Прегледна карта број 2. „Центри и правци 
туристичког развоја подручја посебне намене“). 
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За подручје посебне намене дају се правила уређења за: 
1. директну примену Просторног плана; 
2. директну примену Просторног плана уз обавезну израду урбанистичког пројекта; 
3. обавезну израду одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите 

утврђених Просторним планом; 
4. примену планских докумената јединица локалне самоуправе (ЈЛС) уз обавезну примену 

смерница и мера заштите утврђених Просторним планом; 
5. израду одговарајућег планског документа у складу са мерама из Просторног плана; 
6. примену просторних планова подручја посебне намене (ППППН) за посебну намену 

дефинисану тим ППППН, уз обавезну примену мера заштите утврђених Просторним планом; 
7. израду одговарајућег планског документа за линијску инфраструктуру од утицаја на посебну 

намену у складу са правилима уређења из Просторног плана;  
а према Рефералној карти број 4. „Карта спровођења“. 
 
За подручје посебне намене где је прописана директна примена Просторног плана, није 
дозвољена корекција основне намене израдом планских докумената јединица локалне 
самоуправе. За „директну примену Просторног плана“ и „директну примену Просторног плана уз 
обавезну израду урбанистичког пројекта“, Просторним планом дата су правила уређења и 
правила грађења. Локацијске услове издаје надлежни орган АП Војводине за потребе изградње:  
- објеката у границама Националног парка и објеката у границама заштите заштићеног 

природног добра од изузетног значаја (осим породичних стамбених објеката, пољопривредних 
и економских објеката и њима потребних објеката инфраструктуре, који се граде у селима);  

- за културна добра од изузетног значаја и у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним 
границама катастарских парцела, и објеката у заштићеним подручјима у складу са актом о 
заштити културних добара (осим претварања заједничких просторија у стан, односно 
пословни простор у заштићеној околини културних добара од изузетног значаја); 

- објеката који се граде на територији две или више јединица локалних самоуправа; 
- објекта за које је Влада утврдила да су пројекти од значаја за Републику Србију. 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи изградња објекта јесте скуп радњи који обухвата: 
претходне радове, израду и контролу техничке документације, припремне радове за грађење, 
грађење објекта (које осим изградње новог објекта подразумева и извођење радова на постојећем 
објекту: реконструкцију, реконструкцију линијског инфраструктурног објекта, доградњу, адаптацију, 
санацију, инвестиционо одржавање) и стручни надзор у току грађења објекта. 
 
За подручје посебне намене где је прописана „обавезна израда одговарајућег урбанистичког 
плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом“, Просторним планом 
дата су правила уређења и смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана. До израде 
наведених планова, задржава се постојећа регулациона линија за намене дефинисане 
Просторним планом и примењују се Просторним планом дефинисана правила грађења. Граница 
подручја обухвата одговарајућег урбанистичког плана Просторним планом је дата као оквирна, а 
дефинише се у складу са процедуром регулисаном Законом о планирању и изградњи. Израдом 
одговарајућег урбанистичког плана дозвољена је корекције основне намене дефинисане 
Просторним планом, уз обавезну примену правила уређења, смерница и мера заштите утврђених 
Просторним планом. Ове планове доноси ЈЛС по претходно прибављеној сагласности надлежног 
органа АП Војводине.  
 
За подручје посебне намене где је дефинисана „примена планских докумената јединица локалне 
самоуправе (ЈЛС) уз обавезну примену смерница и мера заштите утврђених Просторним планом“, 
Просторним планом се дају смернице за израду планских докумената ЈЛС, са правилима уређења 
по наменама дефинисаним Просторним планом. Израдом нових планских докумената ЈЛС 
дозвољена је корекције основне намене уз примену правила уређења, смерница и мера заштите 
утврђених Просторним планом. Ове планове доносе ЈЛС, а за планове чији обухват је и унутар 
граница проглашеног или заштићеног природног добра пре доношења неопходно је прибавити и 
сагласност надлежног органа АП Војводине. 
 
За подручје посебне намене где је прописана „израда одговарајућег планског документа у складу 
са мерама из Просторног плана“, до израде одговарајућег планског документа примењиваће се 
важећи плански документи у делу у ком није у супротности са Просторним планом, односно са 
основном наменом површина, правилима уређења и правилима грађења дефинисаним 
Просторним планом.  
 
За подручје посебне намене где је дефинисана „примена просторних планова подручја посебне 
намене (ППППН)“, наведени ППППН примењују се само за посебну намену дефинисану тим 
плановима, уз обавезну примену мера заштите утврђених Просторним планом.  
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За подручје посебне намене где је дефинисана „израда одговарајућег планског документа за 
линијску инфраструктуру од утицаја на посебну намену у складу са правилима уређења из 
Просторног плана“, Просторним планом дата су правила уређења за израду одговарајућег 
планског документа. Положај подручја обухвата плана је Просторним планом дат оквирно, а 
дефинише се у складу са процедуром регулисаном Законом о планирању и изградњи.  
 
1.1.1. Правила уређења у просторној целини „Национални парк“ 
 
За подручје просторне целине „Национални парк“ дају се правила уређења за: 
1. директну примену Просторног плана; 
2. директну примену Просторног плана уз обавезну израду урбанистичког пројекта; 
3. обавезну израду одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите 

утврђених Просторним планом; 
4. израду одговарајућег планског документа у складу са мерама из Просторног плана;  
5. примену ППППН за посебну намену дефинисану тим ППППН, уз обавезну примену мера 

заштите утврђених Просторним планом; 
6. израду одговарајућег планског документа за линијску инфраструктуру од утицаја на посебну 

намену у складу са смерницама и мерама из Просторног плана; 
а према Рефералној карти број 4. „Карта спровођења“. 
 
За цело подручје просторне целине „Национални парк“ обавезна је директна примена Просторног 
плана за: 
 шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка);  
 пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште); 
 водно земљиште (потоци, језера и постојеће акумулације) и 
 грађевинско земљиште за инфраструктуру; 
према Рефералној карти број 4. „Карта спровођења“ и дефинисаним:  
 урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге инфраструктурне 

мреже; 
 мерама заштите и 
 правилима грађења. 
 
Израдом напред наведених планова детаљне регулације и одговарајућег планског документа, 
дозвољена је корекције основне намене дефинисане Просторним планом, уз обавезну примену 
мера заштите утврђених Просторним планом. 
 
1.1.2.  Правила уређења у просторној целини „Подручје непосредног утицаја на 

Национални парк“  
 
За подручје просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ дају се 
правила уређења за: 
1. директну примену Просторног плана; 
2. обавезну израду одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите 

утврђених Просторним планом; 
3. примену донетих планских докумената ЈЛС уз обавезну примену смерница утврђених 

Просторним планом; 
4. израду одговарајућег планског документа у складу са мерама из Просторног плана; 
5. примену ППППН за посебну намену дефинисану тим ППППН, уз обавезну примену мера 

заштите утврђених Просторним планом;  
6. израду одговарајућег планског документа за линијску инфраструктуру од утицаја на посебну 

намену у складу са смерницама и мерама из Просторног плана; 
а према Рефералној карти број 4. „Карта спровођења“. 
 
1.1.3. Правила уређења у просторним подцелинама и центрима развоја  
 
Подручје посебне намене је подељено на четири просторне подцелине: „Источни део Централног 
масива“, „Средишњи део Централног масива“, „Западни део Централног масива“ и „Западни обронци 
Фрушке горе“, у оквиру којих су дефинисани центри туристичког развоја: два примарна центра, 
седам секундарних центара, четири терцијарна центра, шеснаест центара верског туризма и 
једанаест центара управљача. Центри туристичког развоја садрже један или више локалитета са 
различитим садржајима у функцији развоја туризма. На основу постојећих и планираних садржаја, 
особености и погодности одређених делова подручја посебне намене, дата је напред наведена 
градација центара туристичког развоја и њихов просторни размештај. У зависности од врсте центра 
туристичког развоја, његовог просторног положаја, постојећих и планираних садржаја, Просторним 
планом дају се смернице за обезбеђење одређених квантитативних и квалитативних туристичких 
садржаја.  
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Просторним планом дефинише се број, врста и назив центара туристичког развоја: 
 примарни центар (ПЦ): (1) „Иришки венац“; (2) „Бања Врдник“;  
 секундарни центар (СЦ): (1) „Чортановачка шума“; (2) „Стражилово“; (3) „Бранковац“; (4) 

„Летенка“; (5) „Андревље“; (6) „Нештин“; (7) „Липовача“;  
 терцијарни центар (ТЦ): (1) „Кишњева глава - Лединачко језеро“; (2) „Лежимир“; (3) „Ердевичка 

језера и Бања Кулина“; (4) „Језеро Сот“;  
 центри верског туризма (ЦВТ), српски православни манастири: (1) Велика Ремета; (2) Гргетег; (3) 

Крушедол; (4) Старо Хопово; (5) Ново Хопово; (6) Врдник - Раваница; (7) Јазак; (8) Мала Ремета; 
(9) Бешеново; (10) Шишатовац; (11) Петковица; (12) Кувеждин; (13) Привина Глава; (14) Ђипша; 
(15) Беочин; (16) Раковац. 

 центар управљача (ЦУ): (1) „Иришки венац“; (2) „Врдник“; (3) „Чортановачка шума“; (4) 
„Стражилово“; (5) „Мала тестера“; (6) „Јанок“; (7) „Липовача“; (8) „Ердевичка језера“ (и ловиште 
„Ворово“); (9) „Поповица“; (10) „Попов чот“; (11) „Угљара“ (и вила „Равне“). 

 
На графичком прилогу, „Прегледна карта број 2. „Центри и правци туристичког развоја подручја 
посебне намене“, дат је просторни размештај центара туристичког развоја. 
 
За подручје посебне намене дају се обједињена правила уређења за шумско земљиште, 
пољопривредно земљиште и водно земљиште, а у сваком појединачном центру туристичког 
развоја се само наводи начин даље разраде планских решења за наведена земљишта.  
 
Правила уређења и изградње на шумском земљишту за подручје посебне намене 
 
На шумском земљишту промена намене се врши у складу са Законом о шумама и планским 
решењима из Просторног плана.  
 
На шумском земљишту могу се градити: 
- Објекти инфраструктуре у складу са Просторним планом и просторним плановима подручја 

посебне намене за инфраструктуру. 
- Шумски путеви и објекти у функцији шумске и ловне привреде у складу са основама газдовања 

шумама, ловном основом и осталим планским документима за газдовање шумама и ловиштем и 
- Излетничке и планинарске стазе, надстрешнице и пунктови екстремних/ авантуристичких 

спортова. 
 
1. Шумско земљиште у Просторној целини „Национални парк“ 
 
Шумско земљиште у Просторној целини „Национални парк“ чини: шуме и шумско земљиште 
Националног парка, спомен парк, расадник и туристичко-рекреативни комплекс.  
 Шуме и шумско земљиште Националног парка: За потребе изградње објеката управљача 

(објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и остваривању општекорисних функција 
шума: шумарске куће, ловачке колибе и објекти ловне привреде), важи директна примена 
Просторног плана према датим правилима грађења. За потребе изградње ловно - туристичких 
објеката (ловачка кућа и ловачка вила) и дефинисања комплекса постојећих споменика у 
Националном парку, неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана.  
За потребе краћег задржавања и уживања посетилаца у предеоним лепотама Фрушке горе, 
неопходно је партерно и вртно – архитектонски уредити видиковце уз директну примену 
Просторног плана према правилима уређења, поглавље 1.3.6. Правила уређења за спомен 
парк и видиковац.  
Вртни моболијар се поставља на свим локацијама дефинисаним плановима Управљача у 
складу са мерама заштите. Вртни мобилијар који служи за одмор, краће окупљање и 
задржавање посетилаца, уклопити у природно окружење и израдити од природних 
материјала.  
У оквиру Ловишта „Национални парк Фрушка гора“, на шумском земљишту се могу постављати 
привремени објекти: 
- ловно - технички објекти (хранилишта, солишта, појилишта, осматрачнице, чеке итд.); 
- ограде ради интензивног гајења, заштите и лова дивљачи. 
На шумском земљишту могу се подизати ремизе за заштиту дивљачи. 

 Спомен парк: За потребе уређења комплекса спомен парка директна је примена Просторног плана 
према правилима уређења, поглавље 1.3.6. Правила уређења за спомен парк и видиковац.  

 Расадник у Националном парку: За потребе дефинисања грађевинског земљишта у расаднику, 
регулацију јавних површина (приступног пута, потока и сл.) и обезбеђења приступа комплексу, 
начина опремања инфраструктуром, као и за потребе изградње нових објеката, увођење нових 
садржаја или повећања постојећих капацитета неопходна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана, према смерницама из Просторног плана. 
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 Туристичко-рекреативни комплекс: За све туристичко-рекреативне комплексе осим за оне 
који припадају секундарном центру туристичког развоја „Стражилово“, важи следеће: Услови 
за реконструкцију, адаптацију и санацију постојећих објеката који егзистирају самостално или 
представљају одређене комплексе, могу се издати директно на основу Просторног плана. 
Промена намене постојећих објеката мора бити у складу са наменом планираном Просторним 
планом. Промена намене постојећих комплекса мора бити у складу са наменом планираном 
Просторним планом уз обавезну израду урбанистичког пројекта. Изградња нових објеката и 
нових комплекса није дозвољена без израде одговарајућег урбанистичког плана. Израда 
одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера утврђених Просторним планом 
је планирана на следећим локалитетима: 

 у примарним центрима туристичког развоја:  
 „Иришки венац“ (четири локалитета); 
 „Бања Врдник“ (три локалитета); 

 у секундарним центрима туристичког развоја:  
 „Чортановачка шума“ (један локалитет);  
 „Андревље“ (два локалитета);  
 „Нештин“ (један локалитет);  
 „Липовача“ (један локалитет); 

 у терцијарним центрима туристичког развоја:  
 „Кишњева глава и Лединачко језеро“ (три локалитета);  
 „Ердевичка језера и бања Кулина“ (два локалитета); 
 „Језеро Сот“ (један локалитет); 

 у центрима верског туризма:  
 „Манастир Гргетег“ (један локалитет); 
 „Манастир Бешеново“ (један локалитет); 

 у центрима управљача:  
 „Поповица“ (један локалитет); 
 „Попов чот“ (три локалитета); 
 „Угљара“ (и вила „Равне“) – два локалитета. 

 Туристичко-рекреативни комплекси у секундарном центру туристичког развоја „Стражилово“ 
(седам локалитета) се разрађују на основу ППППН културног предела Сремски Карловци уз 
обавезну примену мера заштите утврђених Просторним планом. 

 
Графички приказ положаја туристичко – рекреативних комплекса на шумском земљишту у 
Просторној целини „Национални парк“ је дат на Рефералној карти број 1.1. „Посебна намена 
простора“ и на Рефералној карти број 1.2. „Преглед центара туристичког развоја, туристичко – 
рекреативних комплекса и локалитета грађевинског земљишта“. 
 
2. Шумско земљиште у Просторној целини „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ 
 
На шумском земљишту ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 
пригорја), примењују се правила уређења дефинисана плановима ЈЛС уз примену мера заштите 
дефинисаних Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње на пољопривредном земљишту за подручје посебне 
намене 
 
Правила уређења на пољопривредном земљишту дају се за подручје Просторне целине 
„Национални парк“ и Просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“. 
 
1. Пољопривредно земљиште у Просторној целини „Национални парк“ 
 
Пољопривредно земљиште у просторној целини „Национални парк“ чини: остало пољопривредно 
земљиште и туристичко-рекреативни комплекс. 
 Остало пољопривредно земљиште у Националном парку: Забрањена је изградња објеката 

осим на локалитетима и у коридорима дефинисаним Просторним планом. Дозвољена је 
изградња само инфраструктурних мрежа и објеката у складу са Просторним планом, тачка 
„1.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и oбjeкaтa посебне и 
друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“. 

 Туристичко-рекреативни комплекс: За потребе дефинисања, уређења и изградње објеката, 
неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана (секундарни центар туристичког 
развоја „Бранковац“), односно примењује се ППППН културног предела Сремски Карловци уз 
обавезну примену мера заштите утврђених Просторним планом (секундарни центар 
туристичког развоја „Стражилово“, локалитет „Буковачки плато“), а према Рефералној карти 
број 4.: „Карта спровођења“. 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

140 
 

Графички приказ положаја туристичко – рекреативних комплекса на пољопривредном земљишту 
у Просторној целини „Национални парк“ је дат на Рефералној карти број 1.1. „Посебна намена 
простора“ и на Рефералној карти број 1.2. „Преглед центара туристичког развоја, туристичко – 
рекреативних комплекса и локалитета грађевинског земљишта“.  
 
2.  Пољопривредно земљиште у Просторној целини „Подручје непосредног утицаја на Национални 

парк“ 
 
На пољопривредном земљишту ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште), 
примењују се правила уређења дефинисана плановима ЈЛС уз примену мера заштите 
дефинисаних Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње на водном земљишту за подручје посебне намене 
 
Правила уређења на водном земљишту дају се обједињено за подручје Просторне целине 
„Национални парк“ и Просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“. 
 
На водном земљишту дозвољена је изградња само инфраструктурних мрежа и објеката у складу 
са Просторним планом, тачка „1.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу 
површина и oбjeкaтa посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре.  
 
Правила уређења и изградње на грађевинском земљишту за подручје посебне намене 
 
Грађевинско земљиште чини: грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља; зона кућа за 
одмор; комплекс манастира; туристичко-рекреативни комплекс; пословни комплекс; пословно, 
производно, складишни комплекс; комунални / инфраструктурни комплекс и грађевинско земљиште 
за инфраструктуру. 
 
Правила уређења за сво грађевинско земљиште осим за грађевинско земљиште за линијску 
саобраћајну инфраструктуру дају се по центрима туристичког развоја. Графички приказ положаја 
центара туристичког развоја и локалитета грађевинског земљишта у подручју посебне намене 
„Фрушка гора“ дат је на Рефералној карти број 1.2. „Преглед центара туристичког развоја, 
туристичко – рекреативних комплекса и локалитета грађевинског земљишта“. Катастарске 
парцеле су дефинисане на основу подлога са којим је Обрађивач располагао за потребе израде 
Просторног плана. У случају неусаглашености наведених катастарских парцела и делова 
катастарских парцела у делу текста где се за центре туристичког развоја дефинише грађевинско 
земљиште са графичким прилогом, односно са катастром непокретности, меродаван је графички 
прилог. 
 
Правила уређења за грађевинско земљиште за линијску саобраћајну инфраструктуру дају се 
обједињено за све центре у оквиру тачке „1.3. Урбанистички и други услови за уређење и 
изградњу површина и oбjeката посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге 
инфраструктуре подручја посебне намене“. 
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1.1.3.1. Правила уређења у примарним центрима туристичког развоја  
 
У подручју обухвата посебне намене планирана су два примарна центра туристичког развоја: 
- примарни центар туристичког развоја „Иришки венац“, центар посебних интересовања и 
- примарни центар туристичког развоја „Бања Врдник“, центар здравственог туризма. 
 
За потребе задовољавања специфичних потреба туриста, као и запослених и становништва 
насеља која се налазе или гравитирају примарном центру туристичког развоја неопходно је 
обезбедити услове за рад јавних служби из следећих области: 
- образовања: школе у природи, едукативне радионице; 
- здравства: здравствена станица са апотеком; 
- социјалне заштите: деце, старих лица и лица са посебним потребама; 
- културе: културно-едукативни садржаји у функцији Националног парка, истраживачки 

пунктови и тематске музејске збирке;  
- физичке културе и спорта: зимска и летња рекретаивна и/или спортска понуда за 

стационарне госте, дневне излетнике и становништво; 
- пошта; 
- остале јавне службе: полицијска станица, горска служба спасавања и противпожарна заштита. 
 
1.1.3.1.1.  Правила уређења за подручје примарног центра туристичког развоја 

„Иришки венац“ 
 
Подручје примарног центра туристичког развоја „Иришки венац“ 
 
Подручје примарног центра туристичког развоја „Иришки венац“ обухвата део подручја 
просторне целине „Национални парк“ у општини Ириг (КО Ириг) и Граду Новом Саду (КО Сремска 
Каменица), са: 
- делом грађевинског земљишта (туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку); 
- делом шумског земљишта у Националном парку: туристичко-рекреативни комплекс „Ш1“ (четири 

локалитета у КО Ириг) и шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- делом водног земљишта у Националном парку (потоци). 
 
Грађевинско земљиште у подручју примарног центра туристичког развоја „Иришки венац“ 
 
За подручје примарног центра туристичког развоја „Иришки венац“ грађевинско земљиште 
дефинисано је на следећи начин:  
 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 1, 

дефинисано је Планом детаљне регулације на катастарској парцели бр. 590 катастарске општине 
Ириг (одмаралиште „Санитас“). 

 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 

2-7, дефинисано је на следећи начин: општина Ириг (КО Ириг), катастарске парцеле бр.: 583, 
28, 37, 62/1, 62/2, 66 и 69/1. 

 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 8, 

дефинисано је на следећи начин: Град Нови Сад (КО Сремска Каменица), катастарске парцеле бр.: 
3965/3, 3966, 3967/1, 3967/2, 3968 и део 3969. 

 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
За подручје примарног центра туристичког развоја „Иришки венац“ неопходна је израда 
одговарајућег планског документа са којим ће се, на основу Закона о јавним скијалиштима и 
других закона, уредити подручје скијалишта и забавног парка. До израде одговарајућег планског 
документа примењиваће се правила уређења за грађевинско, шумско, пољопривредно и водно 
земљиште дефинисана за овај примарни центар. 
 
За подручје грађевинског земљишта у Националном парку, туристичко-рекреативни комплекс, 
(локалитет 1), дефинисаног Планом детаљне регулације на катастарској парцели бр. 590 катастарске 
општине Ириг (одмаралиште „Санитас“), примењују се правила уређења и изградње дефинисана 
наведеним планом. За потребе редефинисања планских решења, евентуалног ширења 
грађевинског земљишта обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу 
смерница и мера заштите дефинисаних Просторним планом. 
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Правила уређења и изградње за туристичко-рекреативни комплекс на грађевинском земљишту у 
Националном парку (локалитет 2-8): 
 за потребе реконструкције, адаптације и санације објеката у туристичко-рекреативном комплексу у 

Националном парку: директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 за потребе изградње нових објеката и организовање нових садржаја у туристичко-рекреативном 

комплексу у Националном парку, за потребе проширења и дефинисања новог грађевинског 
земљишта, за потребе дефинисања нових јавних површина, обавезна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 

 
Правила уређења и изградње за туристичко-рекреативни комплекс на шумском земљишту у 
Националном парку „Ш1“ (четири локалитета у КО Ириг): 
 За потребе реконструкције, адаптације и санације објеката управљача и других легално 

изграђених објеката важи директна примена Просторног плана према правилима грађења 
датим за туристичко-рекреативном комплексу на грађевинском земљишту. 

 за потребе изградње нових објеката и организовање нових садржаја у туристичко-рекреативном 
комплексу, за потребе дефинисања грађевинског земљишта и јавних површина, услова за уређење 
и изградњу, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера 
заштите утврђених Просторним планом. 

 
Правила уређења и изградње за шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка) и 
водно земљиште у Националном парку (потоци): директна примена Просторног плана према 
дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје примарног центра туристичког развоја „Иришки венац“, својим положајем у простору, 
природним карактеристикама и постојећом понудом смештајних капацитета и садржаја за потребе 
рекреације, представља потенцијал за развој туризма специјалних интереса, односно потенцијал за 
развој у „центар специјалних интереса“. На посматраном подручју приоритетно треба развијати 
туризам специјалних интереса са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, 
камповање и сл.) и туризам специјалних интереса са грубим активностима: планински бициклизам, 
зип лајн, ски стаза, боб на шинама, слободно пењање, односно, обезбедити услове за изградњу и 
других објеката за авантуристичке активности (могућност за организацију активности у домену 
специјалних интереса током целе године, а нарочито специјализоване зимске спортске активности: 
санкање, ски-боб, скокови, мото-санкање, спуштање гумама, скијање у дубоком снегу, параглајдинг, 
скелетон и друге сличне зимске спортске активности). Осим специјалних интереса, могу да се 
развијају и други туристички производи: 
- културно-тематске туре: културно-историјско наслеђе;  
- здравствени и spa&wellness туризам: здраствени и spa&wellness објекти; хотели и др. објекти 

за смештај; гастрономија; забава и др.; 
- пословни туризам: хотели и др. објекти за смештај; сале за састанке, изложбе и сл.; 

гастрономија; забава и изласци. 
 
У примарном центру туристичког развоја „Иришки венац“ обезбедити услове за уређење и 
изградњу атракција (нпр. тематски паркови, адреналин садржаји и сл.), визиторског центра и сл. 
 
У примарном центру туристичког развоја „Иришки венац“ обезбедити услове за обављање 
комуналних делатности, од чијег квалитета зависи ниво туристичке понуде и услуге (пејзажно 
уређење зелених површина, паркинг простора, површина за забаву и разоноду, водоснабдевање, 
снабдевање енергијом, ЕК инфрастуктуром и др.).  
 
У подручју примарног центра туристичког развоја „Иришки венац“ се налази и центар управљача 
„Иришки венац“. 
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1.1.3.1.2.  Правила уређења за подручје примарног центра туристичког развоја „Бања 
Врдник“  

 
Подручје примарног центра туристичког развоја „Бања Врдник“  
 
Подручје примарног центра туристичког развоја „Бања Врдник“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Ириг (КО Врдник), са: 
 делом грађевинског земљишта: 
 део грађевинског земљиште у грађевинском подручју насеља Врдник;  
 зона кућа за одмор у Националном парку; 
 зона кућа за одмор ван Националног парка; 
 комплекс манастира Раваница – Врдник;  
 туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку; 
 туристичко-рекреативне комплекс ван Националног парка;  
 делом шумског земљишта у Националном парку: 
 шуме и шумско земљиште Националног парка; 
 туристичко-рекреативни комплекс; 
 спомен парк; 
 делом пољопривредног земљишта у Националном парку; 
 делом водног земљишта у Националном парку (потоци). 
 
Грађевинско земљиште у подручју примарног центра туристичког развоја „Бања Врдник“ 
 
За подручје примарног центра туристичког развоја „Бања Врдник“ (општина Ириг, КО Врдник) 
грађевинско земљиште дефинисано је на следећи начин:  
 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Врдник, локалитет 1, дефинисано је на 

следећи начин: Из грађевинског подручја насеља Врдник, које је дефинисано Планом генералне 
регулације насеља Врдник („Службени лист општина Срема“, бр. 30/14 и 9/15), изузима се део који 
је Законом о националним парковима дефинисано као подручје Националног парка, осим 
катастарске парцеле број 2509. 

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор у Националном парку, локалитет 2, дефинисано 

је Просторним планом општине Ириг.  
 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор у Националном парку, локалитет 3, дефинисано 

је на следећи начин: КО Врдник, катастарске парцеле бр.: 1433, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 
1434/5, 1434/6, 1434/7, 1435/1, 1435/2 и 1435/3. 

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 4, 

дефинисано је Просторним планом општине Ириг. Овим Просторним планом из грађевинског 
земљишта намењеног за зону кућа за одмор, изузете су катастарске парцеле којим је 
дефинисано станиште IRI 15a. 

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 5, 

дефинисано је Просторним планом општине Ириг. Овим Просторним планом из грађевинског 
земљишта намењеног за зону кућа за одмор изузима се у КО Врдник, катастарска парцела бр.: 
1298. 

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 6, 

дефинисано је Просторним планом општине Ириг. Овим Просторним планом је на делу зоне кућа за 
одмор промењена намена, у складу са Планом детаљне регулације „Стаза здравља“ у катастарској 
општини Врдник („Службени лист општина Срема“, број 30/14). 

 
 Грађевинско земљиште за комплекс манастира Врдник–Раваница у Националном парку, 

локалитет 7 и грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном 
парку, локалитет 8, дефинисано је на следећи начин: изузима се из грађевинског подручја 
насеља Врдник део који је Законом о националним парковима дефинисан као подручје Националног 
парка. 

- за комплекс манастира Врдник– Раваница у Националном парку, локалитет 7, изузете катастарске 
парцеле бр.: 1220, 1214 и 1215 КО Врдник, мењају намену у грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја насеља, а преостале катастарске парцеле мењају намену у пољопривредно 
земљиште. 
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- за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 8: изузете катастарске 
парцеле КО Врдник, мењају намену у грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља. 

 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 

9, дефинисано је на следећи начин: КО Врдник, катастарска парцела бр.: 1343. 
 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс ван Националног парка, локалитет 10 

и 11, дефинисано је Просторним планом општине Ириг. Овим Просторним планом је за туристичко-
рекреативни комплекс преузета намена, у складу са Планом детаљне регулације „Стаза здравља“ у 
катастарској општини Врдник. 

 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Уредбом о утврђивању подручја Бање „Врдник“ („Службени гласник РС“, број 39/97), утврђено је 
подручје бање на 520 ha. Законом о бањама дефинисано је да се за подручје бање доноси 
одговарајући плански документ, у складу са прописима о планирању и уређењу простора. До 
израде одговарајућег планског документа за подручје Бање „Врдник“ примењиваће се правила 
уређења за грађевинско, шумско, пољопривредно и водно земљиште дефинисана за овај 
примарни центар.  
 
Правила уређења и изградње на грађевинском земљишту: у овом центру дозвољена је изградња 
на следећи начин: 
 за грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Врдник, а ван Националног парка 

и у посебној намени: примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера 
заштите утврђених Просторним планом; 

 за грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Врдник у Националном парку: 
директна примена Просторног плана према дефинисаним:  

- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 
инфраструктурне мреже; 

- мерама заштите и 
- правилима грађења; 
 за зону кућа за одмор у Националном парку, за комплекс манастира: директна примена 

Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења; 
 за зону кућа за одмор ван Националног парка примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену 

смерница и мера заштите датих Просторним планом; 
 за потребе уређења и изградње туристичко-рекреативног комплекса у и ван Националног парка 

обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите 
утврђених Просторним планом; План детаљне регулације „Стаза здравља“ у катастарској општини 
Врдник, примењује се уз обавезну примену мера заштите дефинисаних Просторним планом до 
усаглашавања са овим Просторним планом; 

а све према Рефералној карти бр. 4. „Карта спровођења“. 
 
Правила уређења и изградње за туристичко-рекреативни комплекс на шумском земљишту у 
Националном парку: „Ш2“ (три локалитета у КО Врдник): 
 За туристичко-рекреативни комплекс на шумском земљишту, локалитет уз „Фрушкогорски пут“ – 

видиковац, на катастарској парцели број 1429 КО Врдник (општина Ириг), за потребе уређења 
јавне површине, директна је примена Просторног плана према правилима уређења 
дефинисаним Просторним планом уз обавезну израду урбанистичког пројекта; 

 За потребе реконструкције, адаптације и санације објеката управљача и других легално 
изграђених објеката важи директна примена Просторног плана према правилима грађења 
датим за туристичко-рекреативном комплексу на грађевинском земљишту. 

 за потребе изградње нових објеката и организовање нових садржаја у туристичко-рекреативном 
комплексу у Националном парку, за потребе дефинисања грађевинског земљишта и јавних 
површина, услова за уређење и изградњу, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана 
на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 
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Правила уређења и изградње за шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка и 
спомен парк), пољопривредно и водно земљиште у Националном парку (потоци): директна примена 
Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје примарног центра туристичког развоја „Бања Врдник“, са постојећом здравствено-
лечилишном установом „Специјална болница за рехабилитацију Врдник“, са постојећом понудом 
смештајних капацитета, спортско-рекреативних и других садржаја за потребе рекреације и 
рехабилитације, представља потенцијал за развој здравственог и spa&wellness туризма, односно 
потенцијал за развој у „центaр здравственог туризма“. Осим здравственог туризма могу да се 
развијају и други туристички производи: 
- специјални интереси са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, 

камповање, активности везане уз природу и сл.) и специјални интереси са грубим 
активностима; 

- културно тематске руте: манастири, културно-историјско наслеђе, пут вина и др.; 
- пословни туризам: хотели и др. објекти за смештај; сале за састанке, изложбе и сл.; гастрономија; 

забава и изласци; 
и у том смислу неопходно је даље развијати овај примарни центар. 
 
У подручју примарног центра туристичког развоја „Бања Врдник“ се налази центар верског 
туризма „Манастир Врдник - Раваница“ и центар управљача „Врдник“. 
 
1.1.3.2. Правила уређења у секундарним центрима туристичког развоја  
 
У подручју обухвата посебне намене планирано је седам секундарних центара туристичког 
развоја:  
- секундарни центар туристичког развоја „Чортановачка шума“; 
- секундарни центар туристичког развоја „Стражилово“; 
- секундарни центар туристичког развоја „Бранковац“; 
- секундарни центар туристичког развоја „Летенка“; 
- секундарни центар туристичког развоја „Андревље“; 
- секундарни центар туристичког развоја „Нештин“; 
- секундарни центар туристичког развоја „Липовача“. 
 
За потребе задовољавања специфичних потреба туриста, као и запослених и становништва 
насеља која се налазе или гравитирају секундарном центру туристичког развоја неопходно је 
обезбедити услове за рад јавних служби из следећих области: 
- образовања: школе у природи, едукативне радионице; 
- здравства: амбуланта са апотеком; 
- културе: културно-едукативни садржаји у функцији Националног парка, истраживачки 

пунктови и тематске музејске збирке;  
- физичке културе и спорта: зимска и летња рекретаивна и/или спортска понуда за 

стационарне госте, дневне излетнике и становништво; 
- пошта. 
 
1.1.3.2.1. Правила уређења за подручје секундарног центра туристичког развоја 

„Чортановачка шума“  
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Чортановачка шума“ 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Чортановачка шума“ обухвата део подручја 
просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног 
утицаја на Национални парк“ у општини Инђија (КО Инђија) и општини Сремски Карловци (КО 
Сремски Карловци), са: 
 делом грађевинског земљишта: 
- зона кућа за одмор ван Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс ван Националног парка; 
 делом шумског земљишта у Националном парку: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс. 
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Грађевинско земљиште у подручју секундарног центра туристичког развоја „Чортановачка 
шума“ 
 
За подручје секундарног центра туристичког развоја „Чортановачка шума“ грађевинско 
земљиште дефинисано је на следећи начин:  
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, 
- Локалитет 1: општина Сремски Карловци (КО Сремски Карловци) дефинисано је Просторним 

планом општине Сремски Карловци. 
- Локалитет 2: општина Инђија (КО Чортановци) дефинисано је Просторним планом општине 

Инђија. Овим Просторним планом грађевинско земљиште намењено за зону кућа за одмор 
мења намену у туристичко-рекреативни комплекс и то катастарске парцеле бр.: 1008/2, 
997/2, 1009/4, 1009/1, 984/2, 984/1, 980/2, 3281/4, 979, 3281/2, 990/2, 991, 985, 983/1, 
982/1, 1000, 992/2, 996, 995, 999, 998, 997/1, 3281/3, 3281/1, 3280, 1002 и 1001. 

 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс ван Националног парка, 

локалитет 3, дефинисано је на следећи начин: општина Инђија (КО Чортановци), катастарске 
парцеле бр.: 1008/2, 997/2, 1009/4, 1009/1, 984/2, 984/1, 980/2, 3281/4, 979, 3281/2, 990/2, 991, 
985, 983/1, 982/1, 1000, 992/2, 996, 995, 999, 998, 997/1, 3281/3, 3281/1, 3280, 1002 и 1001 

 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње на грађевинском земљишту: у овом центру дозвољена је изградња 
на следећи начин: 
 за зону кућа за одмор ван Националног парка примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену 

смерница и мера заштите датих Просторним планом; 
 за туристичко-рекреативни комплекс ван Националног парка, за постојеће грађевинско 

земљиште, за потребе реконструкције, адаптације и санације постојећих објеката: директна 
примена Просторног плана према дефинисаним:  

- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 
инфраструктурне мреже; 

- мерама заштите и 
- правилима грађења; 
 за туристичко-рекреативни комплекс ван Националног парка, за потребе дефинисања нових 

јавних површина и изградњу нових објеката обавезна је израда одговарајућег урбанистичког 
плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом; 

 за грађевинско земљиште за инфраструктуру у Националном парку - део коридора 
железничке пруге (Београд) – Стара Пазова – Нови Сад –Суботица – Државна граница – 
(Kelebia) примењује се Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
железничке пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебиjа) уз примену мера заштите 
дефинисаних Просторним планом; 

 за грађевинско земљиште за инфраструктуру у Националном парку – приступни пут до 
туристичко-рекреативног комплекса на шумском земљишту, обавезна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом; 

а све према Рефералној карти бр. 4. „Карта спровођења“. 
 
Правила уређења и изградње за туристичко-рекреативни комплекс на шумском земљишту у 
Националном парку „Ш3“ (један локалитет у КО Чортановци):  
 За потребе реконструкције, адаптације и санације објеката управљача и других легално 

изграђених објеката важи директна примена Просторног плана према правилима грађења 
датим за туристичко-рекреативни комплекс на грађевинском земљишту. 

 за потребе изградње нових објеката и организовање нових садржаја у туристичко-
рекреативном комплексу у Националном парку, за потребе дефинисања грађевинског 
земљишта и јавних површина, услова за уређење и изградњу, обавезна је израда 
одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених 
Просторним планом. 

 
Правила уређења и изградње за шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног 
парка): директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
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Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Чортановачка шума“, својим положајем у 
простору, природним карактеристикама и постојећом понудом туристичких капацитета и 
садржаја за потребе рекреације, представља потенцијал за развој пословног туризма, туризма 
специјалних интереса, екотуризма, манифестација и догађаја, односно потенцијал за развој у 
„центар пословног туризма“. На посматраном подручју приоритетно треба развијати пословни 
туризам: објекти за смештај, гастрономија, сале за састанке, изложбе, забава и сл. и опремати са 
садржајима за потребе развијања туризма специјалних интереса са благим активностима 
(пешачење, планинарење, бициклизам, камповање, риболов, купање и друге активности везане за 
воду и сл.), односно, обезбедити услове за изградњу и других објеката за авантуристичке 
активности (могућност за организацију активности у домену специјалних интереса током целе 
године). Осим специјалних интереса могу да се развијају и други туристички производи: 
- екотуризам: едукација; пешачење; бициклизам; активности везане уз природу (излетишта, 

оријентација у простору, посматрање животиња и сл.); камповање и др.; 
- манифестације и догађаји; 
и у том смислу неопходно је даље развијати овај секундарни центар. 
 
У подручју секундарног центра туристичког развоја „Чортановачка шума“ се налази центар 
управљача „Чортановачка шума“.  
 
1.1.3.2.2. Правила уређења за подручје секундарног центра туристичког развоја 

„Стражилово“  
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Стражилово“ 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Стражилово“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Сремски Карловци (КО Сремски Карловци) и Граду Новом Саду (КО 
Буковац), са: 
 делом грађевинског земљишта: 
- део грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Буковац; 
- зона кућа за одмор у Националном парку; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку; 
 делом шумског земљишта: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку; 
 делом пољопривредног земљишта: 
- остало пољопривредно земљиште у Националном парку; 
- туристичко-рекреативни локалитет у Националном парку; 
- остало пољопривредно земљиште ван Националног парка; 
 делом водног земљишта у Националном парку (потоци). 
 
Грађевинско земљиште у подручју секундарног центра туристичког развоја „Стражилово“ 
 
За подручје секундарног центра туристичког развоја „Стражилово“ грађевинско земљиште 
дефинисано је на следећи начин:  
 
 Грађевинско земљиште за грађевинско подручје насеља Буковац, локалитет 1, дефинисано је 

Планом генералне регулације насеља Буковац („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 44/15 
и 50/17). Овим Просторним планом из грађевинског подручја насеља изузима се део који је 
Законом о националним парковима дефинисано као подручје Националног парка: 

- катастарска парцела број 2885/1 и пренамењује у шумско земљиште (шуме и шумско 
земљиште Националног парка) и 

- катастарска парцела број 2944/1 и пренамењује у грађевинско земљиште за инфраструктуру 
(у Националном парку). 

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор у Националном парку, локалитет 2 и 

грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 3, 
све у Граду Новом Саду (КО Буковац), дефинисано је Просторним планом подручја посебне 
намене културног предела Сремски Карловци.  
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Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње за грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља 
Буковац: примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите утврђених 
Просторним планом. Израдом новог плана за насеље Буковац грађевинско подручје насеља се не 
може ширити на подручје Националног парка. 
 
За: 
- грађевинско земљиште: зона кућа за одмор у Националном парку, туристичко-рекреативни 

комплекс у Националном парку; 
- пољопривредно земљиште: туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку „П1“ (један 

локалитет); 
све у Граду Новом Саду (КО Буковац), примењују се правила уређења дефинисана Просторним 
планом подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци (део који је дефинисан 
наведеним планом као Просторна подцелина „Буковачки плато“). 
 
За шумско земљиште (туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку) „Ш4“ (седам 
локалитета у општини Сремски Карловци, КО Сремски Карловци) примењују се правила уређења 
дефинисана Просторним планом подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци 
(део који је дефинисан наведеним планом као Просторна подцелина „Стражилово“). 
 
Правила уређења и изградње за шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка), 
пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште у Националном парку), водно 
земљиште у Националном парку (потоци) и грађевинско земљиште за инфраструктуру у 
Националном парку: директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
За остало пољопривредно земљиште ван Националног парка примењују се планови ЈЛС уз 
обавезну примену смерница и мера заштите датих Просторним планом. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Стражилово“ са својим културно-историјским 
наслеђем, културним и спортским манифестацијама и природним вредностима, са његовим 
просторним положајем, постојећом понудом садржаја за потребе рекреације и смештајних 
капацитета, представља потенцијал за развој културног туризма: културна добра, култура, 
историја, археологија и остале карактеристике рураног подручја (културно тематске туре). 
 
Осим културног туризма у овом секундарном центру развијати и: 
- туризам специјалних интереса, са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, 

камповање, активности везане уз природу, јахање и сл.); 
- туризам специјалних интереса са грубим активностима: екстремни/авантуристички 

(алтернативни) спортови (адреналин парк, бајк парк, зип лајн, параглајдинг, змајарење и 
др.), односно, обезбедити услове за изградњу и других објеката за авантуристичке активности 
(могућност за организацију активности у домену специјалних интереса током целе године); 

- екотуризам: едукација, активности везане уз природу (излетишта, оријентација у простору, 
посматрање животиња, пчеларство и сл.), камповање и др. 

 
Пунктове екстремних/авантуристичких спортова (алпинизам, слободно пењање, параглајдинг и др.) 
уредити на одговарајућим природним локацијама, уз обезбеђен приступ са јавног пута, излетничких и 
планинарских стаза. 
 
У подручју секундарног центра туристичког развоја „Стражилово“ се налази центар управљача 
„Стражилово“. 
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1.1.3.2.3. Правила уређења за подручје секундарног центра туристичког развоја 
„Бранковац“  

 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Бранковац“ 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Бранковац“ се у целости налази унутар 
граница Националног парка. Обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ у 
општини Ириг (КО Врдник) и општини Беочин (КО Беочин), са: 
 делом грађевинског земљишта (туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку); 
 делом шумског земљишта (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 делом пољопривредног земљишта (остало пољопривредно земљиште и туристичко-рекреативни 

комплекс у Националном парку); 
 делом водног земљишта (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје секундарног центра туристичког развоја „Бранковац“ 
 
За подручје секундарног центра туристичког развоја „Бранковац“ грађевинско земљиште 
дефинисано је на следећи начин:  
 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни локалитет: 
- Локалитет 1: КО Врдник, катастарске парцеле бр.: 1379/9, 1379/10, 1379/11, 1379/12 и 1379/13. 
- Локалитет 2: КО Беочин, катастарска парцела бр. 3768 КО Беочин. 
 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње: у овом центру дозвољена је изградња на следећи начин: 
 за постојеће грађевинско земљиште туристичко-рекреативног комплекса, за шумско земљиште 

(шуме и шумско земљиште Националног парка), пољопривредно земљиште (остало 
пољопривредно земљиште) и водно земљиште (потоци), за потребе реконструкције, адаптације 
и санације постојећих објеката: директна примена Просторног плана према дефинисаним:  

- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 
инфраструктурне мреже; 

- мерама заштите и 
- правилима грађења; 
 за потребе изградње нових објеката и организовање нових садржаја у туристичко-рекреативном 

комплексу у Националном парку, за потребе проширења и дефинисања новог грађевинског 
земљишта, за потребе дефинисања нових јавних површина, обавезна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 

 за пољопривредно земљиште (туристичко-рекреативни комплекс) П2 (један локалитет у 
општини Ириг, КО Врдник), за потребе дефинисања новог грађевинског земљишта, 
дефинисање површине новог комплекса, нових јавних површина и изградњу објеката 
обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите 
утврђених овим Просторним планом, а све према Рефералној карти бр. 4. „Карта спровођења“. 

 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Бранковац“ са својим просторним положајем, 
постојећом понудом смештајних капацитета и садржаја за потребе рекреације, представља 
потенцијал за развој: 
 туризма специјалних интереса, са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, 

активности везане уз природу, рекреација и спортови на отвореном и у затвореном простору и 
сл.); 

 туризма специјалних интереса са грубим активностима: екстремни/авантуристички 
(алтернативни) спортови (адреналин парк, бајк парк, зип лајн, параглајдинг, змајарење и 
др.), односно, обезбедити услове за изградњу и других спортских објеката са могућношћу за 
организацију активности у домену специјалних интереса током целе године. 

 
Осим туризма посебних интереса у овом секундарном центру развијати и екотуризам: едукација, 
активности везане уз природу (излетишта, оријентација у простору, посматрање животиња, 
пчеларство и сл.), камповање и др. 
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1.1.3.2.4. Правила уређења за подручје секундарног центра туристичког развоја 
„Летенка“ 

 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Летенка“ 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Летенка“ се у целости налази унутар граница 
Националног парка. Обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ у Сремска 
Митровица – град (КО Шуљам) са: 
 делом грађевинског земљишта (туристичко-рекреативни комплекс); 
 делом шумског земљишта (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 делом пољопривредног земљишта (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје секундарног центра туристичког развоја „Летенка“ 
 
За подручје секундарног центра туристичког развоја „Летенка“, локалитет 1, грађевинско 
земљиште дефинисано је Планом детаљне регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори“ КО 
Шуљам, Град Сремска Митровица („Службени лист Града Сремска Митровица“, број 7/18).  
 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње на грађевинском земљишту (туристичко-рекреативни комплекс у 
Националном парку): у овом центру изградња је дозвољена на следећи начин: 
 за постојеће грађевинско земљиште, за потребе изградње објеката и реконструкције, 

адаптације и санације свих постојећих објеката: примена Плана детаљне регулације 
локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори“ КО Шуљам, Град Сремска Митровица и мерама 
заштите дефинисаним Просторним планом; 

 за потребе дефинисања новог грађевинског земљишта, за потребе изградње објеката и/или 
увођење нових садржаја који нису дефинисани наведеним планом детаљне регулације, 
обавезна је израда новог одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера 
заштите утврђених Просторним планом, а све према Рефералној карти бр. 4. „Карта 
спровођења“. 

 Правила уређења и изградње за остала земљишта у Националном парку: шумско земљиште 
(шуме и шумско земљиште Националног парка), пољопривредно земљиште (остало 
пољопривредно земљиште) и водно земљиште (потоци): директна примена Просторног плана 
према дефинисаним:  

- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 
инфраструктурне мреже; 

- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Летенка“ са својим просторним положајем, 
постојећом понудом садржаја за потребе рекреације и смештајних капацитета, представља 
потенцијал за развој: 
 туризма специјалних интереса, са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, 

активности везане уз природу, рекреација и спортови на отвореном и у затвореном простору и 
сл.); 

 туризма специјалних интереса са грубим активностима: екстремни/авантуристички 
(алтернативни) спортови (адреналин парк, бајк парк, зип лајн, параглајдинг, змајарење и 
др.), односно, обезбедити услове за изградњу и других спортских објеката са могућношћу за 
организацију активности у домену специјалних интереса током целе године. 

 
Осим туризма посебних интереса у овом секундарном центру развијати и екотуризам: едукација, 
активности везане уз природу (излетишта, оријентација у простору, посматрање животиња и 
сл.), камповање и др. 
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1.1.3.2.5. Правила уређења за подручје секундарног центра туристичког развоја 
„Андревље“ 

 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Андревље“ 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Андревље“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ у општини Беочин (КО Черевић и КО Баноштор) са: 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: 
- туристичко-рекреативни комплекс у КО Черевић; 
- туристичко-рекреативни комплекс у КО Баноштор; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље) у КО Черевић; 
 делом шумског земљишта: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парк (КО Черевић); 
 делом пољопривредног земљишта: остало пољопривредно земљиште у и ван Националног парка; 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште секундарног центра туристичког развоја „Андревље“  
 
За подручје секундарног центра туристичког развоја „Андревље“ грађевинско земљиште 
дефинисано је на следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за грађевинско подручје насеља Черевић, локалитет 1, дефинисано је 

Планом генералне регулације насеља Черевић („Службени лист општина Срема“, број 20/04). 
Овим Просторним планом из грађевинског подручја насеља изузима се део који је Законом о 
националним парковима дефинисано као подручје Националног парка, део катастарске парцеле 
број 2302 и пренамењује у остало пољопривредно земљиште у Националном парку. Израдом 
новог плана за насеље Черевић грађевинско подручје насеља се не може ширити на подручје 
Националног парка. 

 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку у КО Баноштор, 

локалитет 2, дефинисано је Планом детаљне регулације комплекса „CePTOR“ на потесу Андревље у 
општини Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 9/13). 

 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку у КО Черевић, 

локалитет 3, дефинисано је на следећи начин: катастарске парцеле бр.: 3919 и 3920 КО Черевић. 
 
 Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље) у Националном парку, 

локалитет 4, чини део катастарске парцеле број 2302 КО Черевић. 
 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње на грађевинском земљишту туристичко-рекреативни комплекс у 
Националном парку (КО Баноштор) дозвољена је изградња на следећи начин: 
 за потребе дефинисања грађевинског земљишта, изградње објеката и реконструкције, 

адаптације и санације свих постојећих објеката: примена Плана детаљне регулације комплекса 
„CePTOR“ на потесу Андревље у општини Беочин и мерама заштите дефинисаним Просторним 
планом; 

 за потребе дефинисања новог грађевинског земљишта, за потребе изградње објеката и/или 
увођење нових садржаја који нису дефинисани наведеним планом детаљне регулације, 
обавезна је израда новог одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера 
заштите утврђених Просторним планом. 

 
Правила уређења за: 
 постојеће грађевинско земљиште: туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку у КО 

Черевић (за потребе реконструкције, адаптације и санације постојећих објеката); 
 шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште у Националном парку); 
 водно земљиште у Националном парку (потоци); 
директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
 урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
 мерама заштите и 
 правилима грађења. 
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За потребе дефинисања новог грађевинског земљишта за: 
 туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку у КО Черевић; 
 комунални / инфраструктурни комплекс (гробље) у КО Черевић; 
за потребе дефинисања нових садржаја и изградњу објеката, обавезна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 
 
За туристичко-рекреативни комплекс на шумском земљишту у Националном парку - Ш5 (две локације у 
КО Черевић): за потребе дефинисања комплекса и грађевинског земљишта, као и услова за уређење и 
изградњу, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера 
заштите утврђених Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње ван Националног парка на: 
 шумском земљишту (шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја); 
 пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште ван Националног парка); 
 водно земљиште ван Националног парка (потоци); 
примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите утврђених Просторним 
планом. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Андревље“, са постојећом понудом смештајних 
капацитета и садржаја и његовим просторним положајем, представља потенцијал за развој 
пословног туризма (састанци, конференције и изложбе/догађаји) и екотуризма: едукација; 
пешачење; бициклизам; активности везане уз природу (излетишта, оријентација у простору, 
посматрање животиња, пчеларство и сл.); камповање и др. 
  
Осим пословног туризма и екотуризма овде може да се развија и туризам специјалних интереса, 
са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, јахање и друге активности везане 
за природу) и у том смислу неопходно је даље развијати овај секундарни центар. 
 
У подручју секундарног центра туристичког развоја „Андревље“ се налази центар управљача 
„Мала тестера“. 
 
1.1.3.2.6. Правила уређења за подручје секундарног центра туристичког развоја 

„Нештин“ 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Нештин“ 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Нештин“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Бачка Паланака (КО Нештин) са: 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: део грађевинског земљишта у 

грађевинском подручју насеља Нештин;  
 делом шумског земљишта: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- туристичко-рекреативни локалитет у Националном парку (КО Нештин); 
- шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
 делом пољопривредног земљишта (остало пољопривредно земљиште у и ван Националног парка); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште секундарног центра туристичког развоја „Нештин“ 
 
За подручје секундарног центра туристичког развоја „Нештин“ грађевинско земљиште 
дефинисано је на следећи начин:  
 
 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Нештин, локалитет 1, дефинисано је 

Просторним планом општине Бачка Паланка.  
 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње за:  
- грађевинско земљиште: грађевинско подручје насеља Нештин; 
- шумско земљиште: шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
- пољопривредно земљиште: (остало пољопривредно земљиште ван Националног парка); 
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- водно земљиште ван Националног парка (потоци); 
све у општини Бачка Паланка (КО Нештин), примењују се правила уређења дефинисана 
плановима ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите датих Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње за шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног 
парка), пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште у Националном парку) и 
водно земљиште у Националном парку (потоци): директна примена Просторног плана према 
дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
За туристичко-рекреативни комплекс на шумском земљишту у Националном парку Ш6 (један 
локалитет у КО Нештин): за потребе дефинисања комплекса и грађевинског земљишта, као и 
услова за уређење и изградњу, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу 
смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Нештин“, са својим културно-историјским 
наслеђем, манифестацијама, природним вредностима и просторним положајем, представља 
потенцијал за развој културног туризма: културна добра, култура, историја, археологија и остале 
карактеристике рураног подручја (културно тематске туре) и екотуризма: активности везане уз 
природу (излетишта, оријентација у простору, посматрање животиња, пчеларство и сл.), 
камповање и др. 
 
Осим културног туризма и екотуризма у овом секундарном центру развијати и туризам 
специјалних интереса, са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, јахање, 
спортови на води: риболов, купање и друге активности везане уз природу). 
 
У подручју секундарног центра туристичког развоја „Нештин“ се налази и центар управљача „Јанок“. 
 
1.1.3.2.7.  Правила уређења за подручје секундарног центра туристичког развоја 

„Липовача“  
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Липовача“ 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Липовача“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Шид (КО Беркасово, КО Привина Глава и КО Шид) са: 
 делом грађевинског земљишта (туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку и зона 

кућа за одмор ван Националног парка); 
 делом шумског земљишта: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку; 
- шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
 делом пољопривредног земљишта (остало пољопривредно земљиште ван Националног парка); 
 делом водног земљишта (водно земљиште ван Националног парка - потоци). 
 
Грађевинско земљиште секундарног центра туристичког развоја „Липовача“ 
 
За подручје секундарног центра туристичког развоја „Липовача“ грађевинско земљиште 
дефинисано је на следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 1: 

катастарске парцеле бр.: 3057/2 и 3057/3 КО Беркасово. 
 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор, локалитет 2 у КО Привина Глава и КО Шид 

дефинисано је Просторним планом општине Шид. Из грађевинског земљишта намењеног за 
зону кућа за одмор изузете су катастарске парцеле којим је дефинисано станиште SID 09. 
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 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор, локалитет 3 у КО Привина Глава и КО Гибарац: 
дефинисано је Просторним планом општине Шид. Из грађевинског земљишта намењеног за 
зону кућа за одмор изузете су катастарске парцеле којим је дефинисано станиште SID 09.  

 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње за:  
- грађевинско земљиште: зона кућа за одмор ван Националног парка; 
- шумско земљиште: шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
- пољопривредно земљиште: остало пољопривредно земљиште ван Националног парка; 
- водно земљиште ван Националног парка: потоци; 
све у општини Шид (КО Беркасово, КО Привина Глава и КО Шид), примењују се правила 
уређења дефинисана плановима ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите датих 
Просторним планом.  
 
Правила уређења и изградње за грађевинско земљиште - туристичко-рекреативни комплекс у 
Националном парку: 
 за потребе реконструкције, адаптације и санације постојећих објеката: директна примена 

Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења; 
 за потребе: изградње нових објеката и организовање нових садржаја, дефинисања новог 

грађевинског земљишта, односно нових јавних површина, обавезна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 

 
Правила уређења и изградње за туристичко-рекреативни комплекс на шумском земљишту у 
Националном парку – Ш7 (један локалитет у КО Беркасово): обавезна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје секундарног центра туристичког развоја „Липовача“, са својим природним вредностима, 
просторним положајем и манифестацијама, представља потенцијал за развој туризам 
специјалних интереса, са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, јахање, и 
друге активности везане уз природу) и екотуризма: активности везане уз природу (излетишта, 
оријентација у простору, посматрање животиња, пчеларство и сл.), камповање и др. 
 
Осим туризам специјалних интереса и екотуризма у овом секундарном центру обезбедити услове 
и за одржавање манифестација и догађаја. 
 
У подручју секундарног центра туристичког развоја „Липовача“ се налази центар управљача 
„Липовача“. 
 
1.1.3.3. Правила уређења у терцијарним центрима туристичког развоја  
 
У подручју обухвата посебне намене планирана су четири терцијарна центра туристичког развоја:  
 терцијарни центар туристичког развоја „Кишњева глава – Лединачко језеро“; 
 терцијарни центар туристичког развоја „Лежимир“; 
 терцијарни центар туристичког развоја „Ердевичка језера и бања Кулина“; 
 терцијарни центар туристичког развоја „Језеро Сот“. 
 
За потребе задовољавања специфичних потреба туриста, као и запослених и становништва 
насеља која се налазе или гравитирају терцијарном центру туристичког развоја неопходно је 
обезбедити услове за рад јавних служби из следећих области: 
- здравства: амбуланта са апотеком; 
- физичке културе и спорта: зимска и летња рекретаивна и/или спортска понуда за 

стационарне госте, дневне излетнике и становништво; 
- пошта. 
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1.1.3.3.1. Правила уређења за подручје терцијарног центра туристичког развоја 
„Кишњева глава – Лединачко језеро“ 

 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Кишњева глава – Лединачко језеро“ 
 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Кишњева глава – Лединачко језеро“ обухвата: 
- део подручја просторне целине „Национални парк“ у општини Беочин (КО Раковац); 
- део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине 

„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у Граду Новом Саду (КО Лединци), 
са: 
 делом грађевинског земљишта: 
- грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Лединци; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку (КО Раковац и КО Лединци); 
- туристичко-рекреативни комплекс ван Националног парка (КО Лединци); 
 делом шумског земљишта: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку (КО Раковац и КО Лединци); 
- шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
 делом пољопривредног земљишта: остало пољопривредно земљиште у и ван Националног парка; 
 делом водног земљишта у Националном парку (језера и баре; потоци). 
 
Грађевинско земљиште у подручју терцијарног центра туристичког развоја „Кишњева глава 
– Лединачко језеро“ 
 
За подручје терцијарног центра туристичког развоја „Кишњева глава – Лединачко језеро“ 
грађевинско земљиште дефинисано је на следећи начин:  
 
 Грађевинско земљиште за грађевинско подручје насеља Лединци, локалитет 1, и туристичко-

рекреативни комплекс ван Националног парка у КО Лединци, локалитет 5, дефинисани су Планом 
генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 18/16).  

 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 2, 

дефинисано је на следећи начин:  
- КО Лединци, катастарске парцеле бр.: 3588, 3589, део 3590 и 3591.  
 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 

3 и 4, дефинисано је на следећи начин: 
- КО Раковац, катастарске парцеле бр.: 2946, 2947, 2865, 2869, 2870, 2873/1, 2882, 2876, 2878, 

2881, 2873/2 и 2875. 
 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње за грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Стари 
Лединци: примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите датих овим 
Просторним планом, осим за део грађевинског земљишта који је у Националном парку 
(катастарска парцела број 2871/19 КО Лединци) и за који се дају правила грађења. Израдом 
новог плана, грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља се не може ширити на 
подручје Националног парка. 
 
Правила уређења и изградње за: 
- грађевинско земљиште: туристичко-рекреативни комплекс ван Националног парка (КО Лединци); 
- шумско земљиште: шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
- део пољопривредног земљишта: остало пољопривредно земљиште ван Националног парка; 
примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите датих Просторним планом. 
 
У општини Беочин (КО Раковац) и Граду Новом Саду (КО Лединци), за: 
- грађевинско земљиште (туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку); 
- шумско земљиште (туристичко-рекреативни комплекс у Нацоналном парку) – Ш8 (три локалитета: 

један у КО Раковац-КО Лединци и два у КО Лединци):  
обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите 
утврђених Просторним планом. 
 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 569 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

158 
 
 

Правила уређења и изградње за: 
- шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
- пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште у Националном парку); 
- водно земљиште у Националном парку (језера и баре; потоци); 
директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 

 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Кишњева глава – Лединачко језеро“ са својим 
просторним положајем и створеним условима представља потенцијал за развој туризам 
специјалних интереса са грубим активностима: екстремни/авантуристички (алтернативни) 
спортови (адреналин парк, бајк парк, зип лајн, параглајдинг и др.), односно, пружа услове за 
изградњу и других објеката за авантуристичке активности (могућност за организацију активности 
у домену специјалних интереса током целе године). 
 
Осим туризма специјалних интереса са грубим активностима у овом терцијарном центру 
развијати и туризам специјалних интереса, са благим активностима (пешачење, планинарење, 
бициклизам, камповање, активности везане уз природу, јахање и сл.). 
 
Пунктови екстремних/авантуристичких спортова (алпинизам, слободно пењање, параглајдинг и др.) 
уредити на одговарајућим природним локацијама, уз обезбеђен приступ са јавног пута, излетничких и 
планинарских стаза. 
 
1.1.3.3.2. Правила уређења за подручје терцијарног центра туристичког развоја 

„Лежимир“ 
 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Лежимир“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у Сремска Митровица-град (КО Лежимир), са:  
 грађевинским земљиштем ван Националног парка: 
- зона кућа за одмор; 
- туристичко-рекреативни комплекс; 
- пословни комплекс; 
 делом шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 део пољопривредног земљишта у Националном парка (остало пољопривредно земљиште); 
 део водног земљишта у Националном парку (потоци). 
 
Грађевинско земљиште у подручју терцијарног центра туристичког развоја „Лежимир“ 
 
За подручје терцијарног центра туристичког развоја „Лежимир“ грађевинско земљиште 
дефинисано је на следећи начин:  
 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка дефинисано је 

Просторним планом територије Града Сремска Митровица.  
- Локалитет 1, зона кућа за одмор ван Националног парка задржава намену дефинисану 

Просторним планом територије Града Сремска Митровица.  
- Локалитет 2 мења намену дефинисану Просторним планом територије Града Сремска 

Митровица у туристичко-рекреативни комплекс ван Националног парка на катастарским 
парцелама бр.: 553, 555, 556 и 557, КО Лежимир. 

- Локалитет 3 мења намену дефинисану Просторним планом територије Града Сремска 
Митровица у пословни комплекс ван Националног парка на катастарским парцелама бр.: 
937/1, 937/2, 938, део 932, 929 и 928, КО Лежимир.  

 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње за грађевинско земљиште: за зону кућа за одмор ван Националног 
парка примењују се правила уређења дефинисана плановима ЈЛС уз обавезну примену смерница 
и мера заштите датих Просторним планом.  
 



Страна 570 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

159 
 
 

Правила уређења и изградње за туристичко-рекреативни комплекс и пословни комплекс ван 
Националног парка: за потребе уређења и изградње објеката, дефинисања јавних површина, односно 
новог грађевинског земљишта, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу 
смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње за: 
- шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
- пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште у Националном парку); 
- водно земљиште у Националном парку (потоци); 
директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Лежимир“, просторним положајем и створеним 
условима представља потенцијал за развој пословног туризма: хотели и др. објекти за смештај; сале 
за састанке, изложбе и сл.; гастрономија; забава и изласци и др. 
 
Осим пословног туризма у овом терцијарном центру развијати и туризам специјалних интереса, 
са благим активностима (пешачење, планинарење, бициклизам, камповање, активности везане уз 
природу, јахање и сл.). 
 
1.1.3.3.3. Правила уређења за подручје терцијарног центра туристичког развоја 

„Ердевичка језера и Бања Кулина“  
 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Ердевичка језера и Бања Кулина“ обухвата у 
општини Шид: део подручја просторне целине „Национални парк“ у КО Љуба; део подручја 
просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног 
утицаја на Национални парк“ у КО Ердевик: 
 грађевинско земљиште: 
- зона кућа за одмор ван Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку; 
 део шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка и 

туристичко-рекреативни комплекс) и део шумског земљишта ван Националног парка (шуме и 
шумско земљиште фрушкогорског пригорја); 

 део пољопривредног земљишта у Националном парку (остало пољопривредно земљиште) и 
део пољопривредног земљишта ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 

 део водног земљишта у Националном парку: потоци (са римским термама-Бања Кулина) и део 
водног земљишта ван Националног парка (акумулације и потоци). 

 
Грађевинско земљиште у подручју терцијарног центра туристичког развоја „Ердевичка 
језера и Бања Кулина“ 
 
За подручје терцијарног центра туристичког развоја „Ердевичка језера и Бања Кулина“ 
грађевинско земљиште дефинисано је на следећи начин:  
 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 1-3, 

дефинисано је Просторним планом општине Шид.  
 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 4: КО 

Ердевик, катастарска парцела број 5025.  
 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње за: 
- грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка; 
- део пољопривредног земљишта ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
- део шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 

пригорја); 
- део водног земљишта ван Националног парка (акумулације и потоци); 
примењују се правила уређења дефинисана плановима ЈЛС уз обавезну примену смерница и 
мера заштите датих Просторним планом.  
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Правила уређења и изградње за: 
- шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
- пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште у Националном парку); 
- водно земљиште у Националном парку (потоци): 
директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- правилима грађења и 
- мерама заштите. 
 
Правила уређења и изградње за грађевинско земљиште - туристичко-рекреативни комплекс у 
Националном парку: 
 за потребе реконструкције, адаптације и санације постојећих објеката: директна примена 

Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- правилима грађења и 
- мерама заштите; 
 за потребе: изградње нових објеката и организовање нових садржаја, дефинисања новог 

грађевинског земљишта, односно нових јавних површина, обавезна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 

 
За туристичко-рекреативни комплекс на шумском земљишту у Националном парку - „Ш9“ (два 
локалитета у КО Ердевик) и за водно земљиште у Националном парку – поток (римске терме - 
Бања Кулина): за потребе уређења комплекса и изградње објеката, дефинисања јавних површина, 
односно новог грађевинског земљишта, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на 
основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Ердевичка језера и Бања Кулина“, својим 
просторним положајем и створеним условима представља потенцијал за развој туризма 
специјалних интереса са благим активностима: пешачење, планинарење, бициклизам, јахање, 
камповање, спортови на води: риболов, купање и друге активности везане за воду и др. 
 
Осим туризма специјалних интереса у овом терцијарном центру развијати и здраствени и 
spa&wellness туризам: здраствени и spa&wellness објекти; хотели и други објекти за смештај; 
гастрономија; забава и изласци и др. 
 
У подручју терцијарног центра туристичког развоја „Ердевичка језера и Бања Кулина“ се налази 
и центар управљача „Ердевичка језера“ (и ловиште „Ворово“). 
 
1.1.3.3.4.  Правила уређења за подручје терцијарног центра туристичког развоја 

„Језеро Сот“  
 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Језеро Сот“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Шид (у КО Сот), са:  
 грађевинским земљиштем (зона кућа за одмор ван Националног парка); 
 делом шумског земљишта: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку; 
- шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у Националном парку (акумулације и потоци) и ван Националног 

парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште у подручју терцијарног центра туристичког развоја „Језеро Сот“ 
 
За подручје терцијарног центра туристичког развоја „Језеро Сот“ грађевинско земљиште за зону 
кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 1, дефинисано је на следећи начин: КО Сот, 
катастарске парцеле бр.: 1360, 1361, 1362/1, 1362/2, 1363 и 1364.  
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Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Правила уређења и изградње за: 
- грађевинско земљиште: зона кућа за одмор ван Националног парка; 
- шумско земљиште ван Националног парка: шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
- пољопривредно земљиште ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
- водно земљиште ван Националног парка (потоци); 
примењују се правила уређења дефинисана плановима ЈЛС уз обавезну примену смерница и 
мера заштите датих Просторним планом.  
 
Правила уређења и изградње за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку на шумском 
земљишту – Ш10 (један локалитет у КО Сот): обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана 
на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње у Националном парку за: 
- шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
- пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште); 
- водно земљиште (акумулација и потоци); 
директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
Правила уређења и изградње за водно земљиште: део водног земљишта ван Националног парка 
(потоци и канали) примењују се правила уређења и изградње дефинисана ППППН система за 
наводњавање Срема уз обавезну примену мера заштите утврђених Просторним планом (према 
Рефералној карти број 4. Карта спровођења). 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Подручје терцијарног центра туристичког развоја „Језеро Сот“, својим просторним положајем и 
створеним условима представља потенцијал за развој туризма специјалних интереса са благим 
активностима: пешачење, планинарење, бициклизам, јахање, камповање, спортови на води: 
риболов, купање и друге активности везане за воду и др. 
 
Осим туризма специјалних интереса у овом терцијарном центру развијати и екотуризам: 
едукација; активности везане уз природу (излетишта, оријентација у простору, посматрање 
животиња, пчеларство и сл.) и др. 
 
1.1.3.4. Правила уређења у центрима верског туризма 
 
Центри верског туризма везани су локацијски уз постојеће фрушкогорске манастире и то: 15 
фрушкогорских манастира који имају статус споменика културе од изузетног значаја за 
Републику Србију и уз Манастир Бешеново, изграђеног на археолошким остацима старог 
манастира Бешеново (добро под претходном заштитом). У подручју обухвата посебне намене тако је 
планирано 16 центара верског туризма: „Манастир Велика Ремета“, „Манастир Гргетег“, „Манастир 
Крушедол“, „Манастир Старо Хопово“, „Манастир Ново Хопово“, „Манастир Врдник - Раваница“, 
„Манастир Јазак“, „Манастир Мала Ремета“, „Манастир Бешеново“, „Манастир Шишатовац“, „Манастир 
Петковица“, „Манастир Кувеждин“, „Манастир Привина Глава“, „Манастир Ђипша“, „Манастир Беочин“ и 
„Манастир Раковац“. 
 
Од наведених манастира, девет се налази у граници Националног парка. То су манастири: 
Велика Ремета, Гргетег, Старо Хопово, Ново Хопово, Врдник-Раваница, Јазак, Мала Ремета, 
Бешеново и Беочин. Ван граница Националног парка је седам манастира: Крушедол, Раковац, 
Шишатовац, Петковица, Кувеждин, Привина Глава и Ђипша.  
 
За потребе задовољавања специфичних потреба туриста, као и запослених и становништва 
насеља која се налазе или гравитирају центру верског туризма неопходно је обезбедити услове за 
рад јавних служби из следећих области: 
- социјалне заштите: деце, старих лица и/или лица са посебним потребама; 
- културе: културно-едукативни садржаји у функцији Националног парка, истраживачки 

пунктови и тематске музејске збирке. 
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Потенцијали за развој туризма 
 
Фрушкогорски манастири, споменици културно – историјског наслеђа и чувари културне баштине 
овог подручја су дестинације где се највише развија поклонички туризам (туризам повезан са 
вером). 
 
Подручјa центaра верског туризма „Манастир Велика Ремета“, „Манастир Гргетег“, „Манастир 
Јазак“, „Манастир Мала Ремета“, „Манастир Бешеново“, „Манастир Врдник-Раваница“ и „Манастир 
Шишатовац“ се издвајају пријатним и уређеним полуприродним амбијентом. Уз ове манастирске 
комплексе настали су манастирски прњавори из којих су се касније развила истоимена насеља, 
те ови центри поседују потенцијал и за развој етнотуризма. У том смислу могу се планирати 
садржаји као што су: етно галерије, објекти у функцији гастрономије, објекти за потребе 
презентације обичаја и старих заната и др. 
 
У манастиру Велика Ремета се одржава летња ликовна школа и иконописачка радионица за 
младе. Манастир има збирку од око 1500 књига које су класификоване и инвентарисане у оквиру 
пројекта „Каталог библиотека фрушкогорских манастира“. Циљ пројекта је сређивање, 
инвентарисање и оснивање библиотека у фрушкогорским манастирима. 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Врдник-Раваница“ има посебан статус: због 
положаја уз државни пут другог реда и постојеће понуде у „Бањи „Врдник“ (смештајних 
капацитета, спортско-рекреативних и других садржаја за потребе рекреације и рехабилитације). 
Манастир Врдник-Раваница је познат по томе што су у њему биле смештене кости кнеза Лазара. 
Слава манастира Раваница је Видовдан, 28. јуна, када се одржава Видовдански сабор, 
туристичко-културна манифестација која има за циљ да допринесе очувању традиције и 
материјалних и духовних вредности Врдника. У току манифестације, посебна пажња посвећује се 
неговању традиције народних обичаја и веровања, као и презентацији народног кулинарства, 
народних ношњи, рукотворина, сувенира, старина и домаћих народних производа. 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Гргетег“ има велики туристички потенцијал као 
јединство природног и градитељског, са предивним визуелним коридором, потоком који протиче 
кроз очувани манастирски прњавор са аутентичним мостом од опеке, ђермом, очуваним 
стамбеним објектима и геолошко-палеонтолошким локалитетом. У манастиру је смештена икона 
Тројеручица, па манастир походе многобројни ходочасници. Оно што издваја манастир Гргетег од 
осталих фрушкогорских манастира је то што су на манастирском гробљу сахрањене знамените 
личности, међу којима се издваја чувени српски историчар, Иларион Руварац. 
 
Центар верског туризма „Манастир Крушедол“ је удаљен од Националног парка око 2 km. Подручје има 
повољан саобраћајно-географски положај јер се налази у близини укрштања „Партизанског пута“ са 
значајним саобраћајним правцем Нови Сад - Београд са којим је манастир повезан са ова два градска 
центра. Други значајан правац је Крушедол - Ириг који омогућава повезивање са манастирима Гргетег 
и Великом Реметом који су у непосредној близини, као и са ширим подручјем. Манастирски комплекс са 
Сретењском црквом и аутентичним објектима у њеној околини чини нераскидиву историјску и 
амбијенталну целину. По историјско-културној улози, по богатству ризнице манастира, чувеном 
иконостасу и живопису, другим реликвијама, манастир Крушедол је један од најзначајнијих 
фрушкогорских манастира. Једно време манастир је био је седиште сремске епархије, а у њему је 
одржан и први српски изборни црквено-народни сабор у Угарској. У манастиру су смештени остаци 
моштију Бранковића, а између осталих у манастиру су сахрањени патријарх Арсеније III Чарнојевић, 
књегиња Љубица Обреновић и краљ Милан Обреновић. 
 
Подручје центара верског туризма: „Манастир Старо Хопово“ и „Манастир Ново Хопово“, 
„Манастир Петковица“ и „Манастир Кувеждин“, „Манастир Ђипша“ и „Манастир Беочин“, 
изоловани али не и неприступачни, су и и даље задржали природни амбијент и као такве их 
треба очувати. Поред поклоничног туризма, у њима треба развијати и екотуризам: едукација; 
пешачење; бициклизам; активности везане уз природу (посматрање животиња, пчеларство и сл.).  
 
Манастир Ново Хопово је кроз историју имао велику улогу међу Србима у Војводини, не само 
верску, већ и културну. У њему је основана прва школа на овим просторима, где је Доситеј 
Обрадовић боравио и учио, а касније се и замонашио. 
 
Манастир Старо Хопово је карактеристичан по својој изолованости, „ушушканости“ у шуми и 
нетакнутој природи у околини. Путем кроз шуму, на неких 200 m од манастира Старо Хопово 
налази се истоимени извор. Изнад извора је направљена капелица од камена. Само 40 m даље, 
„мостићем” преко потока, налази се извор термалне сумпорне воде. 
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Манaстир Беочин издваја врт са јужне стране манастира, у коме је уређена и изграђена мала 
копија Версајског парка са фонтаном и базеном у средини. Парк има заштићени статус као 
Споменик вртне архитектуре „Парк Манастира Беочин“. У парку је засађено много врста ретког 
цвећа, украсног шибља и ретког дрвећа. Изнад парка се налази капела коју је потребно очувати 
у изворном облику, а парк рехабилитовати према условима надлежних завода за заштиту 
споменика културе и природе. 
 
У контактним зонама манастира, осим културно-тематских рута (манастири, културно-историјско 
наслеђе, пут вина и др.), развијати и рурални туризам, где осим културних добара, као 
туристички мотиви у понуди могу да буду и: 
- локална култура, историја, археологија и остале карактеристике рураног подручја (живети 

као локалци; салаши; активности везане уз природу (брање воћа, грожђа, лековитог биља и 
сл.), упознавање са фолклором и обичајима локалног становништва; 

- етнотуризам: етно галерије, гастрономија, обичаји, стари занати и др.; 
- манифестације и догађаји: славе, сабори, и др. 
 
У центрима верског туризма препоручује се и „образовни туризам“, едукација у: традиционалним 
занатима, спремању традиционалних јела, коришћењу зачинског и лековитог биља, чување 
традиционалних обичаја, фолклора и сл. У складу са напред наведеним ове центре у планском 
периоду треба развијати.  
 
Да би се ови центри заједно са околином (контактном зоном) даље развијали, неопходно је 
унапредити постојећу и изградити нову туристичку инфраструктуру и супраструктуру 
(реконструкција/изградња и уређење: приступних путева, паркинг површина, бициклистичких 
стаза, излетничких и планинарских стаза, јавних зелених површина и сеоских тргова, опремање 
туристичком сигнализацијом, пренамена породичних стамбених објеката и кућа за одмор у 
туристичке апартмане и пансионе, изградња кампова и др.).  
 
За све центре верског туризма у наставку текста дају се обједињено правила уређења и 
изградње по основним наменама: шумско, пољопривредно, водно и грађевинско земљиште. 
 
Подручје центра верског туризма, начин како је грађевинско земљиште дефинисано, као и 
специфична правила уређења и изградње за сваки појединачни центар верског туризма, даје се у 
засебној тачки за свако појединачо подручје центра верског туризма. 
 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
У овим центрима правила уређења и изградње у Националном парку за: 
 шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка и спомен парк); 
 пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште); 
 водно земљиште (потоци, ван планираних манастирских комплекса); 
директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
Правила уређења и изградње у Националном парку за шумско земљиште (туристичко-рекреативни 
комплекс): обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера 
заштите утврђених Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње ван Националног парка за: 
 шумско земљиште (шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја); 
 пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште) 
 водно земљиште (потоци и акумулације); 
примењују се донети плански документи јединица локалне самоуправе (ЈЛС) уз обавезну 
примену смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње на грађевинском земљишту: 
 за грађевинско земљиште дефинисано Просторним планом: 
- у Националном парку за: комплекс манастира, зону кућа за одмор, туристичко-рекреативни 

комплекс и комунални / инфраструктурни комплекс – гробље;  
- ван Националног парка, а у посебној намени за: комплекс манастира;  
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за потребе реконструкције, адаптације и санације постојећих објеката, директно се примењује 
Просторни план према дефинисаним:  
 урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
 мерама заштите и 
 правилима грађења; 

 за потребе дефинисања новог грађевинског земљишта за: комплекс манастира у и ван 
Националног парка обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана на основу 
смерница и мера заштите утврђених Просторним планом; 

 за грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља ван Националног парка, а у 
посебној намени: примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите 
датих Просторним планом, осим за северни део грађевинског подручја насеља Крушедол Село 
и Шишатовац, за који је обавезна израда одговарајућег урбанистичког плана на основу 
смерница и мера заштите утврђених Просторним планом; 

 за зону кућа за одмор ван Националног парка, а у посебној намени: примењују се планови 
ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите датих Просторним планом, осим за део 
зоне кућа за одмор јужно од манастира Старо Хопово, за који је обавезна израда 
одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним 
планом; 

 за комуналне комплексе (гробље) ван Националног парка примењују се планови ЈЛС уз 
обавезну примену смерница и мера заштите датих Просторним планом, осим за гробље у КО 
Крушедол Село, које се налази уз северни део манастирског комплекса, подручје за које је 
прописана обавезна израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера 
заштите утврђених Просторним планом; 

а све према Рефералној карти број 4. - Карта спровођења. 
 
1.1.3.4.1.  Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Велика 

Ремета“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Велика Ремета“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Велика Ремета“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ у општини Ириг (КО Велика Ремета) и део подручја просторне целине 
„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у општини Ириг (КО Велика Ремета) и 
општини Сремски Карловци (КО Сремски Карловци), са: 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: 
- комплекс Манастира Велика Ремета; 
- туристичко-рекреативни комплекс; 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- грађевинско подручје насеља Велика Ремета;  
- зона кућа за одмор ван Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс; 
 делом шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 делом пољопривредног земљишта у Националном парку (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у Националном парку (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Велика Ремета“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Велика Ремета“ грађевинско земљиште дефинисано је 
на следећи начин: 
 
 „Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Велика Ремета, локалитет 1, дефинисано је 

Просторним планом општине Ириг. Просторним планом се за комплекс манастира као грађевинско 
земљиште задржавају катастарске парцеле бр.: 431 и 432 КО Велика Ремета. Катастарска парцела 
број 433 КО Велика Ремета, која је по Просторном плану општине Ириг била грађевинско земљиште, 
мења намену у остало пољопривредно земљиште у Националном парку. 

 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 

2, дефинисано је на следећи начин: КО Велика Ремета, катастарска парцела број 409. 
 

 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Велика Ремета, локалитет 3, и грађевинско 
земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 4 и 5, дефинисано је 
Просторним планом општине Ириг. 
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 Грађевинско земљиште ван Националног парка у општини Сремски Карловци за: зону кућа за 
одмор, локалитет 6 и грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс, локалитет 7 и 8, 
дефинисано је Просторним планом општине Сремски Карловци. 

 
1.1.3.4.2. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Гргетег“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Гргетег“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Гргетег“ обухвата део подручја просторне целине 
„Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Ириг (КО Гргетег и КО Нерадин), са: 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: 
- комплекс Манастира Гргетег; 
- зона кућа за одмор; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље); 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Гргетег; 
- грађевинско земљиште у делу грађевинског подручја насеља Нерадин; 
- зона кућа за одмор; 
 делом шумског земљишта у Националном парку: шуме и шумско земљиште Националног парка 

и туристичко-рекреативни комплекс – Ш11 (један локалитет); 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка; 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Гргетег“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Гргетег“ грађевинско земљиште дефинисано је на 
следећи начин: 
 
- Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Гргетег, локалитет 1, дефинисано је Просторним 

планом општине Ириг. Просторним планом се за комплекс манастира као грађевинско земљиште 
задржава катастарска парцела број 377 КО Гргетег. Катастарске парцеле бр.: 153, 378, 379, 380, 
381 и 382 у КО Гргетег, које су по Просторном плану општине Ириг биле грађевинско земљиште, 
мењају намену у остало пољопривредно земљиште у Националном парку. 

 
- Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор у Националном парку, локалитет 2, дефинисано је на 

следећи начин: КО Гргетег, катастарске парцеле бр.: 202, 201/2, 184, 201/1, 200/2, 200/1, 199, 198, 
197, 196, 195, 170, 168, 167, 175, 174, 173, 172, 187/2, 187/1, 186, 183, 182, 181, 180, 194, 193, 
192, 191, 190, 189, 188, 179, 178, 177, 176, 171 и 169. 

 
- Грађевинско земљиште: 
 у грађевинском подручју насеља Гргетег, локалитет 3; 
 у грађевинском подручју насеља Нерадин, локалитет 4; 
 за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 5; 
дефинисано је Просторним планом општине Ириг. 

 
- Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс у Националном парку (гробље), 

локалитет 6, дефинисано је на следећи начин: КО Гргетег, катастарске парцеле бр.: 346 и 352. 
 
1.1.3.4.3. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Крушедол“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Крушедол“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Крушедол“ обухвата део подручја просторне целине 
„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у општини Ириг (КО Крушедол Прњавор и 
КО Крушедол Село), са: 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- комплекс Манастира Крушедол; 
- део грађевинског земљиштa у грађевинском подручју насеља Крушедол Село;  
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробља, североисточно и југозападно од манастирског 

комплекса); 
 делом шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 

пригорја); 
 делом пољопривредног земљишта ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта ван Националног парка (потоци). 
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Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Крушедол“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Крушедол“ грађевинско земљиште дефинисано је на 
следећи начин: 
 
- Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Крушедол, локалитет 1, дефинисано је Просторним 

планом општине Ириг. Просторним планом се за комплекс манастира као грађевинско земљиште 
задржавају катастарске парцеле бр.: 1057/2, 1057/3, 1057/4, 1056/1, 1056/2, 1056/3 и 1056/4 у КО 
Крушедол Прњавор. Катастарска парцела број 1058/3 мења намену у комунални / инфраструктурни 
комплекс (гробље), а остале катастарске парцеле мењају намену у остало пољопривредно 
земљиште ван Националног парка.  

 
- Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Крушедол Село, локалитет 2, и 

грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље), локалитет 3, 
дефинисано је Просторним планом општине Ириг. 

 
- Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље), локалитет 4, КО 

Крушедол Прњавор, катастарска парцела број 1058/3, дефинисана је као грађевинско земљиште 
Просторним планом општине Ириг. Просторним планом наведена парцела мења намену у комунални 
/ инфраструктурни комплекс (гробље). 

 
1.1.3.4.4. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Старо 

Хопово“ и „Манастир Ново Хопово“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Старо Хопово“ и „Манастир Ново Хопово“ 
 
Подручје центара верског туризма „Манастир Старо Хопово“ и „Манастир Ново Хопово“ обухвата 
део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје 
непосредног утицаја на Национални парк“ у општини Ириг (КО Ириг), са: 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: 
- комплекс Манастира Старо Хопово и комплекс Манастира Ново Хопово; 
- туристичко-рекреативни комплекс; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље); 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: део зоне кућа за одмор; 
 делом шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредо земљиште); 
 делом водног земљишта у Националном парку (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Старо Хопово“ и 
„Манастир Ново Хопово“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Старо Хопово“ и „Манастир Ново Хопово“ 
грађевинско земљиште дефинисано је на следећи начин: 
 
- Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Старо Хопово, локалитет 1: Просторним планом 

општине Ириг катастарска парцела број 495 је дефинисана као грађевинско земљиште. Овим 
Просторним планом се као грађевинско земљиште за комплекс манастира дефинише и катастарска 
парцела број 86/1 у КО Ириг. 

 
- Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Ново Хопово, локалитет 2, дефинисан је 

Просторним планом општине Ириг. Просторним планом се као грађевинско земљиште за комплекс 
манастира задржавају катастарске парцеле бр.: 1193, 1194/1, 1194/2, 1194/4, 1194/5 и 1194/6 у КО 
Ириг. Катастарска парцела број 1195 мења намену у комунални / инфраструктурни комплекс 
(гробље) у Националном парку, а остале катастарске парцеле мењају намену из грађевинског 
земљишта у остало пољопривредно земљиште у Националном парку. 

 
- Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку, локалитет 3: КО 

Ириг, катастарске парцеле бр.: 506, 507, 508, 509 и 510. 
 
- Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље) у Националном 

парку, локалитет 4: КО Ириг, катастарска парцела број 1195.  
 
- Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 5, 

дефинисано је Просторним планом општине Ириг. 
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1.1.3.4.5.  Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Врдник - 
Раваница “  

 
Подручје центра верског туризма „Манастир Врдник - Раваница “ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Врдник - Раваница“ обухвата део подручја 
просторне целине „Национални парк“ у општини Ириг (КО Врдник), са: 
 грађевинским земљиштем за комплекс Манастира Врдник - Раваница; 
 делом пољопривредног земљишта у Националном парку уз манастир (остало пољопривредно 

земљиште); 
 
Правила уређења и изградње су дата у тачки „1.1.3.1.2. Правила уређења за подручје примарног 
центра туристичког развоја „Бања Врдник“. 
 
1.1.3.4.6. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Јазак“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Јазак“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Јазак“ обухвата део подручја просторне целине 
„Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Ириг (КО Јазак Прњавор и КО Јазак Село), са: 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: 
- комплекс Манастира Јазак; 
- пословни комплекс у Националном парку; 
- комунални / инфраструктурни комплекс у Националном парку (гробље и пречистач отпадних вода); 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка:  
- део грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Јазак; 
- део зоне кућа за одмор ван Националног парка; 
 делом шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка) и 

делом шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 
пригорја); 

 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Јазак“  
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Јазак“ грађевинско земљиште дефинисано је на 
следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Јазак, локалитет 1, дефинисано је Просторним 

планом општине Ириг. Просторним планом се као грађевинско земљиште за комплекс манастира 
задржавају у КО Јазак Прњавор, катастарске парцеле бр.: 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Катастарска парцела број 
1043 се пренамењује у грађевинско земљиште за инфраструктуру, а катастарска парцела број 11 се 
пренамењује у остало пољопривредно земљиште у Националном парку. 

 
 Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс у Националном парку (гробље), 

локалитет 2: КО Јазак Прњавор, катастарска парцела број 16. 
 
 Грађевинско земљиште у Националном парку за: 
- пословни комплекс, локалитет 3; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (пречистач отпадних вода), локалитет 4; 

дефинисани су Планом детаљне регулације зоне за изградњу објеката за складиштење 
пољопривредних производа на потесу „Церие“ у катастарској општини Јазак Село („Службени 
лист општина Срема“, број 25/15). 

 
 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Јазак, локалите 5, дефинисано је 

Планом генералне регулације насеља Јазак („Службени лист општина Срема“, број 11/16). 
 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 6 дефинисано је 

Просторним планом општине Ириг. Просторним планом се из грађевинског земљишта за зону кућа 
за одмор у КО Јазак Прњавор изузимају катастарске парцеле бр.: 90, 104 и део 105 и мењају 
намену у пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште ван Националног парка) и 
катастарске парцеле бр.: 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 101, 102, 103 и мењају намену у шумско 
земљиште (шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја). 
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1.1.3.4.7. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Мала 
Ремета“  

 
Подручје центра верског туризма „Манастир Мала Ремета“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Мала Ремета“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ у општини Ириг (КО Мала Ремета) са: 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: 
- комплекс Манастира Мала Ремета; 
- комунални / инфраструктурни комплекс у Националном парку (гробље); 
 делом шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 делом пољопривредног земљишта у Националном парку (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у Националном парку (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Мала Ремета“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Мала Ремета“ грађевинско земљиште дефинисано је на 
следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Мала Ремета, локалитет 1: дефинисано је 

Просторним планом општине Ириг. Просторним планом се као грађевинско земљиште за комплекс 
манастира задржавају катастарске парцеле бр.: 119 и 121 у КО Мала Ремета. Катастарска парцела 
број 120 мења намену из грађевинског земљишта у пољопривредно земљиште (остало 
пољопривредно земљиште у Националном парку), а катастарска парцела број 123 мења 
намену у шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка). 

 
 Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс у Националном парку (гробље), 

локалитет 2: КО Мала Ремета, катастарска парцела број 1257. 
 
 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Мала Ремета, локалитет 3, 

дефинисано је Просторним планом општине Ириг. Просторним планом из грађевинског 
земљишта у грађевинском подручју насеља Мала Ремета (КО Мала Ремета) изузимају се 
катастарске парцеле које се на основу Закона о Националним парковима налазе у 
Националном парку.  

 
1.1.3.4.8. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Бешеново“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Бешеново“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Бешеново“ обухвата део подручја просторне целине 
„Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у Сремска Митровица-град (КО Бешеновачки Прњавор), са: 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: комплекс Манастира Бешеново; 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка:  
- део грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Бешеновачки Прњавор; 
- део зоне кућа за одмор; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље); 
 делом шумског земљишта у Националном парку: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка;  
- туристичко-рекреативни комплекс – Ш12 (један локалитет); 
 делом шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 

пригорја); 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Бешеново“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Бешеново“ грађевинско земљиште дефинисано је на 
следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Бешеново, локалите 1: КО Бешеновачки 

Прњавор, катастарска парцела број 269.  
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 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Бешеново, локалитет 2, дефинисано 
је Просторним планом територије Града Сремска Митровица до 2028. Просторним планом из 
грађевинског подручја насеља Бешеново (КО Бешеновачки Прњавор) изузимају се 
катастарске парцеле које се на основу Закона о Националним парковима налазе у 
Националном парку.  

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 3: КО 

Бешеновачки Прњавор, катастарске парцеле бр.: 713, 709/2, 710/2, 732/13, 732/12, 708/5, 708/4, 
708/3, 708/2, 732/11, 732/10, 732/17, 729, 728/2, 732/1, 727, 726, 731/2, 731/1, 732/16, 732/15, 
708/10, 708/8, 460/2, 494, 495, 496, 487, 486, 485/2, 485/1, 491/3, 491/2, 491/1, 490, 459, 458, 457, 
456, 489/1, 551, 549, 550, 548, 555, 527, 526, 510, 522, 722, 721, 720, 719, 718, 717, 716, 715, 714, 
547, 546, 545, 557, 556, 528, 553, 552, 512, 511, 519, 516, 517, 518, 492, 493/1, 493/2, 488/2, 
488/1, 489/2, 711/1, 724, 711/2, 711/3, 709/1, 710/1, 730, 723, 732/18, 732/14, 708/7, 708/6, 732/3, 
732/4, 732/5, 732/6, 732/7, 732/8, 732/9, 525, 524, 523, 513, 515, 514 и 1974/1. 

 
 Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље) ван Националног 

парка, локалитет 4: КО Бешеновачки Прњавор, катастарске парцеле бр.: 566 и 570. 
 
1.1.3.4.9. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Шишатовац“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Шишатовац“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Шишатовац“ обухвата део подручја просторне 
целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у Сремска Митровица-град (КО Лежимир), са: 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- комплекс Манасира Шишатовац; 
- део грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Шишатовац;  
- део зоне кућа за одмор; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље); 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: зона кућа за одмор у Националном парку; 
 делом шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 делом шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 

пригорја); 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно 

земљиште); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Шишатовац“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Шишатовац“ грађевинско земљиште дефинисано је на 
следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Шишатовац, локалитет 1, је на делу катастарске 

парцеле број 1355. Комплекс ће се дефинисати израдом одговарајућег урбанистичког плана, а у 
складу са смерницама из Просторног плана. 

 
 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Шишатовац, локалите 2, дефинисано 

је Просторним планом територије Града Сремска Митровица до 2028. Овим Просторним 
планом из грађевинског подручја насеља Шишатовац (КО Лежимир) изузимају се катастарске 
парцеле бр.: 1681, 1682, 1355, 1360, 1356, 1683, 5313/2, 1361, 1358/1, 1680, део 1666/1, део 
5315/2, 5289 и 5313/1. 

 
 Грађевинско земљиште за: 
- зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 3; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље), локалитет 4; 

дефинисани су Просторним планом територије Града Сремска Митровица до 2028. 
 

 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор у Националном парку, локалитет 5: КО Лежимир, 
катастарске парцеле бр.: 1366/1, 1366/2, 1367, 1368/1, 1368/2, 1368/3, 1368/4, 1368/5 и 1368/6. 
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1.1.3.4.10.  Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир 
Петковица“ и „Манастир Кувеждин“ 

 
Подручје центра верског туризма „Манастир Петковица“ и центра верског туризма 
„Манастир Кувеждин“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Петковица“ и центра верског туризма „Манастир 
Кувеждин“ обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне 
целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у Сремска Митровица-град (КО Дивош), 
са: 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- комплекс Манастира Петковица и комплекс Манастира Кувеждин; 
- зона кућа за одмор; 
 делом шумског земљишта: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- делом шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 

пригорја); 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Петковица“ и 
центра верског туризма „Манастир Кувеждин“  
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Петковица“ и „Манастир Кувеждин“ грађевинско 
земљиште дефинисано је на следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Петковица, локалитет 1: КО Дивош, катастарска 

парцела број 2496.  
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Кувеждин, локалитет 2: КО Дивош, катастарске 

парцеле бр.: 2290, 2792 и 2799.  
 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног парка, локалитет 3: 

дефинисано је Просторним планом територије Града Сремска Митровица до 2028. Просторним 
планом се: 

 из грађевинског земљишта за зону кућа за одмор изузимају катастарске парцеле које су 
Законом о националним парковима у Националном парку и пренамењују се у пољопривредно 
земљиште (остало пољопривредно земљиште у Националном парку). 

 као грађевинско земљиште за зону кућа за одмор дефинишу у КО Дивош катастарске парцеле бр.: 
413/4, 1992/3, 1990/5, 1990/7, 1990/1, 413/7, 413/6, 413/5, 413/3, 413/2, 413/1, 1988/2, 1989/2, 
1989/1, 1984/4, 1990/8, 1970, 1977/3, 1977/4, 1977/2, 1979/3, 1979/2, 1981/3, 1981/2, 1975, 2190, 
2188., 1990/6, 1990/9, 1992/4, 1992/2, 1992/1, 1992/5, 1991/4, 1991/3, 1991/2, 1991/1, 2189, 2191, 
2193, 2192, 1967, 1979/1, 1982, 1981/6, 1981/5, 1981/4, 1981/1, 2172, 2171, 1976, 1974, 1973, 
1972, 1971, 1977/1, 1986, 2059/1, 1983, 1984/1, 1984/3, 1984/2, 1985, 1980, 1987/2, 1987/1, 
1988/1, 1990/2, 1990/3 и 1990/4. 

 
1.1.3.4.11.  Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Привина 

Глава“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Привина Глава“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Привина Глава обухвата део подручја просторне 
целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у општини Шид (КО Привина Глава), 
са: 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Привина Глава; 
- комплекс Манастира Привина Глава; 
- туристичко-рекреативни комплекс; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље); 
 делом пољопривредног земљишта ван Националног парка; 
 делом водног земљишта ван Националног парка (потоци). 
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Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Привина Глава“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Привина Глава“ грађевинско земљиште дефинисано је 
на следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Привина Глава, локалитет 1: КО Привина Глава, 

катастарске парцеле бр.: 409 и 410. 
 
 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Привина Глава, локалитет 2, 

дефинисано је Просторним планом општине Шид. Просторним планом се из грађевинског 
подручја насеља Привина Глава (КО Привина Глава) изузимају катастарске парцеле бр.: 409, 
410, 418, 419 и део 415.  

 
- Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс, локалитет 3: КО Привина Глава, 

катастарска парцела број 1285. 
 
- Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље), локалитет 4: КО 

Привина Глава, катастарске парцеле број 1284. 
 
1.1.3.4.12. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Ђипша“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Ђипша“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Ђипша“ обухвата део подручја просторне целине 
„Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Шид (КО Ђипша), са: 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- комплекс Манастира Ђипша; 
- зона кућа за одмор; 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: зона кућа за одмор;  
 делом шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 делом шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 

пригорја); 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно 

земљиште); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Ђипша“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Ђипша“ грађевинско земљиште дефинисано је на 
следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Ђипша, локалитет 1, дефинисано је 

Просторним планом општине Шид. Просторним планом се као грађевинско земљиште за 
комплекс манастира задржава у КО Ђипша, катастарске парцеле бр.: 1, 2 и 3. Катастарска 
парцела број 15/1 мења намену у зону кућа за одмор, а остале катастарске парцеле мењају 
намену у пољопривредно земљиште (остало пољопривреднои земљиште ван Националног 
парка). 

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор, локалитет 2, 3 и 4, КО Ђипша, дефинисан је 

Просторним планом општине Шид. Овим Просторним планом из зоне кућа за одмор: 
 изузимају се катастарске парцеле бр.: 615, 616, 6617, 618 део 636, 696, 697, део 1022/2, 116, 117, 

118, 122, 121, 125/3, 125/4, 125/5, 125/1, 125/2, 124, 150, 151 и 152/2.  
 додају се катастарске парцеле бр.: 658, 662, 680, 681, 683, 563, 568, 569, 570, 561, 571, 576, 577, 

604, 608, 611, 612/1, 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/7, 196/8, 196/9, 196/10, 195/2, 195/3 и 15/1. 
 

 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор у Националном парку, локалитет 5, дефинисано 
је на следећи начин: КО Дивош (Сремска Митровица-град), катастарске парцеле бр.: 468/6, 468/7, 
468/9, 468/10, 468/11, 468/12, 468/13, 468/14, 469, 470, 471 и 472.  
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1.1.3.4.13. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Беочин“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Беочин“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Беочин“ обухвата део подручја просторне целине 
„Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Беочин (КО Беочин), са: 
 делом грађевинског земљишта у Националном парку: 
- комплекс Манастира Беочин; 
- туристичко-рекреативни комплекс; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље); 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- део грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Беочин; 
- зона кућа за одмор; 
 делом шумског земљишта у Националном парку: шуме и шумско земљиште Националног парка 

и расадник; 
 делом шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 

пригорја); 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Беочин“ 
 
За подручје центра верског туризма „Манастир Беочин“ грађевинско земљиште дефинисано је на 
следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс Манастира Беочин, локалитет 1: КО Беочин, катастарске 

парцеле бр.: 3819/1, 3819/2, 3820 и 3823. 
 
 Грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс, локалитет 2: КО Беочин, 

катастарске парцеле бр.: 3801, 3796 и 3797. 
 
 Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље), локалитет 3: КО 

Беочин, катастарска парцела број 3799. 
 
 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Беочин, локалитет 4: дефинисано је 

Планом генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 2/15). 
Просторним планом из грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Беочин (КО 
Беочин) изузимају се катастарске парцеле које су према Закону о националним парковима у 
Националном парку и пренамењују се у пољопривредно земљиште (остало пољопривредно 
земљиште у Националном парку). 

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор, локалитет 5 и 6: КО Беочин, дефинисано је 

Просторним планом општине Беочин. Из зоне кућа за одмор изузимају се катастарске парцеле 
које су Законом о националним парковима дефинисане као подручје Националног парка. 

 
1.1.3.4.14. Правила уређења за подручје центра верског туризма „Манастир Раковац“  
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Раковац“ 
 
Подручје центра верског туризма „Манастир Раковац“ обухвата део подручја просторне целине 
„Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у општини Беочин (КО Раковац), са: 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: 
- комплекс Манастира Раковац; 
- део грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Раковац;  
- део зоне кућа за одмор; 
- комунални / инфраструктурни комплекс (гробље); 
 делом шумског земљишта у Националном парку (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
 делом шумског земљишта ван Националног парка (шуме и шумско земљиште фрушкогорског 

пригорја); 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
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Грађевинско земљиште за подручје центра верског туризма „Манастир Раковац“ 
 
 Грађевинско земљиште за комплекс „Манастира Раковац“, локалитет 1: КО Раковац, катастарске 

парцеле бр.: 1367, 1368 и 1370/1. 
 
 Грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља Раковац, локалитет 2, дефинисано је 

Планом генералне регулације насеља Раковац („Службени лист општине Беочин“, број 20/05). 
Просторним планом се из грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Раковац 
(КО Раковац) изузимају катастарске парцеле бр.: 1367, 1368, 1370/1, 1363, 1364, 1358, 1359, 
1360, 1361, 1362, 1365, 1366, 1599, 1600 и пренамењују се у: 

 грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља: комплекс Манастира Раковац 
(катастарске парцеле бр.: 1367, 1368 и 1370/1) и комплекс гробља (катастарске парцеле бр.: 
1363 и 1364); 

 у шумско земљиште (шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја), (катастарске 
парцеле бр.: 1358, 1359, 1360 и 1366) и 

 остало пољопривредно земљиште ван Националног парка (катастарске парцеле бр.: 1361, 
1362, 1365, 1599 и 1600). 

 
 Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор, локалитет 3 и 4: дефинисано је Просторним 

планом општине Беочин. Просторним планом из грађевинског земљишта намењеног за зону 
кућа за одмор изузимају се катастарске парцеле које су према Закону о националним 
парковима у Националном парку. У КО Беочин, катастарске парцеле бр.: 3423, 3398 и део 
3385 пренамењују се у шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка), а 
остале катастарске парцеле се пренамењују у пољопривредно земљиште (остало 
пољопривредно земљиште у Националном парку). 

 
 Грађевинско земљиште за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље), локалитет 5: КО 

Раковац, катастарске парцеле бр.: 1363 и 1364. 
 
1.1.3.5. Правила уређења у центрима управљача 
  
Због заштите, очувања и презентације вредности Националног парка, за потребе обављања 
делатности управљача, планирано је укупно 11 центара управљача (ЦУ): ЦУ „Иришки венац“; ЦУ 
„Врдник“; ЦУ „Чортановачка шума“; ЦУ „Стражилово“; ЦУ „Поповица“; ЦУ „Попов чот“; ЦУ „Мала 
тестера“; ЦУ „Угљара“ (и вила „Равне“); ЦУ „Јанок“; ЦУ „Ердевичка језера“ (и ловиште „Ворово“); ЦУ 
„Липовача“. 
 
За потребе задовољавања специфичних потреба туриста, као и запослених и становништва која 
се налазе или гравитирају центру управљача неопходно је обезбедити услове за рад јавних служби 
из следећих области: 
- образовања: школе у природи, едукативне радионице; 
- остале јавне службе: горска служба спасавања и противпожарна заштита. 
 
Потенцијали за развој туризма 
 
Центри управљача представљају потенцијал за развој туризма специјалних интереса са благим 
активностима: пешачење, планинарење, бициклизам, јахање, кампови и сл., екотуризам: едукација, 
активности везане уз природу (излетишта, оријентација у простору, посматрање животиња, пчеларство 
и сл.), камповање и др., и у том правцу ове центре у планском периоду треба развијати.  
 
Да би се ови центри заједно са околином даље развијали неопходно је унапредити постојећу и 
изградити нову туристичку инфраструктуру и туристичку супраструктуру (реконструкција / 
изградња и уређење: приступних путева, паркинг површина, бициклистичких стаза, излетничких 
и планинарских стаза, опремање туристичком сигнализацијом, поставка мобилијара и др.).  
 
Правила уређења за центре управљача 
 
Од 11 центара управљача три центра управљача су планирана ван центара туристичког развоја, 
а осам центара управљача се налази у неком од центара туристичког развоја. 
 
ЦУ „Иришки венац“ и ЦУ „Врдник“ су у подручју које је Просторним планом дефинисано као 
примарни центар туристичког развоја: ПЦ „Иришки венац“ и ПЦ „Бања Врдник“. Ови центри 
управљача су дефинисани као туристичко-рекреативни комплекс на грађевинском земљишту у 
Националном парку. Правила уређења и изградње су дата у тачки „1.1.3.1. Правила уређења у 
примарним центрима туристичког развоја“. 
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ЦУ „Чортановачка шума“, ЦУ „Стражилово“, ЦУ „Мала тестера“, ЦУ „Јанок“ и ЦУ „Липовача“ су у 
подручју које је Просторним планом дефинисано као секундарни центар туристичког развоја. 
Ови центри управљача су дефинисани као туристичко-рекреативни комплекс на шумском 
земљишту у Националном парку. Правила уређења и изградње за наведене центре су дата у тачки 
„1.1.3.2. Правила уређења у секундарним центрима туристичког развоја“. 
 
ЦУ „Ердевичка језера“ (и ловиште „Ворово“) се налази у подручју које је Просторним планом 
дефинисано као терцијарни центар туристичког развоја. У тачки „1.1.3.3. Правила уређења у 
терцијарним центрима туристичког развоја“ дата су правила уређења и изградње и за ЦУ 
„Ердевичка језера“ (и ловиште „Ворово“). 
 
ЦУ „Поповица“ обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја 
просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“, све у Граду Новом Саду 
(КО Сремска Каменица), са делом шумског земљишта у Националном парку: туристичко-рекреативни 
комплекс – Ш13 (један локалитет) и делом грађевинског земљишта: зона кућа за одмор ван 
Националног парка, локалитет 1. Грађевинско земљиште за зону кућа за одмор ван Националног 
парка дефинисано је Просторним планом Града Нови Сад. 
 
ЦУ „Попов чот“ обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ у Сремска 
Митровица-град (КО Гргуревци), са делом шумског земљишта у Националном парку: туристичко-
рекреативни комплекс – Ш14 (три локалитета). 
 
ЦУ „Угљара“ (и Вила „Равне“) обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и 
просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у општини Беочин (КО 
Грабово и КО Свилош), са: 
 делом грађевинског земљишта ван Националног парка: зона кућа за одмор у КО Грабово (локалитет 

1 и 2) и КО Свилош (локалитет 3), дефинисане су Просторним планом општине Беочин; 
 делом шумског земљишта: 
- шуме и шумско земљиште Националног парка; 
- туристичко-рекреативни комплекс у Националном парку – Ш15 (један локалитет у КО Свилош –

„Угљара“ и један локалитет у КО Грабово - вила „Равне“; 
- шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
 делом пољопривредног земљишта у и ван Националног парка (остало пољопривредно земљиште); 
 делом водног земљишта у и ван Националног парка (потоци). 
 
Правила уређења и изградње по основним наменама за ЦУ „Поповица“, ЦУ „Попов чот“ и ЦУ 
„Угљара“ (и вила Равне“): 
 
Правила уређења и изградње у Националном парку за: 
- шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка); 
- пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште); 
- водно земљиште (потоци); 
директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
Правила уређења и изградње у Националном парку за туристичко-рекреативни комплекс на 
шумском земљишту: за потребе уређења и изградње садржаја центра управљача, за потребе 
дефинисања грађевинског земљишта, јавних површина и услова за уређење и изградњу, обавезна је 
израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница и мера заштите утврђених 
Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње ван Националног парка за: 
- шумско земљиште (шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја); 
- пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште); 
- водно земљиште (потоци); 
- грађевинског земљишта ван Националног парка (зона кућа за одмор и рекреацију); 
примењују се планови ЈЛС уз обавезну примену смерница и мера заштите датих Просторним 
планом. 
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У центру управљача обезбедити услове за формирање улаза / контролног пукта за посетиоце 
Националног парка, ради њиховог прихвата и усмеравања на локалитете, као и за потребе 
презентације карактеристика, историјата и других показатеља вредности Националног парка 
(упознавање са вредностима, проблемима њихове заштите и друго). Контролно информативни 
пункт са пратећим садржајима за посетиоце може да сачињава: информативни пункт, 
билетарницу, угоститељски објекат (услуга пића и хране, са могућношћу изградње смештајних 
капацитета), презентацијске и изложбене просторе, прихватна паркиралишта, контролну 
станицу, санитарни простор за посетиоце и др. За потребе презентације Националног парка 
обезбедити различите услове организованог/групног и индивидуалног приступа и кретања (зависно од 
степена заштите Националног парка), обезбедити могућност панорамског и непосредног разгледања 
вредности Националног парка, уз коришћење специјалних електричних возила, запрега, коња, 
планинских бицикала, шинске железнице и гондола, уз коришћење уређених стајалишта, заклона, 
видиковаца и друго. 
 
1.1.3.6. Правила уређења за туристичке правце кретања 
 
У подручју посебне намене издвојени су туристички правци који се наводе по значају и по 
положају, са истока на запад: 
 примарни туристички правци:  
- (1) Чортановци (општина Инђија) - Беркасово (општина Шид): „Фрушкогорски пут“; 
- (2) Сремска Каменица (Град Нови Сад) – Ириг (општина Ириг); 
- (3) Нештин (општина Бачка Паланка) – Ердевик (општина Шид); 
 секундарни туристички правци: 
- (1) Сремски Карловци (општина Сремски Карловци) – Велика Ремета (општина Ириг) – 

„Фрушкогорски пут“ - Крушедол Село (општина Ириг); 
- (2) Раковац (општина Беочин) – „Фрушкогорски пут“ - Врдник (општина Ириг); 
- (3) Беочин (општина Беочин) – „Фрушкогорски пут“ - Мала Ремета (општина Ириг); 
- (4) Черевић (општина Беочин) – „Фрушкогорски пут“ - Гргуревци (Сремска Митровица-град); 
- (5) Свилош (општина Беочин) – „Фрушкогорски пут“ - Лежимир (Сремска Митровица-град); 
- (6) Ердевик (општина Шид) – „Фрушкогорски пут“ (Љуба - општина Шид); 
 терцијарни туристички правци: 
- (1) „Стражилово“ (општина Сремски Карловци) - „Фрушкогорски пут“; 
- (2) Буковац (Град Нови Сад) - „Фрушкогорски пут“; 
- (3) Нерадин – Гргетег - „Фрушкогорски пут“ (у општини Ириг); 
- (4) Беочин Село (општина Беочин) - „Бранковац“ (у општини Ириг и општини Беочин) - 

„Фрушкогорски пут“; 
- (5) Дивош (Сремска Митровица-град) - „Фрушкогорски пут“; 
- (6) Бачинци (општина Шид) – Привина Глава (општина Шид) - „Фрушкогорски пут“. 
 туристички правац „Зелена стаза“ 
 приступни путеви до туристичких центара (наводе се важнији приступни путеви и то из 

правца југоистока ка југозападу, а затим из правца северозапад ка североистоку): 
- терцијарни туристички правац Нерадин–Гргетег - центар верског туризма „Манастир Гргетег“ 

– центар верског туризма „Манастир Велика Ремета“ – „Фрушкогорски пут“; 
- центар верског туризма „Манастир Старо Хопово“ – центар верског туризма „Манастир Ново 

Хопово“ – примарни туристички правац „Сремска Каменица–Ириг“; 
- примарни туристички правац „Фрушкогорски пут“ - примарни туристички центар „Бања 

Врдник“ - зона кућа за одмор; 
- секундарни туристички правац Раковац – „Фрушкогорски пут“ - Врдник - центар верског 

туризма „Манастир Врдник-Раваница“ – центар верског туризма „Манастир Јазак“ - центар 
верског туризма „Манастир Мала Ремета“ - секундарни туристички правац Беочин–
„Фрушкогорски пут“-Мала Ремета – центар верског туризма „Манастир Бешеново“; 

- секундарни туристички правац „Свилош-„Фрушкогорски пут“-Лежимир“ - центар верског 
туризма „Манастир Шишатовац“ – центар верског туризма „Манастир Петковица“ - центар 
верског туризма „Манастир Кувеждин“ - терцијарни туристички правац Дивош-„Фрушкогорски 
пут“–Стара Бингула – центар верског туризма „Манастир Ђипша“ - „Фрушкогорски пут“; 

- терцијарни центар туристичког развоја „Ердевичка језера и бања Кулина“ - секундарни 
туристички правац Ердевик–„Фрушкогорски пут“-Љуба – ловиште „Ворово“; 

- „Фрушкогорски пут“ - секундарни туристички центар „Липовача“ - центар верског туризма 
„Манастир „Привина Глава“; 

- секундарни центар туристичког развоја „Нештин“ – центар управљача „Јанок“ - примарни 
туристички правац „Нештин–Ердевик“; 

- примарни туристички правац „Фрушкогорски пут“ - центар управљача „Угљара“ (и вила 
„Равне“) – Грабово - центар управљача „Мала Тестера“ (секундарни центар туристичког развоја 
„Андревље“); 
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- терцијарни центар туристичког развоја „Кишњева глава и Лединачко језеро“ - секундарни 
туристички правац Раковац – „Фрушкогорски пут“- Врдник; 

- центар управљача „Поповица“ - примарни туристички правац „Сремска Каменица–Ириг; 
- терцијарни туристички праваци - „Фрушкогорски пут“ - Буковачки плато – секундарни центар 

туристичког развоја „Стражилово“. 
 
Наведени туристички правци подразумевају саобраћајне коридоре који чине осовину туристичког 
кретања и повезивања туристичких центара. Осим саобраћајних коридора, туристички правци 
кретања подразумевају и постојеће спомен паркове, споменике НОБ-а и комуналне комплексе 
непоменуте у центрима туристичког развоја.  
 
Примарни, секундарни и терцијарни туристички правци, као и туристички правац „Зелена стаза“ 
су дати на графичком прилогу, Прегледна карта број 2. „Центри и правци туристичког развоја 
подручја посебне намене“. На графичком прилогу, Реферална карта број 1.1. Посебна намена 
простора, поред основних туристичких праваца су дати и приступни путеви. Неки приступни 
путеви се у делу својих траса поклапају са деловима неких општинских путева. 
 
Правила уређења и изградње за: 
 комплекс спомен парка: „Цигански логор“ у КО Лежимир и „Рохаљ базе“ у КО Дивош: за потребе 

уређења и изградње у комплексу, директна је примена Просторног плана према правилима 
уређења и грађења дефинисаним Просторним планом уз обавезну израду урбанистичког 
пројекта; 

 све остале споменике уз туристичке правце, спомен комплексе и спомен обележја који немају 
дефинисану парцелу: за потребе дефинисања грађевинског земљишта и јавних површина, за 
потребе уређења и инфраструктурног опремања, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког 
плана на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом. 

 грађевинско земљиште: комунални / инфраструктурни комплекс:  
- за потребе реконструкције, адаптације и санације постојећих објеката, директно се примењује 

Просторни план према дефинисаним:  
 урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
 мерама заштите и 
 правилима грађења; 

- за потребе дефинисања грађевинског земљишта и јавних површина, услова за уређење и изградњу, 
дефинисања новог грађевинског земљишта за комунални / инфраструктурни комплекс као и у 
случајевима изградње нових објеката, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана 
на основу смерница и мера заштите утврђених Просторним планом; 

а све према Рефералној карти број 4. - Карта спровођења. 
 
Правила уређења и изградње за грађевинско земљиште за инфраструктуру дата су у тачки 1.3.1. 
„Саобраћајна инфраструктура“. 
 
1.1.3.6.1. Правила уређења за примарни туристички правац  
 
Примарни туристички правци представљају главне саобраћајне правце за подручје посебне 
намене и чине осовину туристичког кретања, првенствено за организовани превоз веће групе 
туриста између центара туристичког развоја. 
 
1. Примарни туристички правац „Фрушкогорски пут“ 
 
„Фрушкогорски пут“ подразумева постојећи и планирани део коридора „Партизанског пута“ и део 
планираног коридора кроз насеља: Визић, Љуба, Сот, Бикић До и Беркасово. Уз овај саобраћајни 
коридор је неопходно сагледати насеља и делове насеља, комуналне комплексе и спомен паркове 
који нису наведени у напред наведеним центрима туристичког развоја, као и контактно шумско, 
пољопривредно и водно земљиште. Обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ 
и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“. 
„Фрушкогорски пут“ повезује подручје посебне намене од истока ка западу, подручје осам ЈЛС 
(ЈЛС и КО се наводе са истока на запад и са југа на север): 
- општина Инђија (КО Чортановци); 
- општина Сремски Карловци (КО Сремски Карловци); 
- општини Ириг (КО Велика Ремета, КО Гргетег, КО Ириг, КО Врдник и КО Јазак Прњавор); 
- Град Нови Сад (КО Буковац, KO Сремска Каменица и КО Лединци);  
- Сремска Митровица-град (KO Бешеновачки Прњавор, КО Шуљам, KO Гргуревци, КО Манђелос, 

КО Лежимир и КО Дивош); 
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- општини Беочин (KO Раковац, KO Беочин и KO Черевић); 
- општини Шид (KO Ђипша, КО Љуба, КО Сот, КО Привина Глава и КО Беркасово); 
- општина Бачка Паланка (КО Визић).  
 
Осим саобраћајног коридора, „Фрушкогорски пут“ чини и: 
- грађевинско земљиште у Националном парку: комунални / инфраструктурни комплекс (Радарски 

центар „Краљеве столице“ и емисиони објекат „Црвени чот“); 
- грађевинско земљиште ван Националног парка: грађевинско подручје насеља Визић и Љуба; 

делови грађевинског подручја насеља: Сот, Бикић До и Беркасово; грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја насеља; зона кућа за одмор; пословно, производно, складишни комплекс и 
комунални / инфраструктурни комплекс (гробље); 

- део шумског земљишта у Националном парку (спомен парк); 
површине које нису наведене у центрима туристичког развоја.  
 
Уз и у непосредној близини „Фрушкогорског пута“ налазе се историјски значајна места из 
Народноослободилачке борбе: 
- непокретно културно добро од изузетног значаја - Споменик „Слобода“ на Иришком венцу 

(правила уређења дата у тачки 1.1.3.1.1. „Правила уређења за подручје примарног центра 
туристичког развоја „Иришки венац“; 

- пет споменика културе (спомен комплекси) и  
- око 20 добара под претходном заштитом (споменици и спомен обележја). 
 
Грађевинско земљиште уз примарни туристички правац „Фрушкогорски пут“ 
 
За подручје примарног туристичког правца „Фрушкогорски пут“ грађевинско земљиште 
дефинисано је на следећи начин: 
 
 Грађевинско земљиште за комуналне комплексе дефинисано је на следећи начин: 
- Град Нови Сад: КО Лединци, локалитет 1: катастарска парцела број 3574/8; 
- општина Беочин: КО Беочин, локалитет 2: катастарска парцела број 3770. 
 
 Грађевинско земљиште:  
- у грађевинском подручју насеља Визић, локалитет 3; 
- за зону кућа за одмор ван Националног парка у КО Визић, локалитет 4: 

дефинисана је Просторним планом општине Бачка Паланка; из грађевинског земљишта за зону кућа 
за одмор се изузимају катастарске парцеле бр.: 503/2, 536/3, 535/5, 492/3, 495/13, 495/16, 541/8, 
537/3, 538/3, 539/3, 540/1, 534/3, 534/1, 494/3, 495/11, 502/4, 533, 519, 495/24, 495/26, 502/12, 
502/11, 502/10, 541/5 и 542/3. 

- за комунални / инфраструктурни комплекс (гробље) у КО Визић, локалитет 5; 
дефинисан је Просторним планом општине Бачка Паланка. 

 
 Грађевинско земљиште: 
- у грађевинском подручју насеља Љуба, локалитет 6; 
- за грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насеља: пословно, производно, складишни 

комплекс у КО Љуба, локалитет 7; 
- за део грађевинског подручја насеља Сот, локалитет 8; 
- за део грађевинског подручја насеља Бикић До, локалитет 9; 
- за део грађевинског подручја насеља Беркасово, локалитет 10; 
све у општини Шид, дефинисано је Просторним планом општине Шид. 
 
Графички приказ грађевинског земљишта уз примарни туристички правац „Фрушкогорски пут“, дат 
је на Рефералној карти број 1.2. „Преглед центара туристичког развоја, туристичко – 
рекреативних комплекса и локалитета грађевинског земљишта“. 
 
Правила уређења и изградње по основним наменама 
 
Пружање „Фрушкогорског пута“ и садржаји уз њега су дати према подацима са којима се у 
тренутку израде Просторног плана располагало. Коридор „Фрушкогорског пута“ дефинисаће се 
израдом одговарајућег планског документа уз обавезну примену смерница и мера заштите датих 
Просторним планом. До израде одговарајућег планског документа за примарни туристички правац 
„Фрушкогорски пут“ примењиваће се правила уређења за грађевинско, шумско, пољопривредно 
и водно земљиште дефинисана за овај примарни туристички правац. 
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Правила уређења и изградње за:  
- грађевинско земљиште: грађевинско подручје насеља Визић, зона кућа за одмор ван 

Националног парка и комунални / инфраструктурни комплекс ван Националног парка (гробље); 
- шумско земљиште: шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
- пољопривредно земљиште: (остало пољопривредно земљиште ван Националног парка); 
- водно земљиште ван Националног парка (потоци); 
све у општини Бачка Паланка (КО Визић), примењују се правила уређења дефинисана плановима ЈЛС 
уз обавезну примену смерница и мера заштите датих Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње за:  
- грађевинско земљиште: у грађевинском подручју насеља Љуба; у делу грађевинског подручја 

насеља: Сот, Бикић До и Беркасово; ван грађевинског подручја насеља у КО Љуба (пословно, 
производно, складишни комплекс); 

- шумско земљиште: шуме и шумско земљиште фрушкогорског пригорја; 
- пољопривредно земљиште: (остало пољопривредно земљиште ван Националног парка); 
- водно земљиште ван Националног парка (потоци); 
све у делу општине Шид, примењују се правила уређења дефинисана плановима ЈЛС уз обавезну 
примену смерница и мера заштите датих Просторним планом. 
 
Правила уређења и изградње за шумско земљиште (шуме и шумско земљиште Националног парка), 
пољопривредно земљиште (остало пољопривредно земљиште у Националном парку) и водно земљиште 
у Националном парку (потоци): директна примена Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге инфраструктурне 

мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења. 
 
2. Примарни туристички правац „Сремска Каменица (Град Нови Сад) – Ириг (општина Ириг)  
 
Овај туристички правац обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“, повезује 
подручје посебне намене од севера ка југу, подручју две ЈЛС: Град Нови Сад (KO Сремска 
Каменица) и општина Ириг (КО Ириг). 
 
3.  Примарни туристички правац „Нештин (општина Бачка Паланка) – Ердевик“ (општина 

Шид)  
 
Овај туристички правац обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део 
подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“, повезује 
подручје посебне намене од севера ка југу, подручје две ЈЛС: општина Бачка Паланка (KO Визић 
и КО Нештин) и општина Шид (KO Ердевик).  
 
1.1.3.6.2. Правила уређења за секундарни туристички правац  
 
Секундарни туристички правци представљају саобраћајне правце у обухвату Просторног плана 
за које је у подручју посебне намене неопходно обезбедити услове за туристичко кретање:  
- првенствено за организовани превоз мање групе туриста до и између центара туристичког 

развоја; 
- кретање мање групе туриста атрактивним превозним средствима: квадови, кочије, џипови, 

моторне санке, коњима, кочијама, бицикл) до атрактивних локација (под посебним режимом). 
 
Секундарни туристички правац Сремски Карловци (општина Сремски Карловци) – Велика Ремета 
(општина Ириг) - „Фрушкогорски пут“- Крушедол Село (општина Ириг) обухвата део подручја 
просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја 
на Национални парк“ на подручју две ЈЛС и две КО: општина Сремски Карловци (КО Сремски 
Карловци) и општина Ириг (КО Велика Ремета). 
 
Секундарни туристички правац Раковац (општина Беочин) – „Фрушкогорски пут“ - Врдник 
(општина Ириг) обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја 
просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ на подручју две ЈЛС и две 
КО: општина Беочин (KO Раковац) и општина Ириг (КО Врдник). 
 
Секундарни туристички правац Беочин (општина Беочин) – „Фрушкогорски пут“ - Мала Ремета 
(општина Ириг) обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја 
просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ на подручју две ЈЛС и две 
КО: општина Беочин (KO Беочин) и општина Ириг (КО Мала Ремета).  
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Секундарни туристички правац Черевић (општина Беочин) – „Фрушкогорски пут“ - Гргуревци (Сремска 
Митровица-град) обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ на подручју две ЈЛС и 
две КО: општина Беочин (KO Беочин) и Сремска Митровица-град (KO Гргуревци). 
 
Секундарни туристички правац Свилош (општина Беочин) – „Фрушкогорски пут“ - Лежимир 
(Сремска Митровица-град) обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део 
подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ на подручју две 
ЈЛС и две КО: општина Беочин (KO Свилош) и Сремска Митровица-град (КО Лежимир). 
 
Секундарни туристички правац Ердевик (општина Шид) – „Фрушкогорски пут“ - Љуба (општина Шид) 
обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине 
„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ на подручју општине Шид (KO Љуба и КО 
Ердевик). 
 
1.1.3.6.3. Правила уређења за терцијарни туристички правац  
 
Терцијарни туристички правци представљају саобраћајне правце који повезују центре 
туристичког развоја међусобно, односно повезују центре туристичког развоја са примарним 
туристичким правцем „Фрушкогорски пут“, за које је у подручју посебне намене неопходно 
обезбедити услове за:  
- кретање мање групе туриста атрактивним превозним средствима: квадови, кочије, џипови, 

туристички возић, моторне санке, коњи, бицикл) до атрактивних локација (под посебним 
режимом); 

- пешачко кретање мање групе туриста до атрактивних локација. 
 
Терцијарни туристички правац „Стражилово“ (општина Сремски Карловци) - „Фрушкогорски пут“ 
обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине 
„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ на подручју општине Сремски Карловци. 
Повезује секундарни центар туристичког развоја „Стражилово“ са „Фрушкогорским путем“, а 
преко њега повезује „Стражилово“ и са осталим центрима. 
 
Терцијарни туристички правац Буковац (Град Нови Сад) - „Фрушкогорски пут“ обухвата део 
подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје 
непосредног утицаја на Национални парк“ на подручју Града Новог Сада, у КО Буковац и КО 
Сремска Каменица. Повезује Буковачки плато, који је део секундарног центра туристичког 
развоја „Стражилово“, са „Фрушкогорским путем“. 
 
Терцијарни туристички правац Нерадин (општина Ириг) – Гргетег (општина Ириг) - „Фрушкогорски 
пут“ обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине 
„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у општини Ириг, у КО: Нерадин, КО Гргетег и КО 
Велика Ремета. Наведени правац повезује насеље Нерадин са насељем Гргетег и „Фрушкогорским 
путем“. 
 
Терцијарни туристички правац Беочин Село (општина Беочин) - „Бранковац“ (општина Ириг и 
општина Беочин) - „Фрушкогорски пут“ обухвата део подручја просторне целине „Национални 
парк“ и део подручја просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у 
општини Беочин, КО Беочин. Повезује центар верског туризма „Манастир Беочин“ са 
секундарним центром туристичког развоја „Бранковац“.  
 
Терцијарни туристички правац Дивош (Сремска Митровица-град) - „Фрушкогорски пут“ обухвата 
део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја просторне целине „Подручје 
непосредног утицаја на Национални парк“ на подручју Сремска Митровица-града у КО Дивош. 
Према северозападу повезује центар верског туризма „Манастир Кувеждин“ са „Фрушкогорским 
путем“.  
 
Терцијарни туристички правац Бачинци (општина Шид) – Привина Глава (општина Шид) - 
„Фрушкогорски пут“ обухвата део подручја просторне целине „Национални парк“ и део подручја 
просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у општини Шид, КО 
Привина Глава. Повезује центар верског туризма „Манастир Привина Глава“ са „Фрушкогорским 
путем“, а преко њега повезује „Манастир Привина Глава“ и са осталим центрима. 
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1.1.3.6.4. Правила уређења за туристички правац „Зелена стаза“ 
 
Просторним планом планирано је уређење и обележавање трасе за бициклисте и пешаке у 
дужини од око 17 km, ревитализацијом трасе железничке пруге Беочин - Петроварадин. Стаза је 
конципирана као део пејзажно уређених зелених површина, зелене жиле која спаја 
Петроварадин, Сремску Каменицу, Лединце, Раковац и Беочин. Планирана је као 
мултифункционална стаза са зеленим површинама, различитим садржајима у станичним 
објектима, простором за уметничке инсталације, теретаном на отвореном, дечјим игралиштима 
итд. Посетиоци и рекреативци, осим бављења спортом, могу добити информације о туристичким 
атракцијама у ширем контексту предметне локације, попут Петроварадинске тврђаве, 
фрушкогорских манастира, археолошких локалитета итд., на које могу бити упућени. 
Задржавањем елемената шинског саобраћаја, на појединим деловима, задржале би се основне 
карактеристике индустријског landscape design-a, док би демонтиран материјал био искоришћен 
за ограде, поплочање или урбани мобилијар и опрему.  
 
за потребе градње, реконструкције и адаптације објеката обавезна је директна примена 
Просторног плана према дефинисаним:  
- урбанистичким и другим условима за уређење и изградњу саобраћајне и друге 

инфраструктурне мреже; 
- мерама заштите и 
- правилима грађења, 
а на основу урбанистичког пројекта, за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површине јавне намене и за потребе утврђивања јавног интереса и изградње објеката јавне 
намене. 
 
На стази планирати формирање амбијенталних целина на локацијама станичних објеката који се 
задржавају, потока, простора за одморишта, као и за потребе ангажовања различитих група 
корисника. При изградњи и уређењу обезбедити услове за безбедност корисника, услове за 
удобност и анимирање додатним садржајима. Урбаним дизајном и смерницама у простору 
раздвојити бициклистичке и пешачке стазе.  
 
1.1.3.6.5. Правила уређења за приступне путеве до туристичких центара  
 
Приступни путеви до туристичких центара су путеви који повезују туристичке центре са терцијарним 
(секундарним или примарним) туристичким правцем, међусобно повезују центре верског туризма, 
односно повезују садржаје у оквиру одређеног центра, за које је неопходно обезбедити услове за: 
- првенствено организовани превоз групе туриста до и између центара; 
- услове за вожњу бицикла, пешачко кретање и др. 
 
 
1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА ВАН ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ПОДРУЧЈЕ 

УТИЦАЈА НА ПОСЕБНУ НАМЕНУ“ 
 
За подручје ван посебне намене, „Подручје утицаја на посебну намену“, Просторни план је 
преузео основну намену која је дефинисана планским документима ЈЛС.  
 
За ово подручје примењују се правила уређења дата планским документима ЈЛС, уз 
обавезну примену: 
- услова и мера заштите дефинисаних у поглављу „IV Правила употребе земљишта, правила 

уређења и правила грађења“, тачка: 
 „1.3. Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и објеката посебне и 

друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“; 
 „1.5. Услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и 

здравља људи“; 
- смерница за израду планова ЈЛС за Подручје утицаја на посебну намену, дефинисаних у 

поглављу „V Имплементација“, тачка 2.2. Смернице за спровођење Просторног плана у 
„Подручју утицаја на посебну намену“ - подручју ван посебне намене; 

- рефералних карата; 
датих Просторним планом. 
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1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА 
И OБJEКAТA ПОСЕБНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И 
ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 
За потребе инфраструктурног опремања саобраћајном и другом линијском инфраструктуром и 
објектима дају се правила уређења за цело подручје обухвата Просторног плана. 
 
За подручје посебне намене „Фрушка гора“, за потребе инфраструктурног опремања 
туристичких центара и локалитета, дају се следећи услови: 
- инфраструктурне мреже се морају водити у оквиру дефинисаних јавних саобраћајних 

коридора; 
- за инфраструктурно опремање у оквиру постојеће регулације и дефинисаног грађевинског 

земљишта: директна примена Просторног плана; 
- за потребе дефинисања нових саобраћајних коридора: обавезна израда одговарајућег 

урбанистичког плана на основу смерница утврђених Просторним планом; 
- за „Фрушкогорски пут“: израда одговарајућег планског документа у складу са мерама из 

Просторног плана; 
- у границама Националног парка: изградња и реконструкција инфраструктурних мрежа и објеката: 
 у режиму заштите I степена: забрањена je изградња инфраструктурних мрежа и објеката; 

реконструкцију инфраструктурних мрежа и објеката спроводити на основу посебних услова 
Покрајинског завода за заштиту природе; 

 у режиму заштите II и III степена: за изградњу и реконструкцију инфраструктурних мрежа 
и објеката прибавити посебне услове Покрајинског завода за заштиту природе. 

- за потребе изградње и реконструкције инфраструктурних мрежа и објеката унутар станишта 
прибавити посебне услове заштите природе. 

 
За цело подручје обухвата Просторног плана, за потребе инфраструктурног опремања 
које је од утицаја на посебну намену, дају се следећи услови: 
- у посебној намени, у просторној целини „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ и ван 

посебне намене, у „Подручју од утицаја на посебну намену“: примена планских докумената ЈЛС за 
инфраструктуру у складу са смерницама и мерама из овог Просторног плана; 

- примена донетих ППППН за посебну намену дефинисану тим плановима, уз обавезну примену 
мера заштите утврђених Просторним планом; 

- израда одговарајућег планског документа у складу са мерама из Просторног плана. 
 
1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Објекти јавне путне-друмске и железничке инфраструктуре (државни путеви у складу са Уредбом 
о категоризацији државних путева), постојећа и планирана железничка инфраструктура као и 
пратећи садржаји уз путеве, ће се реконструисати/градити на основу услова из просторног плана 
ЈЛС или услова из просторног плана подручја посебне намене за инфраструктурни коридор. 
 
Путна мрежа 
 
Државни и општински путеви ће се реконструисати/градити уз придржавање законске и 
подзаконске регулативе и услова надлежног предузећа - управљача над предметним јавним 
путевима.  
 
Реализација активности на путној инфраструктури неопходно је приступити уз уважавање 
анализе постојећих и перспективних саобраћајних токова, као и стања коловоза предметних 
јавних путева. Овим Просторним планом нису планирани саобраћајни прикључци на државне 
путеве. 
 
За државни пут Iб реда бр.21 је израђен ППППН као и Идејни пројекат деоница 1 и 2 које се 
налазе у обухвату Просторног плана. Сви потребни елементи за овај путни капацитет, 
укључујући и тунел испод Фрушке горе су прецизно дефинисани кроз ову документацију. Ова 
планска решења су преузета из ППППН ДП Iб реда бр.21 и Идејног пројекта и као таква 
имплементирана у Просторни план. 
 
Деонице државног пута Iб реда бр.19, које се налазе у обухвату Просторног плана су обрађене 
кроз ППО и урбанистичке планове за линијске инфраструктурне системе и објекте, а планска 
решења су имплементирана у Просторни план. 
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Табела 49. Елементи45 (препоруке) државних и општинских путева 

ПУТЕВИ ДП I реда 
ДП I реда 

вишетрачни 
пут 

ДП II реда Општински 
путеви 

Vrac (km/h) 100 80/100 80 (50) 60 
Саобраћајне траке (m) 2x3,5 2 х (2x3,5) 2x3,25 2x3,0 
Ивичне траке (m) 2x0,35 2x0,35 2x0,25 2x0,25 
Разделне траке (m) - 2,0 - - 
Зауставне траке (m) - - - - 
Банкине (m) 2х1,5 2x1,5 2х1,25 2х1,0 
Додатне ширине46 (m) 2х10,0 2х10,0 2х7,5 2х5,0 
Укупно резервација земљишта (m) 30  25 20 
Ширина заштитног појаса (m)  20   10  5  
Ширина коридора (m) 80  70 40  20  
Осовинско оптерећење (kN) 115 115 115 мин. 60 
 
Некатегорисана путна мрежа 
 
Атарски путеви  
 
Изградњу и одржавање атарских путева изводити у складу са препорукама и смерницама из овог 
Просторног плана. 
 
У обухвату Просторног плана налазиће се различити хијерархиjски нивои атарских путева: 
- главни атарски пут (ширина коридора од 12 до 15 m за смештај инфраструктуре и коловоза); 
- сабирни атарски пут (ширину коридора 8-10 m, за двосмерни саобраћај); 
- приступни атарски пут (ширина коридора 4-6 m, за једносмерни саобраћај, а на деоницама 

где су обезбеђене мимоилазнице и за двосмерни саобраћај). 
 

Саобраћајнице до садржаја у атару водиће се кроз ове коридоре, а димензије и изграђеност 
коловоза (земљани, тврди/стабилисани или савремени застор) ће се утврдити у зависности од 
очекиваног саобраћаја.  
 
Изградња, одржавање и реконструкција атарских путева је у надлежности управљача-локалне 
самоуправе, која својим краткорочним или дугорочним плановима управљања одређује 
приоритете, динамику и реализацију свих активности на атарској путној мрежи. Све 
интервенције на атарској путној мрежи се обављају у оквиру утврђених регулационих ширина 
парцела. У случајевима захтева за променом хијерархијске дефиниције атарских путева, 
обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана.  
 
Шумски путеви 
 
Изградњу и одржавање шумских путева изводити у складу са шумском основом у складу са 
плановима управљача и са важећим Правилником о условима за коришћење шумских 
саобраћајница („Службени гласник РС“, број 22/98). 
 
Остали приступни путеви 
 
Изградња и одржавање осталих приступних путева изводити у складу са важећом регулативом и 
техничким прописима (SRPS за путеве са малим саобраћајем). 
 
За све интервенције на путној мрежи без обзира на категорију саобраћајнице, која би захтевала 
ангажовање новог земљишта за реализацију путева и њихових елемената, у складу са законском 
регулативом, обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана и пројектно-техничке 
документације (идејни и главни пројекти). 
 
Водни саобраћај  
 
Приликом изградње објеката у оквиру међународног водног-пловног пута Дунава (а на основу 
усвојених планских решења из Просторног плана подручја посебне намене међународног водног 
пута Е-80), услове за израду планске и техничке документације, у складу са законском 
                                           
45  Основни елементи за категорисане путеве предложени су на основу ЗОЈП (С.Г.РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 

104/13) и Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други 
елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/11) 

46  Додатне ширине намењене су за изградњу косина насипа трупа пута, путних канала и инсталацијама које су у функцији 
јавног пута  
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процедуром, потребно је затражити од надлежног Министарства из области саобраћаја (Агенција 
за управљање лукама – АУЛ, Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе, Дирекција за 
водне путеве „Пловпут“, подручне лучке капетаније), које је задужено за одржавање и развој 
водних-пловних путева. 
 
Услови које је потребно уважити приликом изградње/реконструкције у оквиру деонице тока реке 
Дунав (од ~km 1211+000 до ~ km 1295+400) у складу са прописаним габаритима међународног 
водног пута VIc класе, a на основу Препорука Дунавске комисије (ДК/СЕС 77/11) износе: 
- минимална дубина пловног пута при ЕН (ниски пловидбени ниво) је H = 2,5 m, 
- ширина пловног пута Bpl = 120-150 m, 
- минимални радијус кривине пловног пута је Rmin= 800-1000 m, 
- минимална корисна висина пловидбеног отвора моста при ВПН (високи пловидбени ниво) 

hpl =9,5 m 
- минимална корисна ширина пловидбеног отвора моста bpl =150 m. 
 
Објекти на пловном путу река Дунав у обухвату Просторног плана са аспекта безбедности 
пловидбе су: 
 
Табела 50. Објекти на пловном путу реке Дунав 

Мост Стационажа 
(km) 

Корисна ширина 
пловидбеног отвора 

моста (m) 

Корисна висина 
пловидбеног отвора 

моста (m) 
Друмски мост „Слобода“ 1257+570 190 15,98 
Друмски мост „Варадинска дуга“ 1255+000 125 11,12 
Друмски мост „Б.Перошевић“ 1254+290 90 6,95 
Друмски мост „Жежељ“47 1254+220 - - 
Друмски мост „Нештин“ 1294+400 - - 
 
Општи услови за изградњу објеката и постављање пловила у смислу утицаја на габарите пловног 
пута и безбедност пловидбе су: 
- максимална ширина ангажоване акваторије за постављање пловила у приобаљу Дунава може 

бити 40 m воденог простора од уреза воде при ниском пловидбеном нивоу (ЕН), 
- технологија изградње евентуалних објеката на обали или у кориту реке и начин везивања 

пловила предвидети тако да се не нарушава хидрауличко-морфолошка слика тока и да не 
дође до поремећаја проноса наноса, 

- приликом евентуалног дефинисања полигона за једриличарске и веслачке спортове на води, 
водити рачуна да буду смештени ван пловног пута, посебно са гледишта интензитета водног 
саобраћаја у посматраној зони. 

 
Услови које морају да испуњавају луке и пристаништа на основу Закона о пловидби и лукама на 
унутрашњим водама и Уредбе о условима које морају да испуњавају луке, пристаништа и 
привремена претоварна места („Службени гласник РС“, број 33/15) су: 
- просторни и експлоатациони услови за луке/пристаништа,  
- услови лучке и пристанишне инфраструктуре,  
- посебни захтеви за међународна путничка пристаништа,  
- посебни захтеви за терминале за опасне терете. 
 
Железнички саобраћај  
 
Магистрална пруга ће се реконструисати/градити на основу услова из важећих планова за 
линијску инфраструктуру. За правила уређења и грађења потребно је применити елементе у 
просторним и урбанистичким плановима48, уз поштовање законске и подзаконске регулативе и 
услова управљача - надлежног предузећа. 
 
Реализацији активности на пружној инфраструктури (планирана регионална и локална пруга), 
неопходно је приступити уз уважавање резултата студијске документације анализе постојећих и 
перспективних саобраћајних токова, исказаних потреба корисника простора као и стања пружне 
инфраструктуре. 

                                           
47  Изградња друмско-железничког моста на месту срушеног армирано-бетонског моста на km ~ 1254+220 је у току. По 

завршетку и пуштању овог моста у саобраћај уклониће се привремени мост на km 1254+290. 
48  План детаљне регулације реконструкције модернизацијеи изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица 

– Граница Мађарске, деоница: СтараПазова – Нови Сад на подручју Града Новог Сада („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 13/12), План детаљне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – 
Нови Сад – Суботица – граница Мађарске деоница Стара Пазова – Нови Сад на подручју општине Сремски Карловци 
(„Службени лист општине Сремски Карловци“, број 17/14). 
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Табела 51. Елементи (препоруке) железничких пруга 

Железничке пруге Магистрална пруга Регионална /локална 
пругa 

Ширина заштитиног појаса (m) 100 100 
Ширина инфраструктурног појаса (m) 25 25 

Ширина пружног појаса (m) 16 (12 у насељу) 16 (12 у насељу) 
Ширина колосека (mm) 2 х 1435 1435 

Минимални полупречник кривине  
R мин (m) 300 300 

Макс.нагиб нивелете (˚) 12,5 25 
Носивост (kN) 225 180 

Vrac (km/h) (160) 220 (120) 160 
 
Немоторни саобраћај 
 
Пешачке и колско-пешачке стазе (до локалитета у оквиру посебне намене) могуће је градити уз 
следеће препоруке: 
- минимална ширина пешачке стазе до 2 m;  
- минимална ширина пешачко-колске стазе 7 m;  
- изградња застора је могућа од доступних материјала (препорука: земља, камени агрегат, 

шљунак и сл.) као и од савремених материјала (асфалт и др.). За колско-пешачке стазе 
обавезна је стабилизација застора. 

 
Бициклистичке стазе потребно је реконструисати/градити уз следеће препоруке: 
- ширина једмосмерне бициклистичке стазе (мин.1,3) 1,5 m односно (мин.2,1) 2,5 m за 

двосмерни саобраћај; 
- изградња застора од доступних материјала уз обавезну стабилизацију истог, могућа је и 

примена савремених материјала (асфалт); 
- застор мора бити раван, без улегнућа и одговарајуће носивости. 

 
Greenway - зелену стазу градити са застором од материјала који се налази у оквиру дефинисаног 
коридора, са истим елементима као и стандардне стазе, или као комбиноване за остала 
немоторна кретања. 
 
Туристичка саобраћајна инфраструктура  
 
Раелизације изградње жичаре, као посебног система за транспорт путника, је условљена 
израдом планске и пројектно-техничке документације. Израда документације мора бити у складу 
са законском и подзаконском регулативом и техничким прописима који ближе регулишу ову 
проблематику. 
 
Зоне заштите јавних путева и заштитни пружни појас 
 
Зоне заштите јавних путева чине заштитни појас пута и појас контролисане изградње, који су 
дефинисани Законом о путевима. Заштитни појас, са сваке стране јавног пута од спољне ивице 
земљишног појаса, има следеће ширине: 
- ДП I реда - аутопутеви   40 m 
- остали ДП I реда    20 m 
- ДП II реда     10 m 
- општински путеви     5 m 
 
У заштитном појасу пута могуће је градити пратеће путне садржаје (станице за снабдевање 
моторних возила горивом, продавнице, објекте за рекреацију, мотеле, угоститељске објекте и 
друге објекте намењене пружању услуга корисницима пута), као и инфраструктурну мрежу и 
објекте у складу са сагласношћу и условима Управљача. 
  
У појасу контролисане изградње (који је исте ширине као и заштитини појас), у складу са 
Законом о путевима дозвољена је изградња по селективном принципу, у складу са донетим 
плановима, а изричито је забрањено отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.  
 
Заштитни пружни појас је дефинисан Законом о железници и износи 100,0 m са обе стране 
пруге, рачунајући од осе крајњих колосека. У заштитном пружном појасу могу се градити објекти 
и инфраструктура по селективном приступу и условима Управљача у складу са наведеним 
Законом. 
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1.3.2. Водна и комунална инфраструктура 
 
У циљу реализације планиране заштите, уређења и коришћења простора у области водопривреде 
утврђује се следеће: 
- Насеља која нису прикључена на регионалне водоводе, до прикључења ће се и даље водом 

снабдевати из локалних изворишта. 
- Око постојећих и планираних изворишта подземних вода, дефинисати зоне и појасеве 

санитарне заштите изворишта према Правилнику о начину одређивања и одржавања зона и 
појасева санитарне заштите објеката за снабдевање водом за пиће. 

- Снабдевање индустрије водом нижег квалитета обезбедити захватањем из речних система 
или из подземља захватњем прве издани; висококвалитетну воду могу користити само 
индустрије које по природи технолошког процеса захтевају квалитетну воду (прехрамбена 
индустрија). 

- Код снабдевања индустријских капацитета, који продукују веће количине отпадних вода, 
увести обавезу рационализације потрошње увођењем процеса рециркулације. 

- Трасе регионалних система полагати уз главне путне правце, а према усвојеним пројектним 
решењима. 

- Пролазак испод саобраћајница и укрштање са осталим уличним инсталацијама обезбедити 
челичном заштитном цеви, односно према рангу пута и условима путне привреде. 

- Дубина укопавања не би смела да је плића од 1,0 - 1,2 m од нивелете терена, због зоне 
мржњења и саобраћајног оптерећења. 

- Сви радови на пројектовању и изградњи водоводног система морају се извести у складу са 
законом и уз сагласност надлежних органа. 

- Канализациону мрежу насеља предвидети сепаратног типа, посебно за сакупљање 
атмосферских и посебно за санитарно-фекалне и технолошке отпадне воде. 

- Атмосферске воде, чији квалитет одговара II класи воде могу се без пречишћавања одвести у 
атмосферску канализацију, околне површине, риголе и др., путем уређених испуста који су 
осигурани од ерозијe. На месту улива атмосферских вода из јавне атмосферске канализације 
у мелиорациони канал предвидети уливне грађевине које својим габаритом не залазе у 
протицајни профил канала и не нарушавају стабилност обале. Испред улива атмосферских 
вода у канал, предвидети изградњу таложника и решетки ради отклањања нечистоћа. 

- За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (бензинска пумпа и сл.) 
предвидети одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник) пре испуста у јавну 
атмосферску канализациону мрежу.  

- Квалитет ефлуента мора обезбедити одржавање минимално доброг еколошког статуса воде у 
реципијенту. 

- Санитарно-фекалне отпадне воде и технолошке отпадне воде могу се испуштати у градску 
(насељску) канализациону мрежу, а потом одвести на централни ППОВ. Услове и сагласност 
за прикључење прибавити од надлежног ЈКП. 

- Зависно од потреба, код загађивача предвидети изградњу уређаја за предтретман 
технолошких отпадних вода, тако да њихов квалитет задовољава санитарно-техничке услове 
за испуштање у јавну канализацију, пре пречишћавања на УПОВ-у, тако да се не ремети рад 
пречистача, а у складу са Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 1 („Службени гласник РС“ 
бр. 67/11, 48/12 и 1/16). Садржај штетних и опасних материја ускладити са Уредбом о 
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 24/14). 

- Квалитет отпадне воде која се испушта у реципијент мора најмање испунити граничне 
вредности емисије за постројење са секундарним пречишћавањем у складу са Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање, Прилог 2, Глава III, Табела 2, 3 („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), 
а да се при том обезбеди одржавање еколошког статуса реципијента у складу са параметрима 
прописаним Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 
50/12) и којим се неће нарушити својства подручја због којих је проглашен заштићеним 
природним добром. 

- У водотоке који се користе за наводњавање граничне вредности емисије комуналних 
отпадних вода које се испуштају у реципијент морају да задовоље и вредности прописане 
табелом 4 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима 
за њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). 

- Капацитет централног ППОВ-а мора бити усклађен са демографским растом и планираним 
повећањем индустријских капацитета, што је неопходно анализирати и документовати 
одговарајућом студијом. 
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- Концепцијско решење пречишћавања отпадних вода може бити са једним централним УПОВ-
ом на нивоу ЈЛС, или са више ППОВ-а (појединачно за свако насеље или груписано више 
насеља). 

- Како би се спречиле негативне последице по режим вода услед хаваријских и инцидентих 
ситуација у случају елементарних непогода, забрањена је изградња ППОВ-а у небрањеном 
делу, односно инундационом поручју реке Дунав. 

- У складу са концепцијским решењем на општинском нивоу велики индустријски загађивачи 
морају решавати и пречишћавати своје отпадне воде одвојено. 

- Уважити и све друге услове за сакупљање, каналисање и диспозицију отпадних вода које 
пропише надлежно јавно комунално предузеће. 

- Забрањено је у површинске и подземне воде уношење опасних и штетних материја које могу 
угрозе квалитет (еколошки и хемијски статус) тј. узроковати физичку, хемијску, биолошку 
или бактериолошку промену вода у складу са чланом 97 и 133 (став 9) Закона о водама. 

- Забрањено је у водотоке испуштати било какве воде осим условно чистих атмосферских. 
Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у водотоке, морају се обавезно 
комплетно пречистити (предтретман, примарно, секундарно или терцијарно) тако да 
задовољавају прописане граничне вредности у оквиру Уредбе о граничним вредностима 
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање и прописане вредности 
квалитета ефлуента како се не би нарушило одржавање квалитета воде реципијента (II класе 
воде) у складу са Уредбом о граничним врдностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту. 

- Ради очувања и одржавања водих тела површинских и подземних вода, заштитних и других 
водних објеката, спречавања погоршања водног режима као и вршење радњи којима се може 
утицати на промену количине и квалитета воде у водотоцима, забране и ограничења 
дефинисана су чланом 133 Закона о водама. 

- Забрањено је у подземне воде уношење загађујућих материја уколико таква активност може 
довести до погоршања стања односно до погоршања постојећег хемијског статуса подземне 
воде. Забране и ограничења испуштања загађујућих материја у подземне воде дефинисане 
су чланом 8 и листом l и ll Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање. 

- Забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, усоправање и дизање нивоа воде, чиме 
би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у земљишту. 

- Уређење отворених канала и регулационих радова на коритима мелиоративних канала и 
потока биће дефинисано израдом одговарајуће пројектно-техничке документације и 
претходним условима надлежног Јавног водопривредног предузећа. 

- Управљање водама мора се обављати у складу са начелом јединственог водног система, а 
према плану управљања водама на одређеном водном подручју, те да није дозвољено 
мењање постојећег водног режима, без прибављања посебних водних услова, спровођења 
одговарајућих анализа и одговарајуће техничке документације, што подразумева и израду 
одговарајућих Правилника о начину и условима коришћења водних објеката у (евентуално) 
новонасталим водно-режимским условима. 

 
Услови за изградњу, уређење и коришћење земљишта на микроакумулацијама и 
акумулацијама  
 
Посебним уређајима одржаће се ниво воде у језерима, према условима надлежне водопривредне 
организације, да би се омогућило уређење обале у туристичко-рекреативне сврхе. 
 
Уређење плажа, изградња туристичко-рекреативних објеката, као и осталих пратећих капацитета 
мора бити у складу са уређењем осталих објеката и простора у Националном парку. 
 
Зоне заштите око изворишта водоснабдевања и око водних објеката 
 
Зоне заштите изворишта водоснабдевања 
На подручјима која се користе као изворишта за снабдевање водом за пиће и за санитарно-
хигијенске потребе одређују се три зоне санитарне заштите, и то: шира зона заштите, ужа зона 
заштите и зона непосредне заштите. Заштитна зона око изворишта дефинисана је Законом о 
водама и Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Службени гласник РС“, број 92/08), а кроз израду елабората о зонама 
санитарне заштите изворишта. 
 
 
 



Страна 598 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

187 
 
 

Зона непосредне заштите (зона I) - Зона I изворишта подземне воде формира се на простору 
изворишта непосредно око водозахватног објекта. Зона I изворишта подземне воде засађује се 
декоративним зеленилом и растињем које нема дубоки корен и може се користити као сенокос. 
Зона I изворишта подземне воде, у којој не борави стално запослена особа, ограђује се ради 
спречавања неконтролисаног приступа људи и животиња заштитном оградом, која не може бити 
ближа од 3,0 m од водозахватног објекта који окружује.  
 
У зони I не могу се градити или употребљавати објекти и постројења, користити земљиште или 
вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на изворишту, и то: 
- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге 

делатности из члана 28. овог правилника; 
- постављање уређаја, складиштење опреме и обављање делатности који нису у функцији 

водоснабдевања; 
- кретање возила која су у функцији водоснабдевања ван за то припремљених саобраћајница, 

прилаз возилима на моторни погон која нису у функцији водоснабдевања, коришћење 
пловила на моторни погон, одржавање спортова на води и купање људи и животиња; 

- напајање стоке; 
- узгајање рибе ради комерцијалног изловљавања. 
 
Ужа зона заштите (зона II) - У зони II не могу се градити или употребљавати објекти и 
постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту, и то: 
- изградња или употреба објеката и постројења, коришћење земљишта или вршење друге 

делатности из члана 27. овог правилника; 
- стамбена изградња; 
- употреба хемијског ђубрива, течног и чврстог стајњака; 
- употреба пестицида, хербицида и инсектицида; 
- узгајање, кретање и испаша стоке; 
- камповање, вашари и друга окупљања људи; 
- изградња и коришћење спортских објеката; 
- изградња и коришћење угоститељских и других објеката за смештај гостију; 
- продубљивање корита и вађење шљунка и песка; 
- формирање нових гробаља и проширење капацитета постојећих. 
 
Шира зона заштите (зона III) - У зони III не могу се градити или употребљавати објекти и 
постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену 
исправност воде на изворишту, и то:  
- трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не смеју 

директно или индиректно уносити у воде;  
- производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не смеју 

директно или индиректно уносити у воде; 
- комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 
- испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских постројења; 
- изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода;  
- експлоатација нафте, гаса, радиоактивних материја, угља и минералних сировина; 
- неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и других 

материја и материјала из којих се могу ослободити загађујуће материје испирањем или 
цурењем;  

- неконтролисано крчење шума;  
- изградња и коришћење ваздушне луке; 
- површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире подземну 

воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти радови нису у функцији 
водоснабдевања; 

- одржавање ауто и мото трка. 
 

Зоне заштите око водних објеката (одбрамбених насипа и каналске мреже) 
За планирање извођења објеката и радова у зони насипа прве одбрамбене линије предвидети 
такво уређење простора и његово коришћење којим се неће угрозити нормално функционисање 
одбрамбене линије, као и спровођење одбране од поплава. 
 
У зони одбрамбене линије, са брањене стране одбрамбеног насипа поштовати следеће: 
- У појасу ширине 10 m од брањене ножице насипа оставити слободан простор за радно-

инспекциону стазу и пролаз возила и механизације службе одбране од поплава и спровођења 
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одбране од поплава. У том појасу није дозвољено планирати изградњу никаквих ни подземних 
ни надземних објеката, нити постављање ограда и слично. 

- У појасу од 10 m до 30 m од брањене ножице насипа могу се планирати приступни путеви, 
паркинг простори и слични објекти нискоградње. Није дозвољено планирати изградњу 
никаквих надземних објеката, постављање ограда, копање бунара, канала и сл., нити 
планирати радове који би штетно утицали на насип прве одбрамбене линије и који би 
умањили његову сигурност са гледишта водопривреде. 

- У појасу од 30 m до 50 m од брањене ножице насипа могућа je изградња, адаптација 
доградња и реконструкција објеката плитко фундираних (дубине фундирања максимално 1 m 
од постојеће коте терена). Није дозвољено планирати изградњу сутерена (подрума). У овом 
појасу може се планирати постављање цевовода, каблова и друге подземне инфраструктуре 
(дубине рова максимално до 1 m од постојеће коте терена). 

- Ha растојању већем од 50 m од брањене ножице насипа могу се градити објекти, копати 
бунари, ровови, канали и др. 

 
У зони одбрамбене линије, са небрањене стране одбрамбеног насипа поштовати следеће:  
- у појасу ширине 10 m од небрањене ножице насипа оставити слободан простор за радно-

инспекциону стазу и пролаз возила и механизације службе одбране од поплава и спровођења 
одбране од поплава. 

- У инундационом појасу насипа на удаљености 10 m до 50 m од ножице насипа у којем постоји 
или је планиран заштитни појас са шумом и заштитним зеленилом није дозвољена изградња 
никаквих надземних и подземних објеката. 

 
За планирање изградње објеката и извођења радова у зони мелиорационих канала поштовати 
следеће: 
- Дуж обала канала планирати стално проходну и стабилну радноинспекциону стазу ширине 

минумум 5 m у грађевинском подручју и 10 m у ванграђевинском подручју, за пролаз и рад 
механизације која одржава канал. У овом појасу не сме се планирати изградња никаквих 
надземних објеката (зграде, шахтови, вентили), не сме се планирати садња дрвећа, 
постављање ограда и слично. 

- У случају да се планира постављање инфраструктуре на водном земљишту, у 
експропријационом појасу канала, по траси која je паралелна са каналом, инсталацију 
планирати по линији експропријације канала, односно на минималном одстојању од ње (до 1 
m), тако да међусобно, управно растојање између трасе инсталације и ивице обале канала 
буде минимум 5 m у грађевинском подручју и 10 m у ванграђевинском подручју. 

- Подземна инфраструктура мора бити укопана минимум 1 m испод нивоа терена и 
димензионисана на оптерећења грађевинске механизације којом се одржава канал. 

- Сва евентуална укрштања инсталације са каналом планирати под углом од 90°. 
- Укрштања инсталација са каналском мрежом планирати њиховим постављањем у заштитној 

цеви испод дна канала, тако да горња ивица заштите буде минимум 1 m испод пројектованог 
дна канала. Минималну дужину заштитне цеви планирати колико je ширина канала у нивоу 
терена. 

- Подземно укрштање инсталација са каналском мрежом у близини пропуста или моста 
планирати на удаљености од минимум 5 m од пропуста или моста. 

- У случају да се постављање инсталације планира њеним постављањем уз конструкцију 
пропуста или моста, услов je да доња ивица заштитне цеви не сме залазити у светли отвор 
пропуста или моста (не сме бити испод доње ивице конструкције пропуста или моста). 

- Планском документацијом предвидети обавезу инвеститора да, у случају 
реконструкције пропуста или моста, о свом трошку изврши измештање и поновно враћање 
инсталације на конструкцију пропуста или моста. 

- Укрштање инсталације могуће je планирати и у склопу пропуста уколико je надслој 
земље изнад пропуста довољне дебљине, али тако да заштитна цев инсталације буде минимум 
0,1 m изнад горње ивице пропуста. 

- Планском документацијом предвидети прописно обележавање инсталације на водном 
земљишту 

- Предвидети такво уређење простора и његово коришћење којим се неће угрозити нормално 
функционисање и одржавање каналске мреже и свих водних објеката, који ће обезбедити 
слободан протицајни профил, стабилност косина и дна канала, као и несметан пролаз 
возилима и механизацији у зони водних објеката. 
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1.3.3. Енергетска инфраструктура 
 
1.3.3.1. Електроенергетска инфраструктура 
 
У оквиру посебне намене, у режиму I степена заштите Националног парка, забрањује се 
изградња електроенергетске инфраструктуре. У режиму II степена заштите Националног парка 
могућа је изградња подземне електроенергетске инфраструктуре уз постојећу инфраструктуру, 
за потребе управљања заштићеним подручјем. У режиму III степена заштите Националног парка, 
могућа је изградња подземне електроенергетске инфраструктуре уз постојећу инфраструктуру, 
за потребе одрживог коришћења и управљања заштићеним подручјем, одржавање постојећих 
објеката и постојећих садржаја (зона кућа за одмор, туристичко-рекреативних локалитета, 
културно-историјских објеката и др.).  
 
За изградњу и реконструкцију електроенергетске мреже унутар станишта, морају се прибавити 
посебни услови заштите природе. 
 
У зони еколошких коридора применити посебна техничко-технолошка решења која спречавају 
колизију и електрокуцију птица код електричних водова ниског и средњег напона. Носаче 
изолатора изоловати пластичним навлакама, а вове обележити на упадљив начин.  
 
Правила за изградњу подземне електроенергетске мреже 
- Каблове полагати у саобраћајним коридорима и уз постојећу инфраструктуру; 
- Дубина полагања каблова треба да буде минимално 0,8 m; 
- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, морају 

бити поставњени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута-ножице насипа 
трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање; 

- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на предметни пут у прописаној заштитној цеви; 

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем) 
износи 1,35-1,50 m мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви; 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви 
износи 1,0-1,2 m; 

- Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на мин. 
10,0 m; 

- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих 
каблова, најмање растојање мора бити 0,50 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV; 

- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да 
буде око 90; 

- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих, 
сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m; 

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено 
је у хоризонталној равни, при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,50 m; 

- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или 
канализације; 

- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода, вертикално растојање мора 
бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,50 m.  

 
Правила за изградњу јавног осветљења 
- У оквиру Националног парка у режиму II и III степена заштите, ограничава се осветљавање 

простора на неопходно и усмерено осветљавање објеката, приземних површина и површина 
земљишта, као и за потребе безбедности саобраћајница, туристичких садржаја и културно-
историјских вредности; 

- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја и условима надлежног 
завода за заштиту природе; 

- У зони еколошких коридора, за потребе садржаја који изискују освељење, избегавати 
директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка решења заштите природних и 
блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих планских и 
техничких решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова према 
саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим 
релацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.). Применити 
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засторе којима се спречава расипање светлости према небу, односно према осетљивим 
подручјима еколошке мреже.  

- Планирање јавног осветљења у границама заштићених подручја вршити у складу са 
потребама заштите фауне, са посебним освртом на присутност заштићених и строго 
заштићених дивљих врста; 

- Осветљење пешачких и бициклистичких стаза унутар граница заштићених подручја је 
дозвољено само унутар насеља, односно на деоницама које се пружају уз фреквентне 
саобраћајнице. 
 

Правила за изградњу трафостаница 20/0,4кV  
- У оквиру посебне намене, у режиму III степену заштите Националног парка трафостанице 

градити као монтажно-бетонске или компактне за 20/0,4 кV напонски пренос, у складу са 
важећим законским прописима и техничким условима надлежног ЕД предузећа; 

- Минимална удаљеност трафостанице од осталих објеката мора бити 3,0 m; 
- Монтажно-бетонске трафостанице, градиће се као слободностојећи објекти. Могуће је 

изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 кVА и могућношћу 
прикључења до 8 нисконапонских извода) и двоструке (са два трансформатора називне снаге 
до 630 кVА и могућношћу прикључења до 16 нисконапонских извода); 

- За изградњу оваквих објеката потребно је обезбедити слободан простор максималних 
димензија 5,8 х 6,3 m за изградњу једноструке монтажно-бетонске трафостанице и слободан 
простор максималних димензија 7,1 х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-бетонске 
трафостанице; 

- Дистрибутивне трафостанице у насељима градити у уличним коридорима као монтажно-
бетонске или стубне за 20/0,4 кV напонски пренос, у складу са важећим законским прописима 
и техничким условима надлежног ЕД предузећа; 

- За постављање носећег портала (порталног стуба) стубне трансформаторске станице, мора се 
обезбедити слободан простор димензија 4,2 х 2,75 m за изградњу темеља портала и 
постављање заштитног уземљења. Ове трансформаторске станице не могу бити прикључиване 
на подземне средњенапонске водове; 

- Поред објеката ових трафостаница, обавезно предвидети слободан простор за изградњу 
слободностојећег ормана, мерног места за регистровање утрошене електричне енергије јавног 
осветљења. 

 
Правила за реконструкцију надземне електроенергетске мреже и објеката трафостаница 20/04 кV 
- Реконструкција надземних водова свих напонских нивоа, вршиће се на основу овог 

Просторног плана и условима надлежног предузећа, а подразумева замену стубова, 
проводника или уређаја и опреме за уземљење, заштиту, трансформацију напона, и др, 
поштујући постојећу трасу вода и локацију трафостаница 20/0,4 кV;  

- За реконструкцију електроенергетске мреже унутар станишта, морају се прибавити посебни 
услови заштите природе; 

- Приликом реконструкције/обнављања постојећих водова у зонама заштићених подручја, 
станишта заштићених врста и еколошких коридора, као и у појасу 200 m од граница 
наведених просторних целина, применити посебна техничко-технолошка решења која 
спречавају колизију и електрокуцију птица код електричних водова ниског и средњег напона.  

- Електроенергетска преносна мрежа ће бити надземна, грађена на бетонским и гвоздено 
решеткастим стубовима. 

 
Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 
- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем (ДСЕЕ) потребно је 

изградити прикључак, који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ).  
- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, 

према улици, или у зиданој огради, такође на регулационој линији улице.  
- Прикључење корисника на ДСЕЕ се планира на средњенапонском нивоу (35 kV, 20 kV и 10 kV) 

и на нисконапонском нивоу (0,4 kV, у зависности од захтеване снаге и потреба корисника.  
- Услове, начин и место прикључења на ДСЕЕ дефинише надлежни оператор дистрибутивног 

система у складу са плановима развоја ДСЕЕ, законским и другим прописима.  
 
Зона заштите електроенергетских објеката 
 
Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајње фазног 
проводника дефинисан је Законом о енергетици и износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV: 

- за голе проводнике 10 m; 
- за слабо изоловане проводнике 4 m; 



Страна 602 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

191 
 
 

- за самоносеће кабловске снопове 1 m; 
2) за напонски ниво 35 kV, 15 m; 
3) за напонски ниво 110 kV, 25 m; 
 
Заштитни појас за подземне водове (каблове) износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 m; 
2) за напонски ниво 110 kV, 2 m; 
3) за напонски ниво изнад 110 kV, 3 m. 
 
Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 
1) за напонски ниво од 1 kV до 35 kV, 10 m; 
2) за напонски ниво 110 kV, 25 m; 
3) за напонски ниво 220 kV и 400 kV, 30 m; 
 
Свака градња испод или у близини далековода напона и 400 kV, 220 kV и 110 kV условљена је: 
„Законом о енергетици“, „Законом о планирању и изградњи“, „Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV“ 
(„Службени лист СФРЈ“, број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92), „Правилником о техничким 
нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V“ („Службени лист 
СФРЈ“, број 4/74), „Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских 
постројења називног напона изнад 1000 V“ („Службени лист СРЈ“, број 61/95), „Законом о заштити од 
нејонизујућих зрачења“ са припадајућим правилницима, од којих се посебно издваја: „Правилник о 
границама нејонизујућим зрачењима“ („Службени гласник PC“, број 104/09) и „Правилник о изворима 
нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог 
испитивања“ („Службени гласник PC“, број 104/09), „SRPS N.C0.105 Техничким условима заштите 
подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења“ („Службени лист СФРЈ“, 
број 68/86), „SRPS N.C0.101 - Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја 
електроенергетских постројења - Заштита од опасности“, „SRPS N.C0.102 - Заштитом 
телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења - Заштита од сметњи“ 
(„Службени лист СФРЈ, број 68/86), као и „SRPS N.C0.104 - Заштита телекомуникационих постројења 
од утицаја електроенергетских постројења - Увођење телекомуникационих водова у 
електроенергетска постројења“ („Службени лист СФРЈ“, број 49/83). 
 
У случају градње испод или у близини далековода, потребна je сагласност АД „Електромрежа 
Србије“ Београд. 
 
Остали општи технички услови: 
- Приликом извођења радова као и касније приликом експлоатације планираних објеката, 

водити рачуна да се не наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике 
далековода напонског нивоа 110 kV, односно 6 m у односу на проводнике далековода 220 kV 
и 7 m у односу на проводнике напонског нивоа 400 kV. 

- Испод и у близини далековода не садити дрвеће које се својим растом може приближити на 
мање од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 6 m и 7 m 
у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 и 400 kV. 

- Забрањено je коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји могућност 
да се млаз воде приближи на мање од 5 m од проводника далековода напонског нивоа 110 kV, 
односно не мање од 6 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 220 kV и не 
мање од 7 m у односу на проводнике напонског нивоа 400 kV. 

- Забрањено je складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу далековода. 
- Нисконапонске, телефонске прикључке, прикључке на кабловску телевизију и друге 

прикључке извести подземно у случају укрштања са далеководом.  
- Приликом извођења било каквих грађевинских радова, нивелације терена, земљаних радова и 

ископа у близини далековода, ни на који начин се не сме угрозити статичка стабилност 
стубова далековода. Терен испод далековода се не сме насипати. 

- Све металне инсталације (електроинсталације, грејање и сл.) и други метални делови (ограде и 
сл.) морају да буду прописно уземљени. Нарочито водити рачуна о изједначењу потенцијала. 

 
1.3.3.2. Термоенергетска инфраструктура 
 
Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре 
За насељена места која нису гасификована, предвиђена је изградња дистрибутивне гасне мреже до 
насеља и у уличним коридорима насеља. 
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Нови потрошачи природног гаса у гасификованим насељима, могу се прикључити на постојећу 
дистрибутивну гасоводну мрежу изградњом нове дистрибутивне гасоводне мреже и прикључењем на 
постојећу, а све према условима надлежног дистрибутера за гас који ће, сагледавањем потребних 
количина гаса, за ове потрошаче одредити место и услове прикључења на гасну мрежу. 
 
За туристичко – рекреативне комплексе Просторним планом је предвиђена могућност прикључења на 
постојећу гасоводну мрежу, као и за све потенцијалне кориснике природног гаса на овом простору.  
 
Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре 
- за уређење и изградњу термоенергетске инфраструктуре испоштовати услове који су дати у 

Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, број 86/15) и Правилнику о изградњи 
постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 20/71 и 23/71). При пројектовању и изградњи гасне котларнице 
придржавати се Правилника о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и 
одржавање гасних котларница („Службени лист СФРЈ“, бр. 10/90 и 52/90). 

 
За гасоводе притиска до 16 barа испоштовати услове који су дати у Правилнику о условима за 
несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 barа („Службени 
гласник РС“, број 86/15). У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом 
појасу саобраћајница, у инфраструктурним коридорима. 
 
Табела 52.  Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених 

објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе 
ивице цеви до темеља објекта) 

  Гасовод MOP ≤ 4 bar 
(m) 

4 bar < MOP ≤ 10 
bar (m) 

10 bar <MOP≤ 16 bar 
(m) 

Гасовод од челичних цеви 1 2 3 
Гасовод од полиетиленских цеви 1 3 - 

 
Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену додатних 
мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 
 
Табела 53. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних гасовода 10 bar 

<MOP≤ 16 bar и челичних и ПЕ гасовода 4 bar < MOP ≤ 10 bar са другим гасоводима, 
инфраструктурним и другим објектима 

Инфраструктурни и други објекти 

Минимално 
дозвољено растојање 

(m) 

Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,60 
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,30 0,60 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,30 0,50 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање горивом 

превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и 
спортских ваздухоплова 

- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих и 
горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 - 3,00 

Од гасовода до шахтова и канала. 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 
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Табела 54.  Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода 
MOP ≤ 4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима 

Инфраструктурни и други објекти 

Минимално 
дозвољено растојање 

(m) 

Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,20 0,40 
Од гасовода до водовода и канализације 0,20 0,40 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,30 0,50 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,50 1,00 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,20 0,40 

Од гасовода до телекомуникационих и оптичких каблова 0,20 0,40 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање 
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 

привредних и спортских ваздухоплова 
- 5,00 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих 
и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 - 3,00 

Од гасовода до шахтова и канала 0,20 0,30 
Од гасовода до високог зеленила - 1,50 

* растојање се мери до габарита резервоара 
 
Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода дужине до 2,0 
m уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих интервенција на гасоводу и 
предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном вођењу, осим растојања од гасовода до 
постројења и објеката за складиштење запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова. 
 
Табела 55.  Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже 

и стубова далековода 
Минимално растојање 

Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 
1 kV ≥ U 1 1 

1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 
20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 
 
Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему не сме се 
угрозити стабилност стуба. 
 
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се мора 
поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања евентуалног продора 
гаса у канализацију. 
 
Локација МРС, МС И РС 
 
Табела 56.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у 

којима стално или повремено борави већи број људи 
MOP на улазу 

Капацитет 
m3/h MOP ≤ 4 bar 4 bar < MOP ≤ 10 bar 10 bar <MOP≤ 16 bar 

до 160 

Уз објекат   (отвори на 
објекту морају 
бити ван зона 

опасности) 

3,0 m или уз објекат (на зид или 
према зиду без отвора) 

5,0 m или уз објекат (на зид или 
према зиду без отвора) 

од 161 од 
1500 

3,0 m или уз објекат 
(на зид или према 
зиду без отвора) 

5,0 m или уз објекат (на зид или 
према зиду без отвора) 8,0 m 

од 1501 до 
6000 5,0 m 8,0 m 10,0 m 

Подземне 
станице 1,0 m 2,0 m 3,0 m 

 
Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС. 
МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима. Ограда мерно-
регулационе станице мора да обухвати зоне опасности и мора бити минималне висине 2,0 m. 
МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду. 
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Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору, са или без надстрешнице, ограда 
мора бити удаљена минимално 10,0 m од станице. 
 
Табела 57. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката 

MOP на улазу 

Објекат MOP ≤ 
4 bar 

4 bar < MOP ≤ 10 
bar 

10 bar <MOP≤ 
16 bar 

Железничка пруга 10 m 15 m 15 m 
Коловоз градских саобраћајница 3 m 5 m 8 m 

Локални пут 3 m 5 m 8 m 
Државни пут 8 m 8 m 8 m 

Интерне саобраћајнице 3 m 3 m 3 m 
Јавна шеталишта 3 m 5 m 8 m 

Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних 
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 

привредних и спортских ваздухоплова 
10 m 12 m 15 m 

Извор опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова 10 m 12 m 15 m 

Трансформаторска станица 10 m 12 m 15 m 

Надземни електро водови 

0 bar < MOP ≤ 16 bar: 
1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 

1 kV < U ≤ 110 
kV Висина стуба + 3 m** 

*   али не мање од 10 m.  
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је изолација вода  
     механички и електрично појачана 
 
На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима називног 
напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60° и 90°. 
 
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на минимално 60°. 
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од 60° потребно је 
прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над тим објектима. 
 
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 
Табела 58.  Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви, 

код укрштања са другим објектима 

Објекат Минимална дубина укопавања 
(cm) 

До дна одводних канала путева и пруга 100 
До дна регулисаних корита водених токова 100 
До горње коте коловозне конструкције пута 135 

До горње ивице прага железничке пруге 150 
До горње ивице прага индустријске пруге 100 

До дна нерегулисаних корита водених токова 150 
 
Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих разлога за тај 
поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али тако да минимална 
дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 
 
Услови за прикључење на јавну дистрибутивну мрежу 
 
Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и сагласностима добијеним 
од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама Правилника о условима за несметану и 
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, број 
86/15). 
 
Зона заштите термоенергетске инфраструктуре 
 
За гасоводе притиска већег од 16 barа 
 
Појас шире заштите гасовода - заштитни појас гасовода, је појас ширине 400 m (по 200 m са обе 
стране од гасовода, рачунајући од осе гасовода), у ком други објекти утичу на сигурност 
гасовода, али и обрнуто, гасовод утиче на друге објекте у свом окружењу. 
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Појас уже заштите гасовода - заштитни појас насељених зграда, је простор у коме гасовод утиче 
на сигурност насељених зграда, рачунајући од спољних ивица зграда, а за транспортни гасовод, 
овај појас је укупне ширине 60 m (по 30 m од осе гасовода мерено са обе стране осе цевовода). 
 
У појасу уже заштите гасовода, након изградње гасовода, не могу се градити зграде намењене за 
становање или боравак људи, без обзира на коефицијент сигурности са којим је гасовод изграђен и 
без обзира на то у који је разред појас гасовода сврстан. 
 
Експлоатациони појас ширине 12 m (по 6 m од осе гасовода мерено са обе стране осе цевовода), 
је простор у ком се не смеју постављати трајни или привремени објекти за време експлоатације 
гасовода или предузимати друга дејства која би могла да утичу на стање, погон или 
интервенције на гасоводу, сем објеката у функцији гасовода. 
 
У експлоатационом појасу гасовода могу се градити само објекти у функцији гасовода. Изградња 
нових објеката не сме угрозити стабилност, безбедност и поуздан рад гасовода. 
 
У експлоатационом појасу гасовода није дозвољено садити дрвеће и друго растиње чији корени 
досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. 
 
У експлоатационом појасу гасовода не могу се изводити радови и друге активности, осим 
пољопривредних радова дубине до 0,5 m, без писменог одобрења енергетског субјекта који је 
власник или корисник гасовода. 
 
За гасоводе притиска до 16 barа  
 
У зависности од притиска заштитни појас гасовода је: 
1) за ПЕ и челичне гасоводе МОР ≤ 4bar - по 1 m од осе гасовода на обе стране; 
2) за челичне гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 2 m од осе гасовода на обе стране; 
3) за ПЕ гасоводе 4 bar < MOP ≤ 10 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране; 
4) за челичне гасоводе 10 bar <MOP≤ 16 bar - по 3 m од осе гасовода на обе стране. 
 
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев пољопривредних 
радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног система. У заштитном 
појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 
1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. Приликом изградње 
гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу захтевима овог правилника и 
условима управљача јавног пута. 
 
1.3.3.3. Коришћење обновљивих и других извора енергије 
 
У оквиру подручја посебне намене на постојећим и планираним објектима (на крововима), могу 
се постављати соларни панели који ће користити сунчеву енергију за производњу топлотне или 
електричне енергије за сопствене потребе.  
 
У посебној намени и на стаништима у „Подручју утицаја на посебну намену“ је забрањено 
градити соларне електране и ветрогенераторе. 
 
У „Подручју утицаја на посебну намену“, на стаништима и у заштитној зони еколошких коридора 
и станишта, у појасу до 500 m од станишта/коридора, забрањује се изградња ветропаркова и 
појединачних ветрогенератора. 
 
Производни енергетски објекти обновљивих и других извора енергије, могу да се граде ван 
посебне намене, у „Подручју утицаја на посебну намену“ у складу са следећим условима: 
–  Енергетски производни објекти који користе обновљиве и друге изворе енергије (биомаса, 

биогас, геотермална енергија, гас, соларна енергија и др.) за производњу енергије 
(електричне, топлотне), снаге мање од 10 MVA, који ће ову енергију конектовати у јавну 
мрежу, према условима надлежног предузећа (ЕД) или користити за сопствене потребе, могу 
се градити у: пословно, производно, складишним комплексима; туристичко-рекреативним 
комплексима; како у насељима тако и ван насеља, као и у оквиру планираних садржаја на 
пољопривредном земљишту; 

–  Енергетски производни објекти који би користили биомасу, биогас, гас и др, за производњу 
енергије (топлотне, електричне), као и енергетски производни објекти који би користили 
сунчеву енергију и енергију ветра, који ће произведену енергију конектовати у јавну 
високонапонску, односно средњенапонску мрежу, према условима надлежних предузећа (ЕМС 
и ЕД), могу се градити ван насеља, као засебне комплексе на основу одговарајућег 
урбанистичког плана; 
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–  Енергетски производни објекти који ће се користити за сопствене потребе, могу се градити у 
складу са условима дефинисаним Просторним планом за: пословно, производно, складишне 
комплексе и комплексе ван насеља, туристичко-рекреативне комплексе ван насеља и 
садржаје на пољопривредном земљишту; 

–  Могу се градити садржаји у функцији енергетског производног објекта: објекат који 
производи енергију (топлотну, електричну), соларни колектори, трансформаторско и разводно 
постројење, пословни објекат, средњенапонски подземни водови;  

–  Комплекс опремити инфраструктуром коју захтева ова врста енергетског објекта;  
–  Соларни панели се могу постављати на објекте, стубове или на тло преко носача; 
–  Електроенергетску мрежу и осталу неопходну инфраструктуру у функцији производног 

енергетског објекта каблирати;  
–  Ветрогенератор, као појединачни стуб за производњу електричне енергије за сопствене 

потребе, може се градити ван грађевинског подручја насеља у оквиру садржаја на 
пољопривредном земљишту, радних комплекса и радних зона предвиђених Просторним 
планом; 

–  Ветрогенератор за сопствено снабдевање електричном енергијом (салаши, радни комплекси и 
др.), може се градити на основу Просторног плана; 

–  Стуб на који се поставља ветрогенератор, може се градити као слободностојећи у складу са 
законским условима и прописима који важе за изградњу таквих објеката. 
 

1.3.4. Електронска комуникациона инфраструктура 
 
У оквиру подручја посебне намене, у режиму заштите III степена Националног парка, могућа је 
изградња подземне електронске комуникационе инфраструктуре уз постојећу инфраструктуру, за 
потребе одрживог коришћења и управљања заштићеним подручјем, одржавање постојећих 
објеката и постојећих садржаја (зона кућа за одмор, туристичко – рекреативних комплекса, 
културно - историјских објеката и др.). 
 
За изградњу и реконструкцију електронске комуникационе мреже унутар границе дефинисаних 
станишта, морају се прибавити посебни услови заштите природе. 
 
Подземна електронска комуникациона мрежа 
- Електронску комуникациону мрежу градити подземно у коридорима саобраћајница; 
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m; 
- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелно са државним путем, морају 

бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута-ножице насипа 
трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање; 

- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно 
на предметни пут, у прописаној заштитној цеви; 

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног 
профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним 
путем), износи 1,35-1,50 m мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне 
цеви; 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви 
износи 1,0-1,2 m; 

- Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација на мин. 
10,0 m; 

- Ако постоје постојеће трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у исте; 
- Заштита телекомуникационих коридора, и изградња инфраструктурних и других објеката у 

близини електронских комуникационих коридора, мора бити у склади са Правилником о 
захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих 
средстава радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње 
објеката („Службени гласник РС“, брoj 16/12). 

- За потребе удаљених корисника, ван насеља, може се градити бежична (РР) електронска 
комуникациона мрежа. 

 
Oбјекти за постављање електронске комуникационе опреме и уређаја  
- Уређаји за потребе електронских комуникација се могу градити у оквиру планираних садржаја 

и осталих јавних површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних 
површина, обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру, 
или обезбеђењем засебне парцеле као јавне површине, са обезбеђеним приступом уређају, 
обезбеђеним простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру. 
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- Ивице бетонских постоља: стојећи ИРО-а (изводно-разводних ормана), електронских 
комуникационих уређаја: који су постављени у зеленом појасу улицe, морају бити на минималном 
хоризонталном растојању у односу на трасу будућих подземних инсталација, ивице коловоза, 
приступних путева, паркинг простора и свих других тврдих застора од 1,0 m. 
 

Услови за прикључење на електронску комуникациону мрежу 
- Прикључење корисника на електронску комуникациону мрежу извести подземним прикључком 

по условима надлежног предузећа;  
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 

развоја у области ЕК, потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем ЕК 
канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК опреме унутар 
парцеле корисника, или до објекта на јавној површини. 

 
Услови грађења бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката:  
- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне комуникационе 

мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио-релејних 
станица, као и антене и антенски носачи, могу се поставити на објекте у оквиру подручја 
посебне намене и на постојеће антенске стубове; 

- Антене и антенски носачи, могу се поставити на слободностојеће антенске стубове, као и на 
објекте, у складу за условима заштите природе; 

- Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени; 
- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV; 
- До комплекса за смештај електронске комуникационе опреме и антенских стубова са 

антенама, обезбедити приступни пут мин. ширине 3 m до најближе јавне саобраћајнице; 
-  Сензори у оквиру система надзора за аутоматско рано откривање пожара се могу постављати на 

постојеће или нове антенске стубове. 
 
Зона заштите коридора електронских комуникационих система веза 
 
У складу са важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину 
извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар 
заштитног пojaca није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних 
инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или 
кабловске ЕК канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да 
угрозе функционисање електронских комуникација (ЕК објеката). 
 
1.3.5. Правила за подизање заштитних појасева зеленила 
 
Заштитни појасеви зеленила се могу подизати ван Националног парка, у подручју посебне 
намене, просторна целина „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“, као и ван 
подручја посебне намене у оквиру „Подручја утицаја на посебну намену“.  
 
У оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре услови за формирање заштитних појасева 
зеленила су:  
-  за формирање заштитних појасева је потребна довољна ширина регулације у оквиру 

саобраћајне и водне инфраструктуре, а најмања препоручена ширина ових појасева је 5 m; 
- планско подизање заштитних појасева уз постојеће и планиране саобраћајиице, треба да се 

одвија у складу са предеоним карактеристикама подручја; 
- није дозвољено озелењавање уз сам појас саобраћајнице, јер би привлачио животињске врсте 

и довео до повећања морталитета њихових популација; 
- поред подизања ремиза високог зеленила које усмеравају кретање дивљачи према прелазима, 

у оквиру коридора саобраћајница је неопходно обезбедити и травне површине за врсте 
отворених станишта; 

- на местима међусобног укрштања саобраћајне и друге инфраструктуре, при садњи заштитних 
појасева, потребно је придржавати се услова везаних за безбедност саобраћаја; 

- положај заштитних појасева ускладити са постојећом и планираном подземном и надземном 
инфраструктуром; 

-  уз канале и насипе, заштитне појасеве формирати ван појаса потребног за њихово одржавање 
и ван травног појаса који треба да омогући проток врста; 

-  уз водотоке који представљају еколошке коридоре који повезују станишта, обавезно је 
остављања континуираног појаса травне вегетације. 
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У оквиру пољопривредног земљишта услови за формирање заштитних појасева зеленила су: 
-  формирање заштитних појасева ускладити са просторним положајем станишта и еколошких 

коридора; 
-  заштитне појасева формирати од просечно 10 m ширине (минимум 6 m); 
-  главне појасеве формирати управно на правац дувања ветра, а споредне управно на правац 

главних појасева; 
-  једноредне или дворедне појасеве формирати у зони мање угрожености од ветра, а у зони 

јаког ветра и суше формирати појасеве од 3-5 редова од лишћарских врста аутохтоног 
порекла; 

-  појасеве формирати на међусобном растојању од 30 њихових висина, како би се остварили 
ефекти заштите од ветра, одношења земљишта и усева у фази семена; 

-  формирати ажурни тип појасева (са већим бројем отвора распоређених по целом профилу 
појаса). 

 
На стаништима заштићених врста услови за формирање заштитних појасева зеленила су: 
-  на степским стаништима није дозвољено подизање високог зеленила; 
-  за формирање заштитних појасева на осталим стаништима је потрбно прибавити услове 

надлежне институције за заштиту природе. 
 
Уколико се заштитни појасеви зеленила подижу у оквиру постојећих регулационих линија јавних 
путева и канала, потребна је израда пројектне документације. Пројектном документацијом 
одредити просторни распоред заштитних појасева зеленила, типове, ширину, међусобна 
растојања и конкретан избор врста уз забрану примене инвазивних врста и учешће аутохтоних 
врста најмање 50%.  
 
У случају потребе утврђивања јавног интереса и разграничења јавног од осталог земљишта, 
потребна је израда планова детаљне регулације. За формирање свих заштитних појасева 
зеленила је потребно прибавити услове од надлежне институције за заштиту природе. 
 
1.3.6. Правила уређење за спомен парк и видиковац  
 
Спомен парк у подручју посебне намене подигнут je у част истакнутих људи (револуционара, 
хероја или других знаменитих личности и догађаја). Постојећи локалитети су: „Рохаљ базе“ у КО 
Дивош и „Цигански логор“ КО Лежимир“ (Сремска митровица-град), који су споменици културе и 
„Надгробни споменик умрлима од епидемије у Првом светском рату“, на старом гробљу код 
манастира Раваница у КО Врдник (општина Ириг), добро под претходном заштитом.  
 
Видиковци су места на којима се планира безбедно заустављање посетилаца Фрушке горе, краће 
задржавање за потребе одмора и уживања у предеоним лепотама. Постојећи видиковац је на 
локалитету „Змајевац“ у КО Врдник (општина Ириг).  
 
Наведени локалитети имају дефинисану парцелу на шумском земљишту у Националном парку. 
Потребно их је партерно и вртно – архитектонски уредити, а композиционо решење зависи од 
режима заштите у коме се локалитет налази и значаја личности или догађаја коме је комплекс 
намењен. С обзиром на шумовити карактер предела Фрушке горе, препорука је да концепција 
уређења буде у пејзажном стилу или, уколико је потребно нагласити значај и културно-историјску 
вредност комплекса спомен парка, уређење извести у mixt или геометријском стилу. Обезбедити 
минимум 70% зелених површина за спомен парк, а минимално 90% у оквиру комплекса видиковца. 
 
Партерно уређење наведених локалитета подразумева формирање колских прилаза, 
паркиралишта, пешачких и бициклистичких стаза, платоа и опремање вртним мобилијаром 
(споменици, скулптуре, перголе, риголе – каналете, канали, осветљење, клупе, корпе за смеће, 
настрешнице и др.). Пешачке комуникације изводити од порозних или полупорозних застора и 
материјала који се уклапају у природни амбијент. Хортикултурно уређење комплекса уклопити у 
постојећу вегетацију и применити аутохтоне саднице које су карактеристичне за подручје 
Фрушке горе, или декоративне неинвазивне врсте да би се истакао значај комплекса. Уз 
прибављене услове заштите дозвољено је постављање привремених објеката (тоалет, туристички 
пункт и сл.). Комплекс опремити неопходном инфраструктуром. 
 
За уређење ових локалитета је обавезна израда урбанистичког пројекта. Уколико је потребно 
дефинисати регулациону линију, неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана. За све 
радове прибавити услове и мере техничке заштите надлежног завода за заштиту споменика 
културе и услове и мере заштите Покрајинског завода за заштиту природе. 
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1.4. СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПО 
ЦЕЛИНАМА КОЈИ JE ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ И 
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

 
Степен комуналне опремљености грађевинског земљишта даје се за грађевинско земљиште у 
посебној намени. 
 
За сваку грађевинску парцелу на грађевинском земљишту у делу грађевинског подручја насеља који је 
у подручју посебне намене обезбедити услове за прикључење на насељску: саобраћајницу (колски и 
пешачки прилаз), водоводну мрежу, канализациону мрежу, електроенергетску мрежу, дистрибутивну 
гасоводну мрежу, електронску комуникациону мрежу (ЕК), а према условима надлежног предузећа. За 
потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе минималне услове обезбедити у 
складу са важећим планским документом ЈЛС. 
 
За грађевинску парцелу у зони кућа за одмор обезбедити минимално прикључак на: саобраћајну 
и електроенергетску инфраструктуру. Ако постоје технички услови, зону кућа за одмор 
прикључити на насељску канализациону мрежу. Док се не стекну услови за прикључење на 
насељску или локалну канализациону мрежу, фекалне отпадне воде упуштати у водонепропусне 
објекте за сакупљање и третман отпадних вода који се граде на истој парцели као и главни 
објекат. Снабдевање водом нижег квалитета обезбедити из подземља захватањем прве издани. 
 
За грађевинску парцелу комплекса манастира, туристичко-рекреативног комплекса и пословног 
комплекса, обезбедити услове за прикључење на: саобраћајницу, водоводну мрежу, 
канализациону мрежу, електроенергетску мрежу, дистрибутивну гасоводну мрежу, електронску 
комуникациону мрежу (ЕК), а према условима надлежног предузећа.  
 
За потребе издавања локацијских услова и грађевинске дозволе за ове комплексе неопходно је 
обезбедити минимално прикључак на: саобраћајну и електроенергетску инфраструктуру и 
обезбедити услове за одвијање електронског комуникационог саобраћаја. Ако постоје технички 
услови комплекс прикључити на насељску канализациону мрежу. Ако не постоје услови за 
прикључење на насељску канализациону мрежу или док се не стекну, фекалне отпадне воде 
упуштати у водонепропусне објекте за сакупљање и третман отпадних вода који се граде на 
истој парцели као и главни објекат. Снабдевање водом нижег квалитета обезбедити из подземља 
захватањем прве издани. Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију 
пречистити на сепаратору уља и брзоталоживих примеса. 
 
За грађевинску парцелу комуналног комплекса неопходно је обезбедити минимално прикључак 
на: саобраћајну, електроенергетску инфраструктуру и обезбедити услове за одвијање 
електронског комуникационог саобраћаја. Ако постоје технички услови комплекс прикључити на 
насељску канализациону мрежу. Ако не постоје услови за прикључење на насељску 
канализациону мрежу или док се не стекну, фекалне отпадне воде упуштати у водонепропусне 
објекте за сакупљање и третман отпадних вода који се граде на истој парцели као и главни 
објекат. Снабдевање водом нижег квалитета обезбедити из подземља захватањем прве издани. 
Све зауљене воде пре упуштања у атмосферску канализацију пречистити на сепаратору уља и 
брзоталоживих примеса. 
 
 
1.5.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 
1.5.1. Услови и мере заштите и уређења природних добара 
 
1.5.1.1. Заштићена подручја 
 
НП „Фрушка ropa“ 
 
У оквиру НП „Фрушка ropa“ и у његовој заштитној зони, спровести мере заштите које су 
прописане Студијом заштите НП „Фрушка ropa“ (Предлог за успостављање заштите природних 
вредности, у поступку израде Закона о Националним парковима, Покрајински завод за заштиту 
природе, Нови Сад, 2015 године). Режими заштите у Националном парку су утврђени на основу 
Закона о националним парковима као оквирне границе, а дате су Прилогу број 2 - Опис границе 
Националниг парка „Фрушка гора“ и утврђених режима заштите Просторног плана. 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 611 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

200 
 
 

У оквиру утврђених режима заштите се примењују следеће мере: 
 
Режим заштите I (првог) степена 
Режим заштите I степена обухвата највредније, пре свега шумске локалитете, равномерно и 
мозаично распоређене на Фрушкој гори. У режиму заштите I степена забрањено je: 
1) коришћење природних ресурса и изградња објеката; 
2) сви радови и активности осим: 
- научних истраживања и праћења природних процеса, 
- контролисаних посета у образовне и општекултурне сврхе, 
- спровођења заштитних, санационих и других неопходмих мера у случају пожар, елементарних 

непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и пренамножавања штегочина и 
- посебних интервентних мера на заштити екосистема. 
 
Режим заштите II (другог) степена 
Режим заштите II степена обухвата већину шума на Фрушкој гори, са делимично измењеним 
екосистемима великог научног и практичног значаја, где су могуће управљачке интервенције у 
циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без последица 
пo примарне вредности његових природних станишта, популација и екосистема. 
 
У режиму II степена заштите, поред мера за III степена забрањено je: 
1. изградња нових јавних путева; 
2. нарушавање и уништавање површина под травном вегетацијом, њихово преоравање и 

успостављање пољопривредне производње; 
3. уклањање травног покривача са површинским слојем земљишта; 
4. ноћење стада и постављање чобанских склоништа. 
 
Ограничава се: 
1. изградња објеката и инфраструктуре, на потребе управљања заштићеним подручјем и 

постављање подземних водова уз постојећу инфраструктуру; 
2. асфалтирање путева на реконструкцију постојећих асфалтираних путева; 
3. насипање шумских путева на употребу природних тврдих материјала; 
4. насипање шумских путева на трасе и деонице усклађене са циљевима очувања природних 

вредности; 
5. завршни сек на просторне целине не веће од 5 ha, са успостављањем заштитног појаса 

између сечина ширине најмање 30 m у периоду од 10 година, осим за потребе 
ревитализације; 

6. обнова шумских састојина у појасу од најмање 30 метара око подручја са режимом заштите I 
степена, на групимичну обнову аутохтоних врста; 

7. обављање радова и активности у околини подручја под режимом заштите I степена у 
периоду од 15. марта до 1. августа, на удаљеност већу од 150 m или радове и активности 
плански усклађене са потребом очувања вредности локалитета; 

8. пашарење, на просторно и временски ограничене активности, пo посебном програму; 
9. кошење, на просторно и временски ограничене активности, уз примену заштитних мера за 

флору и фауну; 
10. паљење вегетације на потребу ревитализације станишта, пo посебном пројекту и условима 

заштите природе; 
11. лов у отвореним ловиштима, на просторно и временски ограничене активности на 

одржавању здравственог стања и бројности популација ловних врста; 
12. риболов на рекреативни, санациони риболов у научно-истраживачке сврхе и изловљавање 

алохтоних врста; 
13. туризам на просторно и временски ограничене активности, у складу са потребом очувања 

природних вредности; 
14. осветљавање простора на неопходно и усмерено осветљавање објеката, приземних 

површина и површине земљишта, као и за потребе безбедности саобраћајница, туристичких 
садржаја и културно-историјских вредности; 

15. употреба хемијских средстава на сузбијање пренамножених и инвазивних врста, болести и 
паразита у случајевима кад je немогуће применити алтернативно биолошко/механичко 
решење. 

 
Режим заштите III (трећег) степена 
Режим заштите III степена обухвата измењене екосистеме, постојеће објекте и ичфраструктуру, 
туристичке и викенд зоне, као и просторе одрживог коришћења простора. У режиму III степена 
заштите забрањено je: 
1. изградња објеката за депоновање радиоактивног и другог опасног отпада и других објеката 

којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште и угрозити флора и фауна; 
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2. радови и активности који могу имати значајан неповољан утицај на геоморфолошке, 
хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну средину, еколошки интегритет 
и естетска обележја предела; 

3. узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање дивљих животиња; 
4. уништавање и непланско уклањање и сакупљање дивљих биљака и гљива; 
5. уношење алохтоних врста животиња у отвореном делу ловишта; 
6. замена састојина аутохтоних врста дрвећа алохтоним; 
7. вршити чисту сечу аутохтоних шумских састојина, осим за потребе ревитализације станишта; 
8. сеча издвојених и репрезентативних јединки и група аутохтоних врста дрвећа; 
9. пошумљавање и преоравање травних станишта, ливада и пашњака; 
10. исушивати или затрпавати влажна станишта; 
11. узимање геолошког и палеонтолошког материјала, осим за потребе научних истраживања; 
12. експлоатација минералних сировина, осим подземних вода; 
13. хемијско и физичко загађивање, депоновање чврстог и течног отпада; 
14. испуштање непречишћених отпадних вода, као и вода испод квалитета који одговара II (р 

мезосапробној) класи; 
15. коришћење локалних шумских путева за јавни саобраћај; 
16. уништавање мобилијара уређених излетишта, информативних табли, излетничких стаза, 

туристичких пунктова и културно-историјских садржаја; 
17. вожња возила на моторни погон, других возила и превозних средстава изван путева, стаза и 

простора који су за то намењен, осим за службене потребе; 
18. напасање стоке у шумама и на шумским ливадама, осим пo посебним активностима 

ревитализације; 
19. обављање осталих активности којим би се могле нарушите природне вредности Националног 

парка. 
 
Oграничава се: 
1. изградња објеката и инфраструктуре на потребе одрживог коришћења и управљања 

заштићеним подручјем, одржавање постојећих објеката, постојећу викенд зону и 
постављање подземних водова уз постојећу инфраструктуру; 

2. промена намене површина, на потребе ревитализације и унапређења природних станишта; 
3. активности на коповима на техничку и биолошку рекултивацију усклађену са потребама 

очувања природних вредности; 
4. уношење алохтоних врста биљака на привремеио одржавање постојећих састојина и 

неинвазивних врста за спречавање ерозије, појаве клизишта и обнове шумског земљишта на 
деградованим стаништима; 

5. насељавање алохтоних врста животиња, на неинвазивне врсте на простору ограђених 
ловишта; 

6. обављање радова и активности у околини подручја под режимом заштите I степена у 
периоду од 15. марта до 1. августа, на удаљеност већу од 150 m или радове и активности 
плански усклађене са потребом очувања вредности локалитета; 

7. обнова шумских састојина у појасу од 30 метара око подручја са режимом заштите I степена, 
на групимичну обнову применом искључиво аутохтоиих врста; 

8. пашарење, на просторно и временски ограничене активности, пo посебном програму; 
9. кошење, на просторно и временски ограничене активности, уз примену заштитних мера за 

флору и фауну; 
10. паљење вегетације на потребу ревитализације станишта, пo посебном пројекту и условима 

заштите природе; 
11. осветљавање простора на усмерено осветљавање објеката, приземних површина и површине 

земљишта, као и за потребе безбедности саобраћајница, туристичких садржаја и културно-
историјских вредности; 

12. употреба хемијских средстава на сузбијање пренамножених и инвазивних врста, болести и 
паразита у случајевима кад je немогуће применити алтернативно биолошко/механичко 
решење; 

13. паркирање моторних возила и/или камп-приколица, постављање шатора, паљење ватре и 
кретање паса на активности усклађене са циљевима очувања и управљања; 

14. туристичке активности на одрживе облике туризма и рекреације на за то уређеним 
локалитетима, објектима и стазама; 

15. риболов на спортски, рекреативни, санациони, риболов у научно-истраживачке сврхе и 
изловљавање алохтоних врста, као и на порибљавање аутохтоним врстама за потребе 
реинтродукције. 
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Мере очувања и унапређења нa подручју под режимом заштите II (другог) и III (трећег) степена 
1. очување релрезентативних геолошких, геоморфолошких и хидролошких појава и одлика, 

биогеографских обележја подручја, предеоног, екосистемског, специјског и генетског 
диверзитета; 

2. мониторинг природних вредности; 
3. очување мешовитог састава аутохтоних шумских екосистема; 
4. ревитализација травних, шумо-степских, шумских и влажмих станишта; 
5. планско сузбијање и замена инвазивних врста аутохтоним; 
6. успостављање семенских објеката аутохтоних врста дрвећа; 
7. обнова храстових шума; 
8. постепено обнављање изданачких шума оптималним продужетком опходње приликом 

извођења оплодних сеча; 
9. остављање најмање пет стабала no хектару приликом извођења оплодних сеча; 
10. постепено превођење постојећих изданачких шума у виши узгојни облик, са искључивом 

применом аутохтоних врста; 
11. потенцирање природне обнове шумских састојина; 
12. очување мешовитог састава шуме са знзчајним учешћем старих стабала; 
13. потенцирање обнове букве, храста китњака, сладуна и медунца на њиховим потенцијалним 

стаништима; 
14. потенцирање обнове грабића нз реликтном станишту источног дела Фрушке rope; 
15. очување и унапређење стања високих шума применом природне обнове и благовремено и 

планско извођење мера неге и обнове шума, којима се обезбеђује природна структура и 
састав ових шума; 

16. кошење ливада no прописаној динзмици за појединачна подручја; 
17. пашарење на издвојеним локалитетима, поготово на степским пашњацима у подножју, уз 

очување и унапређење традиционалних облика сточарства; 
18. реинтродукција врста несталих са Фрушке rope или појединих њених делова; 
19. мере активне зашгите фауне (хранилишта, вештачка гнезда и др.); 
20. заштита и уређење изворишта; 
21. очување амбијентзлних целина водопада и других објеката гео наслеђа; 
22. презентација и популаризација природних и створених вредности Националног парка; 
23. унапређење туристичке понуде и система управљања посетиоцима; 
24. проходност еколошких коридора; 
25. очување, рестаурација и стављање у функцију објеката културно-историјског наслеђа и 

традиционалног градитељства; 
26. уређење излетничких и других репрезентативних простора. 
 
Режим заштитне зоне 
Због великог утицаја урбаног и пољопривредног окружења Националног парка, као и у циљу 
повезивања заштићеног подручја преко локалних еколошких коридора са Дунавом као 
коридором од европског значаја, дефинишу се мере заштите за заштитну зону, усклађене са 
Уредбом о еколошкој мрежи Републике Србије. 
 
Ha подручју режима заштитне зоне ограничава се: 
1. изградња нових индустријских и прерађивачких погона, као и туристичких и других садржаја 

који су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или узнемиравања живог 
света осветљавањем, на удаљеност већу од 500 m од границе Националног парка; 

2. лов у појасу од 300 m око Националног парка на плански у сарадњи са надзорном службом 
Националног парка; 

3. коришћење станишта националне еколошке мреже на активности које су у складу са 
потребама очувања станишних типова приоритетних за заштиту и проходности еколошких 
коридора; 

4.  уношење алохтоних врста, на врсте кoje на основу стручне литературе нису инвазивне у 
Панонском региону; 

5. коришћење шума у приобалном пojacy Дунава ширине 20 m, на гајење и обнову аутохтоних 
врста. 

 
Споменик природе и Споменик вртне архитектуре 
 
Мере заштите за СП „Оскоруша код Хопова“, спровести на основу аката о заштити. Забрањено је 
предузимање радњи које ће утицати на измену овог природног добра (одлагање отпадних 
материја у његовој близини и ложење ватре), а дозвољено је предузимање биолошко- техничких 
мера заштите стабла под условима надлежне службе. 
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Мере заштите за СВА „Парк Манастира Беочин“ спровести на основу важећег акта о заштити, а за 
потребе реконструкције Парка, неопходно је прибавити услове Покрајинског завода за заштиту 
природе. 
  
1.5.1.2. Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста 
 
За сва евидентирана станишта на подручју обухвата Просторног плана, Просторним планом се дају 
мере заштите. За станишта која су евидентирана у оквиру просторне целине „Подручје 
непосредног утицаја на Национални парк“ у овом поглављу се даје опис по катастарским парцелама, 
према условима и подацима Покрајинског завода за заштиту природе. За остала станишта која се 
налазе на простору „Подручја утицаја на посебну намену“, неопходно је да се до усаглашавања 
просторних планова ЈЛС са овим Просторним планом, примењују мере заштите и графички 
приказ станишта, који је дат на Рефералној карти 3.1. Заштита природних добара. 
 
Мере заштите станишта 
 
Мере заштите нa стаништима која се налазе ван грађевинских подручја: 
забрањено je: мењати намену и културу површина, осим у циљу еколошке ревитализације 
станишта, преоравати површине под природном вегетацијом, градити рибњаке, уклањати травни 
покривач са површинским слојем земљишта, подизати соларне и ветрогенераторе, отварати 
површинске копове, мењати морфологију терена, привремено или трајно одлагати отпад и 
опасне материје, уносити инвазивне врсте биљака и животиња; 
неопходно je: ускладити постојећи режим вода са циљевима заштите станишта, обезбедити 
одрживо коришћење травних површина станишта за кошење и испашу у складу са капацитетом 
станишта (очување старих раса и сорти, обнова екстензивног сточарства и сл.); 
прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности:  
 изградња и реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности; 

уређење вода, радови на одржавању каналске мреже укључујући и уклањање вегетације и 
остали мелиорациони радови;  

 геолошка и друга истраживања;  
 подизање ваншумског зеленила;  
 сеча дрвореда, група стабала и шумица, крчење жбуња;  
 паљење вегетације ливада, пашњака и трстика, као и ревитализацију станишта, формирање 

појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање запуштеног бунара), као и за 
 подизање привремених објеката (надстрешнице и сл.). 
 
Природна станишта која су обухваћена грађевинским подручјима 
 
забрањено je: мењати морфолошке и хидролошке особине станишта, састав и структуру 
вегетације; одредити намену другачију од заштитног зеленила; обављати све радове и 
активности, осим еколошке едукације и одржавања станишта, у складу са карактеристикама и 
капацитетом простора; одлагати отпад и опасне материје. уносити инвазивне врсте биљака и 
животиња; 
прибавити посебне услове заштите природе за све активности на овим подручјима, укључујући и 
активности одржавања и/или уређења просторне целине. 
 
Антропогена станишта која се налазе на грађевинским подручјима 
 
Забрањене су: активности које могу да доведу до уништавања јединки заштићених и строго 
заштићених врста (јединке у свим сезонским и развојним фазама, нпр. jaja, ларве...); 
прибавити посебне услове заштите природе за све активности на овим подручјима којима се 
мењају карактеристике станишта. 
 
Опис станишта у оквиру просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални 
парк“ 
 
У оквиру просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“, даје се следећи опис 
станишта по катастарским парцелама (у даљем тексту: парцела), према условима и подацима 
Покрајинског завода за заштиту природе: 
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Станишта на територији општине Беочин 
 
ВЕ013а 
Станиште ВЕ013а налази ce у KO Свилош, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
југоисточна међна тачка парцеле 785. Граница ce пружа у правцу југа идући источном ивицом 
парцеле 786, потом ce ломи у правцу истока идући северном ивицом парцеле 1911 до 
североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом правцу и 
пресеца парцелу 1892/1, потом ce спушта у правцу југоистока идући североисточном a потом и 
југоисточном ивицом исте парцеле. Наставља јужном ивицом парцеле 1055/1, источном ивицом 
парцеле 1055/2 и западном ивицом парцеле 311. Од источне међне тачке парцеле 1066 граница 
ce креће јужном ивицом парцела 1066, 1063, 1062 и 1914. Граница ce креће источном ивицом 
парцеле 1351, a затим мења смер у правцу запада идући северном ивицом парцеле 1350. 
Наставља источном и западном ивицом парцеле 1914 и јужном ивицом парцеле 1051 до јужне 
међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 1915 у правцу југоззпзда и 
даље ce креће западном ивицом исте парцеле. Обухвата парцелу 949, наставља источном и 
северном ивицом парцеле 950, северном и западном ивицом парцеле 947 и западном и северном 
ивицом парцеле 1915 до југозападне међне тачке парцеле 922. Од ове тачке граница ce креће у 
правцу севера идући западном ивицом парцеле 922, наставља јужном, западном и северном 
ивицом парцеле 909/6, ломи ce у правцу севера идући западном ивицом парцеле 914, а потом 
обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 909/1. Граница потом мења смер у правцу 
севера идући западном ивицом парцеле 909/4 до северозападне међне тачке исте парцеле где 
наставља у истом правцу и пресеца парцелу 1915, а затим ce креће западном ивицом парцеле 
977/1. Граница ce потом протеже дуж јужне, источне и северне ивице парцеле 981 до 
северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом правцу и 
пресеца парцелу 1915, потом ce ломи ка северу идући југозападном ивицом исте парцеле. 
Граница ce потом креће југоисточном ивицом парцеле 803 до североисточне међне тачке исте 
парцеле, нзставља у правцу североистока, пресеца парцелу 1911 а потом ce креће дуж 
југоисточне ивице парцеле 801, a потом и јужном ивицом парцеле 785 до југоисточне међне 
тачке исте парцеле, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE013c 
Станиште ВЕ013с налази ce у KO Свилош, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 1919. Граница ce креће у правцу југа идући источном и 
јужном ивицом парцеле 1919, источном ивицом парцеле 1920/2 и северном и источном ивицом 
парцеле 1920/1. Спушта ce источном ивицом парцеле 1314/1 укључујући парцелу 1314/2, 
наставља северном ивицом парцела 1931 и 1308, a затим ce спушта западном и јужном ивицом 
парцеле 308. Даље ce граница креће источном, јужном и западном ивицом парцеле 1895, затим 
јужном ивицом парцеле 1838 и источном ивицом парцеле 1931 до тачке наспрам источне међне 
тачке парцеле 1732. Од ове тачке граница ce креће у правцу запада пресецајући парцелу 1931 и 
наставља северном и западном ивицом парцеле 1932. Идући у правцу запада граница ce креће 
северном ивицом парцеле 1886, затим јужном ивицом парцела 1587/1 и 1658 до источне међне 
тачке парцеле 1658. Од ове тачке граница пресеца парцелу 1928 у правцу југа и наставља 
западном и јужном ивицом парцеле 1664, јужном ивицом парцеле 1663, a потом ce креће дуж 
западне, јужне и источне ивице парцеле 1674 до источне међне тачке исте парцеле. Од ове 
тачке граница пресеца парцелу 1929 у правцу истока и даље обухвата северну и источну ивицу 
парцеле 1675. Даље ce креће северном ивицом парцела 1676 и 1688, a потом ce ломи у правцу 
севера идући западном ивицом парцеле 1692, јужном ивицом парцеле 1700 и јужном, западном и 
северном ивицом парцеле 1699 до северне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница ce 
креће у правцу севера и пресеца парцелу 1929, наставља у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 1929. Граница ce затим креће северном ивицом парцеле 1661, западном ивицом парцеле 
1653 и јужном ивицом парцеле 1589/2. Наставља западном ивицом парцеле 1929, источном 
ивицом парцеле 1921, затим обухвата западну и северну ивицу парцеле 1320 и источну ивицу 
парцеле 1322. Даље ce креће северном ивицом парцела 1325 и 1326, западном ивицом парцеле 
1328 и јужном ивицом парцела 1337 и 1345. Идући у правцу севера граница ce креће западном 
ивицом парцела 1345 и 1338 до северозападне међне тачке парцеле 1338. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 1920/1 у правцу севера и наставља изломљеном јужном ивицом парцеле 1350 
до североисточне међне тачке парцеле 1919, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
ВЕ014а 
Станиште ВЕ014а налази ce у KO Грабово, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 158. Граница ce пружа у правцу истока идући северном 
ивицом парцела 158, 160, 161, 162, 163 и 164/2, потом ce оштро ломи у правцу југа идући 
источном ивицом парцеле 164/2 до југоисточне међне тачке парцеле 164/2. Од ове тачке граница 
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наставља у истом правцу, пресеца парцелу 958, потом мења смер у правцу истока идући јужном 
ивицом парцеле 958 до североисточне међне тачке парцеле 148. Граница ce затим спушта у 
правцу југа идући источном ивицом парцеле 148 a затим северном ивицом парцеле 962. Граница 
потом обухвата парцелу 153 са њене источне, јужне и западне стране, потом наставља у правцу 
запада идући јужном ивицом парцеле 154 a затим западном ивицом исте парцеле. У северној 
међној тачки парцеле 154 граница иде у правцу југозапада идући јужном ивицом парцеле 958, a 
потом мења смер у правцу северозапада идући источном ивицом парцеле 953 до северозападне 
међне тачке парцеле 158, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE014b 
Станиште BE014b налази ce у KO Грабово, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 400. Од ове међне тачке граница ce спушта у правцу југа идући 
изломљеном западном ивицом парцеле 403, a потом наставља у истом правцу идући западном 
ивицом парцела 943 и 944 до јужне међне тачке парцеле 649. Од ове тачке граница мења смер у 
правцу северозапада обухватајући јужну и западну ивицу парцеле 649, a потом наставља у 
истом правцу идући јужном ивицом парцеле 652. Граница ce затим ломи у правцу севера идући 
изломљеном западном ивицом парцела 652 и 639, a потом јужном ивицом парцела 637/2 и 637/1. 
Граница ce потом ломи у правцу севера идући источном ивицом працела 977 и 966 до северне 
међне тачке парцеле 635, одакле мења смер у правцу истока идући изломљеном јужном ивицом 
парцела 634/2, 631, 630 и 629. Граница ce потом оштро ломи у правцу севера идући источном 
ивицом парцела 629 и 625/2, a затим скреће у правцу истока идући јужном ивицом парцела 624, 
626 и 974 до северозападне међне тачке парцеле 662. Од ове тачке граница ce ломи ка северу и 
пресеца парцелу 974, потом наставља у истом правцу идући западном ивицом парцеле 446 a 
потом обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 447. Граница ce потом креће у правцу 
севера идући западном ивицом парцела 436, 433 и 431, затим ce ломи у правцу запада идући 
северном ивицом парцеле 459. Граница ce креће северном и источном ивицом парцеле 462 до 
северозападне међне тачке парцеле 417. Од ове тачке граница наставља у истом правцу и 
пресеца парцелу 961, потом наставља у правцу севера идући изломљеном западном ивицом 
парцеле 381. Граница потом скреће у правцу запада идући јужном ивицом парцела 373 и 368, a 
потом ce креће изломљеном западном ивицом истих парцела. Граница ce ломи у правцу истока 
идући северном ивицом парцела 373 и 374, a затим ce креће дуж изломљене западне ивице 
парцела 378 и 377 до северне међне тачке парцеле 377. Од ове тачке граница ce спушта у 
правцу југа идући источном ивицом парцеле 377 до места наспрам југозападне међне тачке 
парцеле 400, где ce ломи у правцу истока и пресеца парцелу 361. Граница потом скреће у 
правцу севера идући западном ивицом парцеле 400, до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE014c 
Станиште ВЕ014с налази се у KO Грабово општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 805. Граница се креће северном и источном ивицом парцеле 
805, источном ивицом парцеле 806 a затим северном и источном ивицом парцеле 788/1. 
Наставља северном ивицом парцела 791 и 788/2 и обухвата западну и северну ивицу парцеле 
795 до североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу у правцу 
истока и креће се северном и источном ивицом парцеле 783, источном ивицом парцеле 784 и 
северном ивицом парцела 788/2 и 785. Даље се креће западном ивицом парцеле 786 и обухвата 
парцеле 776 и 777. Граница се затим креће дуж јужне и источне ивице парцеле 775, северне и 
источне ивице парцеле 751 и дуж северне ивице парцеле 742. Ломи се у правцу југа идући 
западном ивицом парцела 977, потом северном и источном ивицом парцеле 907, источном 
ивицом парцеле 994 да 6и обухватила и парцелу 913, односно наставила правцем јужно до тачке 
тромеђе парцела 901, 944 и 923. Граница скреће ка западу северном ивицом парцеле 923 до 
тачке наспрам југоисточне међне тачке парцеле 887. Од ове тачке граница се креће у правцу 
запада пресецајући парцелу 983 и наставља северном ивицом парцеле 924. Даље се ломи у 
правцу северозапада и креће се западном и северном ивицом парцеле 870, западном ивицом 
парцела 871, 863 и 861 и јужном и западном ивицом парцеле 860. Обухвата парцелу 859 са њене 
јужне, западне и северне стране укључујући парцеле 848, 849, 850, 851 и 808/9, наставља 
северозападном ивицом парцеле 986 до северне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 983 у правцу истока и даље се креће источном ивицом парцеле 983. Наставља 
јужном и источном ивицом парцеле 804 до северозападне међне тачке парцеле 805, односно до 
почетне међне тачке описа станишта. 
 
ВЕ015e 
Станиште BE015e налази се у KO Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 2039. Граница се креће југозападном и југоисточном ивицом 
парцеле 2035, југозападном ивицом парцела 2165 и 2164 и северозападном, југозападном и 
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југоисточном ивицом парцеле 2163. Настваља североисточном ивицом парцела 2124, 2125 и 
2144, источном ивицом парцеле 2144, потом прати северну ивицу парцела 2145 и 2147, 
обухватајући парцелу 2145 и потом скреће у правцу запада јужном ивицом парцела 2145 и 2144. 
Ломи се на југозапад идући источном ивицом парцела 2126 и 2137, обухватајући и јужну ивицу 
парцеле 2137. Граница затим наставља источном, југозападном и северном ивицом парцеле 
2130, наставља западном ивицом парцела 2120 и 2113. Даље се граница креће јужном ивицом 
парцеле 2107, јужном, западном и северном ивицом парцеле 2041 a потом се ломи у правцу 
истока идући јужном и источном ивицом парцеле 2038, до северне међне тачке парцеле 2039, 
односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE015f 
Станиште BE015f налази се у KO Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2694. Од ове међне тачке граница иде у правцу истока 
северном ивицом парцела 2694, 2693 и 2692. Граница се оштро ломи у правцу југа идући 
источном ивицом парцеле 2692, затим се оштро ломи у правцу истока идући северном ивицом 
парцела 2691/6, 2691/5, 2691/4, 2691/3 и 2691/2. Граница се ломи на југ идући источном ивицом 
парцеле 2691/2, северном ивицом парцела 2696/1 и 2696/2, западном и јужном ивицом парцеле 
2690/2, источном ивицом парцеле 2701 и северном и источном ивицом парцеле 2699. Даље 
граница обухвата парцеле 2723/1 и 2723/2 и идући у правцу југа креће се источном ивицом 
парцела 2725, 2722, 2731/1, 2761 и 2762/2. Граница иде на исток северном ивицом парцеле 
2751. Пратећи ову ивицу граница иде ка истоку, потом скреће ка северу и иде североисточно до 
тачке наспрам међне линије парцела 2737 и 2750/2. Граница се овде ломи ка југоистоку, пресеца 
парцелу 2751 и спушта се западном ивицом парцела 2737 и 2740. Код источне међне тачке 
парцеле 2741 граница се ломи ка југозападу обухватајући парцелу 2741 са јужне стране, 
наставља јужном ивицом парцела 2742 и 2743 до међне тачке са парцелом 2769/2. Граница 
обухвата ову парцелу са источне и јужне стране и наставља ка југоистоку источном ивицом 
парцеле 2769/1, потом ломећи се ка западу дуж јужне ивице ове парцеле долази до источне 
ивице парцеле 2768/2. Граница иде на југ ивицом oвe працеле и прати међну линију парцеле 
2771/2 са парцелама 2768/1, 2801 и 2802/1. Код североисточне међне тачке парцеле 2802/1 
граница се ломи на југ и креће се западном ивицом парцеле 2803 a потом и јужном ивицом исте 
парцеле долази до североисточне међне тачке парцеле 2789/1. Граница иде на југ и скреће 
потом на исток пратећи северну међну линију парцеле 2780 и обухвата ову парцелу и са источне 
стране као и парцелу 2781. Граница скреће на исток северном ивицом парцеле 4062, a код 
прелома парцеле на север граница пресеца ову парцелу и спушта се у правцу југа источном 
ивицом парцеле 3153 пратећи изломљени правац ивице ове парцеле до јужне међне тачке са 
парцелом 3212/3. Од ове међне тачке граница наставља у правцу истока идући северном na 
затим источном ивицом парцеле 3212/3. Наставља источном ивицом парцела 3214, 3241, 3206 и 
3245, стиже до северне међне тачке парцеле 3243, где се оштро ломи у правцу истока идући 
северном ивицом исте парцеле. Граница се даље пружа до јужне међне тачке парцеле 3242/2, 
где се оштро ломи у правцу севера идући западном ивицом парцела 3242/2 и 3242/3. Граница 
обухвата парцелу 3242/2 и са северне и источне стране, долази до међне тачке са парцелом 
4065 где се оштро ломи у правцу североистока идући северном ивицом парцеле 4065. Граница 
стиже до тачке наспрам северне међне тачке парцеле 3248, пресеца парцелу 4065 у правцу 
југоистока и наставља дуж северне ивице парцеле 3248 у правцу истока и североистока. У 
северној међној тачки парцеле 3248 граница се ломи ка југоистоку и обухвата североисточну 
ивицу исте парцеле, a потом ce спушта ка југу идући западном ивицом парцеле 3251/1. Граница 
ce потом ломи у правцу истока идући јужном ивицом парцеле 3251/1. У јужној међној тачки 
парцеле 3251/1 граница ce ломи у правцу југа и обухвата источну и јужну ивицу працеле 3340, 
потом ce оштро ломи на југ обухватајући источне ивице парцела 3345, 3348, 3353 и 3352. У 
јужној међној тачки парцеле 3352, граница скреће у правцу северозапада идући јужном ивицом 
парцела 3352, 3354, и 3358/1. У југозападној међној тачки парцеле 3358/1 Граница ce ломи у 
правцу југа идући источном ивицом парцеле 4065, пресеца ову парцелу у правцу југозапада и 
стиже до југоисточне међне тачке парцеле 3364. Одатле ce пружа у правцу запада и обухвата 
парцелу 3364 са јужне, западне и северне стране. Код међне тачке са парцелом 3244 граница 
скреће северозападно ивицом ове парцеле и наставља западном ивицом парцела 3245 и 3206 ка 
северу, до међне тачке сз парцелом 3207. Граница иде ка југозападу јужном ивицом парцела 
3207, 3212/2 и 3171 до југозападне међне тачке парцеле 3171 кад прелази на њену западну 
ивицу и иде ка северу. Пратећи изломљени правац ивице ове парцеле, граница иде до међне 
тачке са парцелом 3180, када ce оштро ломи на југ и прати источну ивицу ове парцеле до њене 
крајње јужне међне тачке. Овде граница прелази на источну ивицу парцеле 3176. Граница 
обухвата парцелу 3178/1 са источне, јужне и западне стране и иде ка северу западном ивицом 
парцела 3178/2, 3175, 3173, и 3172. Граница ce спушта источном ивицом парцеле 4040/4 до 
тачке наспрам северне међне тачке парцеле 2765/2 од које пресеца парцелу 4040/4 у правцу 
северозапада и наставља западном ивицом парцеле 2765/2. Даље ce креће у правцу југа идући 
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источном ивицом парцела 2561, 2562/2 и 2562/1. Од јужне међне тачке парцеле 2562/1 са 
парцелом 2564, граница прати ивицу Националног парка, обухватајући парцеле 2564, 2566, 
2556, 2557/1, идући до југозападне међне тачке парцеле 2550. Граница обухвата парцелу 2550 
са западне стране, a код међне тачке са парцелом 4061 спушта ce ка југоистоку јужном, 
источном и северном ивицом ове парцеле. Даље ce креће у правцу североистока идући западном 
ивицом парцела 2573/1 и 2560. Код међне тачке са парцелом 2572/1, граница ce ломи на 
северозапад и иде јужном ивицом парцела 2572/1, 2572/2 и 2576, до међне тачке са парцелом 
2575/1. Граница обухвата 2575/1, спуштајући ce југозападно до северне ивице парцеле 4061. 
Граница ce ломи на запад и пратећи ову ивицу иде од запада према северозападу и северу до 
северозападне међне тачке парцеле 2636. Овде ce граница ломи на исток северном ивицом 
парцела 2636 и 2638, а код јужне међне тачке парцеле 2647 граница иде на северозапад, 
западном ивицом ове парцеле. Код међне тачке са парцелом 2651, граница ce ломи на запад 
јужном ивицом 2651 и 2652, и поново долази до источне ивице парцеле 4061. Граница ce ломи 
на север, пратећи ивицу ове парцеле, све до западне међне тачке парцеле 2652/3. Граница ce 
овде ломи на североисток и обухвата парцелу 2652/3 и 2652/2 са северне стране, да би пратећи 
ивицу парцеле 2652/2, скренула на југоисток. Идући ивицом парцела 2652/2 и 2652/1, граница 
прати обод Националног парка, односно северну ивицу парцела 2651, 2646/3, 2646/2 и 2646/1 
до северне међне тачке парцеле 2646/1. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4040/4 и даље 
ce креће њеном североисточном ивицом, граница ce затим оштро ломи у правцу севера и креће 
ce источном ивицом парцеле 4041 до почетне тачке описа станишта. 
 
BE015c 
Станиште ВЕ015с налази ce у KO Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2307. Граница ce пружа у правцу истока идући северном, a 
потом и источном ивицом парцеле 2307. У јужној међној тачки исте парцеле граница ce ломи у 
правцу истока идући северном ивицом парцеле 2311/1 до тромеђе парцела 2311/1, 2308/1 и 
2309, одакле оштро мења правац према југу идући источном ивицом парцела 2311/1, 2311/2, 
2311/3 и 2318, потом ce оштро ломи у правцу истока идући јужном ивицом парцеле 2319/1. У 
југоисточној међној тачки парцеле 2319/1 граница ce оштро ломи у правцу севера идући 
западном, a потом и источном ивицом парцеле 4059 до тромеђе парцела 4059, 2361/2 и 2362 где 
ce ломи у правцу истока идући североисточном ивицом парцела 2361/2, 2361/1 и 2360. У 
источној међној тачки парцеле 2360 граница ce оштро ломи у правцу југа идући југозападном 
ивицом парцеле 2360, a потом и североисточном ивицом парцеле 2359. У североисточној међној 
тачки парцеле 2354 граница мења правац ка југозападу идући северном ивицом исте парцеле до 
тромеђе парцела 2354, 2353/2 и 4059, где ce ломи у правцу југа идући источном ивицом парцеле 
4059. Од јужне међне тачке парцеле 4059 граница пресеца парцелу 4037 у правцу северозапада 
и наставља западном ивицом исте парцеле. Пресеца парцелу 4037 од тачке тромеђе парцела 
2149, 2150 и 4037 у правцу истока, и потом креће ce у правцу севера идући источном ивицом 
парцеле 4037. Наставља јужном и источном ивицом парцеле 2338/1, 2336 и 2335/2 и јужном 
ивицом парцеле 2335/1. Граница ce потом оштро ломи у правцу севера у југозападној међној 
тачки парцеле 2335/1 идући источном ивицом парцела 2333/1, 2333/2 и 2331, потом ce оштро 
ломи у правцу запада идући северном, a потом западном ивицом парцеле 2331. У тромеђи 
парцела 2331, 2332/2 и 2330 граница ce оштро ломи у правцу запада идући јужном ивицом 
парцеле 2330 и у југозападној међној тачки ове парцеле нагло скреће у правцу севера идући 
источном ивицом парцеле 4037. У северозападној међној тачки парцеле 2314 граница ce оштро 
ломи у правцу истока идући јужном a потом источном ивицом парцеле 2302 до северозападне 
међне тачке парцеле 2307, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE015d 
Станиште BE015d налази ce у KO Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 3690. Граница ce пружа у правцу истока северном ивицом 
парцеле 3690 до североисточне међне тачке исте парцеле, где ce оштро ломи на север 
обухватајући парцелу 3693 са западне a потом и са северне сгране. Од североисточне међне 
тачке парцеле 2693 граница ce креће у правцу истока и пресеца парцелу 3692, a потом ce 
спушта у правцу југа идући источном ивицом исте парцеле и настављa идући северном ивицом 
парцеле 3668/3. У југозападној међној тачки парцеле 3662 граница ce оштро ломи ка северу 
идући западном, a потом и северном ивицом ове парцеле, долази до јужне међне тачке парцеле 
3663 где се оштро ломи у правцу северозапада идући западном ивицом исте парцеле. У 
северозападној међној тачки парцеле 3663 граница се оштро ломи у правцу југозапада идући 
јужном, a потом и северном ивицом парцела 3666 и 3667, наставља у правцу истока идући 
северном ивицом парцеле 3664. У североисточној међној тачки парцеле 3664, граница мења 
правац ка северу обухватајући парцелу 4060 са западне, северне и источне стране, стиже до 
северозападне међне тачке парцеле 2389 где се оштро ломи у правцу истока идући северном 
ивицом исте парцеле. У североисточној међној тачки парцеле 2389 граница се оштро ломи у 
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правцу севера идући западном ивицом парцела 2382/2, 2386 и 2379/2. У северозападној међној 
тачки парцеле 2379/2 граница се оштро ломи у правцу истока идући северном ивицом исте 
парцеле. Наставља у истом правцу обухватајући парцелу 2383 са северозападне, a потом и са 
североисточне стране. У северозападној међној тачки парцеле 2385/1 граница се оштро ломи у 
правцу истока идући северном ивицом исте парцеле у чијој североисточној међној тачки мења 
правац ка југоистоку идући западном ивицом парцеле 4038. У јужној међној тачки парцеле 4038, 
граница наставља у истом правцу идући источном, a потом и јужном ивицом парцеле 3546. У 
североисточној међној тачки парцеле 3548 граница се пружа у правцу југа идући источном, a 
потом и јужном ивицом парцеле 3553 до југозападне међне тачке парцеле 3553. Настављa у 
правцу запада идући северном ивицом парцела 3556 и 3576/1. Граница прати изломљени правац 
парцеле 3576/1 у правцу запада до тромеђе парцела 3576/1, 3578 и 3577. Граница се ломи у 
правцу севера идући западном ивицом парцеле 3577 до југоисточне међне тачке парцеле 3581 
где се оштро ломи у правцу запада идући јужном ивицом ове парцеле. Граница долази до 
југозападне међне тачке парцеле 3581 где се оштро ломи у правцу севера идући источном 
ивицом парцеле 4037. Граница прати изломљени правац ивице ове парцеле до сверозападне 
међне тачке парцеле 3690, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
ВЕ018а 
Станиште BE018a налази се у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 3809. Граница иде у правцу истока северном ивицом 
парцела 3809, 3810, 3811 и 3812. Граница пресеца парцелу 3877 у правцу североистока до 
међне тачке са парцелом 3912, затим наставља северном ивицом парцеле 3912. Граница сече 
парцелу 3914 у правцу истока до међне линије парцеле 3180 где се оштро ломи у правцу 
југозапада и иде западном ивицом парцела 3180, 3096. Граница сече парцелу 3914 у правцу 
југозапада и иде јужном и источном ивицом парцеле 3877, затим наставља северном ивицом 
парцела 3910 и 3782. Оштро се ломи на север и пресеца парцелу 3880 до јужне међне линије 
парцеле 3784/1. Наставља источном ивицом парцеле 3784/1 и долази до почетне тачке описа 
станишта. 
 
BE018b 
Станиште BE018b налази ce у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
западна међна тачка парцеле 3138. Граница иде у правцу североистока западном ивицом 
парцеле 3138. У правцу североистока граница сече парцелу 3134 до међне тачке са парцелом 
3132, затим ce ломи у правцу истока северном границом парцеле 3134 сa западном границом 
парцеле 3133, затим у правцу североистока сече парцелу 3920, оштро ce ломи на исток идући 
јужном ивицом парцеле 3089/1 до источне међне тачке са парцелом 3103. Затим ce оштро ломи у 
правцу југа идући источном ивицом парцела 3103, 3104, 3105 и јужном ивицом парцеле 3105. 
Граница прати међну линију парцеле 3096 са парцелама 3093, 3106, 3107, 3108, 3109 и 3110 до 
јужне ивице парцеле 3920. Граница наставља у правцу запада пратећи ивицу парцеле 3096 до 
међне тачке са парцелом 3163. Граница ce овде оштро ломи на југ и спушта ce ивицом парцеле 
3163. Граница обухвата парцеле 3165, 3166, 3167, 3169/1, 3172, 3171, 3169/2, 3170 и 3164 
пратећи међну линију коју ове парцеле деле са парцелом 3096. Граница наставља јужном ивицом 
парцеле 3154 ка западу, затим ce ломи на југ и обухвата парцеле 3151/1, 3151/2, 3097, 3173 и 
3174. Даље ce креће јужном ивицом парцела 3152, 3919 и обухвата парцелу 3175 са источне, 
јужне и западне стране. Даље наставља западном ивицом парцела 3919, 3184 и 3185, 
северозападном ивицом парцеле 3185 до северне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 3919 у правцу истока и даље ce креће источном ивицом парцеле 3919 
и стиже до почетне тачке описа станишта. 
 
ВЕ019а 
Станиште ВЕ019а налази се у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 2576. Граница иде у првацу југоистока, северном ивицом працела 
2576, 2577, 2578. Даље се креће јужном ивицом парцела 2578, 2579 и 2580, спушта се у правцу 
југа идући источном ивицом парцеле 2581, a потом обухвата источну и јужну ивицу парцеле 2582 
до јужне међне тачке ове парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 3926 у правцу 
југозапада, a затим мења смер у правцу севера идући западном ивицом парцеле 3926 и обухвата 
јужну, западну и северну ивицу парцеле 2671. Граница се даље креће западном ивицом парцела 
2565/1 и 2564/1. Граница се оштро ломи на исток, идући северном ивицом парцела 2564/1 и 
2566, оштро се ломи на север, идући западном ивицом прцеле 3926 до тачке наспрам северне 
међне тачке парцеле 2576, где пресеца парцелу 3926 у правцу југоистока и стиже до почетне 
тачке описа станишта. 
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BE019b 
Станиште BE019b налази се у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2994. Граница иде северном, a потом источном ивицом 
парцеле 2994, до међне тачке ове парцеле са парцелом 3005. Граница се оштро ломи на 
североисток идући северозападном и северном ивицом парцеле 3005 до међне тачке са парцелом 
3006 где се оштро ломи на север идући западном ивицом парцеле 3006. Наставља северном 
ивицом парцела 3006 и 3007, потом источном ивицом парцела 3007 и 3008. У југоисточној међној 
тачки парцеле 3008 граница се оштро ломи у правцу запада идући јужном ивицом парцела 3007, 
3009 и 2991. У југозападној међној тачки парцела 2991 и 2992 граница се оштро ломи на југ 
идући источном, a потом јужном ивицом парцеле 2992. Наставља западном ивицом парцела 2992 
и 2993 до западне међне тачке парцеле 2993 и 2994. Граница се оштро ломи у правцу запада 
јужном, a потом западном ивицом парцеле 2994 до северозападне међне тачке парцеле 2994, 
односно почетне тачке описа станишта. 
 
BE019c 
Станиште ВЕ019с налази ce у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2930. Граница иде у правцу истока идући јужном ивицом 
парцеле 3921 до тачке наспрам североисточне међне тачке парцеле 2943 од које пресеца 
парцелу 3921 у правцу севера. Граница наставља у правцу истока северном ивицом парцеле 
2943, затим ce оштро ломи на југ источном границом исте парцеле до јужне међне тачке са 
парцелом 2964. Граница иде у правцу истока јужном ивицом парцела 2964 и 2965, затим ce 
оштро ломи на север идући источном ивицом парцеле 2965 и јужном ивицом парцеле 2967, где 
пресеца парцелу 3922 до западне међне ивице парцеле 2971. Граница ce оштро ломи у правцу 
југа идући источном ивицом парцеле 3922, затим ce оштро ломи у правцу истока идући северном 
ивицом парцеле 2973 и пресецајући парцелу 3879 ка међној ивице парцеле 2983. Граница 
наставља у правцу југоистока северном ивицом парцеле 2983, затим ce оштро ломи у правцу југа 
источном ивицом исте парцеле. Граница наставља у правцу истока северном ивицом парцеле 
2981 и пресеца парцелу 3930 до западне међне ивице парцеле 3034. Затим ce оштро ломи у 
правцу севера западном ивицом парцела 3034, 3035 и 3026, обухватајући и северну ивицу 
парцеле 3026. У међној тачки парцеле 3026 са парцелом 3024 граница ce оштро ломи у правцу 
истока идући северном ивицом парцеле 3024. Затим ce оштро ломи у правцу југа идући западном 
ивицом парцеле 3049, те се оштро ломи у правцу запада идући северном ивицом парцеле 3049, a 
потом се оштро ломи у правцу југозапада западном ивицом исте парцеле. Код тачке наспрам 
међне линије парцела 3071 и 3070 граница иде на запад, пресеца парцелу 3879 и наставља 
северном ивицом парцеле 3070, пратећи њен изломљени правац до тачке тромеђе парцела 3070, 
3080, 3081. Граница иде јужном ивицом парцеле 3080, a потом скреће на запад пратећи јужну 
ивицу парцеле 3084. Ломећи се на север западном ивицом парцела 3084, 3085 и 3086/1, граница 
долази до јужне међне тачке парцеле 3087. Граница прати јужну, a потом источну ивицу ове 
парцеле, до њене најсеверније међне тачке и потом наставља западном и потом северном 
ивицом парцеле 3083. Код међне тачке са пацелом 2931, граница се ломи на север и идући 
западном ивицом парцела 2931 и 2930 долази до почетне тачке описа станишта. 
 
ВЕО20а 
Станиште ВЕ020а налази ce у KO Раковац општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 3294. Граница ce пружа у правцу југоистока идући јужном ивицом 
парцеле 4040. У тромеђи парцела 4040, 3658 и 3664 граница даље наставља у истом правцу 
идући северном a потом источном ивицом парцеле 3658. Од југозападне међне тачке парцеле 
4038 граница ce пружа у правцу истока јужном a потом источном ивицом парцеле 4038. У 
северној међној тачки парцеле 3645 граница ce оштро ломи у правцу југа идући западном a 
потом јужном ивицом парцеле 3644. Од тромеђе парцела 3644, 3643 и 3646 граница ce пружа 
према југу идући североисточном ивицом парцеле 3646, a затим северном ивицом парцеле 3649. 
У североисточној међној тачки парцеле 3649, граница ce оштро ломи у правцу југа идући 
западном ивицом парцеле 4029 до тромеђе парцела 4029, 3446 и 3447 где ce оштро ломи у 
правцу запада идући југоисточном ивицом парцеле 3446. Код јужне међне тачке парцеле 3446, 
граница пресеца парцелу 3445 у правцу запада и наставља ce у правцу југозапада идући 
југоисточном ивицом парцела 3443 и 3442. Код тромеђе парцела 3441, 3442 и 4033 граница 
пресеца парцелу 4033 a потом ce наставља у правцу северозапада идући западном ивицом 
парцеле 4033, a потом југозападном ивицом парцела 4034 и 3304. Граница затим долази до тачке 
наспрам међне линије парцела 3293 и 3292, пресеца парцелу 3304 у правцу севера и наставља 
ce источном ивицом парцеле 3292 до северне међне тачке парцеле 3294, односно до почетне 
међне тачке описа станишта. 
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ВЕО20с 
Станиште ВЕ020с налази ce у KO Раковац, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 3409. Граница ce спушта у правцу југа идући источном ивицом 
парцела 3409 и 3408 до тачке наспрам северне међне тачке парцеле 3464. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 4029 у правцу југоистока и даље ce креће источном ивицом парцеле 3464. 
Наставља североисточном ивицом парцела 3467 и 3471 до тачке наспрам северне међне тачке 
парцеле 1264/3 од које пресеца парцелу 4030 у правцу југоистока. Даље ce креће јужном 
ивицом парцеле 4030, источном ивицом ларцела 3086, 3085/4 и 3085/3 и северном ивицом 
парцела 3078 и 3049/1 до југоисточне међне тачке парцеле 1279/2. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 3049/1 у правцу југозапада и мења смер у правцу југа идући источном ивицом 
парцела 3075 и 3070 и јужном ивицом парцела 3070, 3080 и 3081 до југозападне међне тачке 
парцеле 3081. Од ове тачке граница наставља у правцу запада пресецајући парцелу 4028, a 
даље ce спушта јужном ивицом исте парцеле. Обухвата источну и јужну ивицу парцеле 3040, 
источну ивицу парцеле 3039 и 3038 и северну ивицу парцела 3002/2 и 3002/1 до тачке наспрам 
јужне међне тачке парцеле 3107. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4027 у правцу 
северозапада, a потом наставља северном ивицом парцеле 3114 до западне међне тачке парцеле 
3115 од које пресеца парцелу 4029 у правцу северозапада. Граница наставља изломљеном 
источном ивицом парцеле 3152 до северне међне тачке парцеле 3174, јужном ивицом парцеле 
3183, a потом обухвата западну, северну и источну ивицу парцеле 3182. Наставља источном 
ивицом парцеле 3181 до северне међне тачке парцеле 3180 од које пресеца парцелу 4031 у 
правцу севера и даље ce креће западном ивицом парцела 3407 и 3409 до северне међне тачке 
парцеле 3409, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
ВЕ021а 
Станиште ВЕ021а налази се у KO Раковац, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2400. Од ове међне тачке граница иде у правцу истока 
северном ивицом парцела 2400 и 2414. У источној међној тачки парцеле 2414 граница мења 
правац ка југу идући источном ивицом исте парцеле, потом скреће ка истоку пресецајући 
парцелу 2403 и наставља у истом правцу северном ивицом парцеле 2408. У североисточној 
међној тачки парцеле 2408 граница се оштро ломи на југ идући источном ивицом исте парцеле, 
затим обухвата сверну и источну ивицу парцеле 2410 као и источну ивицу парцела 2411 и 2413. 
У северној међној тачки парцеле 2436 граница мења правац ка југоистоку идући североисточном 
ивицом исте парцеле, потом источном и јужном ивицом парцеле 2437 и источном ивицом парцеле 
2438/2. Граница наставља у истом правцу пресецајући парцелу 4045 и спушта се југозападном и 
јужном ивицом парцеле 4012 и иде према истоку. У североисточној међној тачки парцеле 2502 
граница се оштро ломи ка југу идући источном ивицом ове парцеле. Граница потом обухвата 
северну и источну ивицу парцеле 2500/2, затим се ломи у правцу истока идући североисточном 
ивицом парцеле 2497. Наставља северном ивицом парцеле 2793 и јужном 4012 до југоисточне 
међне тачке парцеле 2490/2. Од ове тачке граница се креће у правцу североистока пресецајући 
парцелу 4012 и даље наставља северозападном и североисточном ивицом парцеле 2580. У 
источној међној тачки парцеле 2580 граница мења правац ка истоку идући северном ивицом 
парцеле 2626/2, затим обухвата парцелу 2626/1 са северне и источне стране, источну ивицу 
парцеле 4012 и обухвата парцелу 2486/1 са источне и јужне стране. Наставља у правцу запада 
идући јужном ивицом парцеле 2486/2, затим јужном a потом и источном ивицом парцеле 2487. У 
источној међној тачки парцеле 2488 граница се оштро ломи у правцу запада идући југоисточном 
ивицом парцела 2488 и 4045. У источној међној тачки парцеле 2465 граница се благо спушта у 
правцу југа идући северном ивицом парцеле 2754. Граница прати изломљени правац ивице ове 
парцеле (односно границу Националног парка) до западне међне тачке парцеле 2426/1 од које 
се ломи у правцу ceвepa идући западном ивицом парцела 2426/1 и 2427/1, јужном ивицом 
парцеле 2424 и западном и северном ивицом парцеле 2423/2. Даље се креће северозападном 
ивицом парцела 2423/1 и 2421, северном ивицом парцеле 2420/2 и западном ивицом парцеле 
2400 и стиже до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE021b 
Станиште BE021b налази се у KO Раковац општине Беочин и KO Лединци општине Петроварадин. 
Почетна тачка описа станишта почиње у KO Беочин у северозападној међној тачки парцеле 2603. 
Граница се пружа у правцу истока идући северном ивицом парцеле 2603 a потом прелази у KO 
Лединци, наставља у истом правцу идући јужном ивицом парцеле 2160 до источне међне тачке 
парцеле 2171. Од ове тачке граница се спушта у правцу југа идући југоисточном ивицом парцеле 
2171 a потом обухвата северну, источну и западну ивицу парцеле 2175. Граница се потом пружа 
у правцу запада идући јужном ивицом парцела 2170, 2167, 2165 и 2164, затим прелази у KO 
Раковац и спушта се у правцу југа идући југоисточном ивицом парцеле 2608 и источном ивицом 
парцеле 2607/2. Граница се потом пружа јужном ивицом парцела 2607/2 и 2590/2, затим се 
креће југоисточном и југозападном ивицом парцеле 2590/1 као и југозападном и северозападном 
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ивицом парцеле 2591. Граница потом наставља изломљеном западном ивицом парцеле 2590/1 до 
северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница се пружа североисточном ивицом 
парцеле 2596, a потом изломљеном источном ивицом и северном ивицом парцеле 2601. Граница 
се потом ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 2603, до почетне међне тачке 
описа станишта. 
 
ВЕ02с 
Станиште ВЕ021с налази се у KO Лединци, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2803. Граница се креће у правцу југоистока идући северном 
ивицом парцела 2803, 2804 и 2805, потом се ломи у правцу југа идући западном ивицом парцеле 
2798/7. Дзље се граница креће источном ивицом парцеле 2799, северном и источном ивицом 
парцеле 2767/1 и обухвата источну, јужну, западну и северну ивицу парцеле 2766/1. Наставља у 
правцу севера идући западном ивицом парцеле 2767/1, северном ивицом парцеле 3625/4 и 
источном ивицом парцеле 3625/5, до северозападне међне тачке парцеле 2803, односно до 
почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE021d 
Станиште BE021d налази се у KO Лединци, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 2754/2. Граница се креће у правцу југа идући источном 
ивицом парцела 2754/2 и 2764/2, наставља западном и северном ивицом парцеле 2765/2 и 
западном ивицом парцела 3364/1 и 3330 до источне међне тачке парцеле 3306. Од ове тачке 
граница се креће источном и северном ивицом парцеле 3306, северном ивицом парцеле 3309 и 
источном ивицом парцеле 3311 до североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 2765/2 у правцу североистока и насавља јужном ивицом парцеле 2761, 
a потом се креће источном ивицом парцеле 2757. Наставља јужном и источном ивицом парцеле 
2755 и северном ивицом парцеле 2754/2, до североисточне међне тачке исте парцеле, односно 
до почетне међне тачке описа станишта. 
 
Део станишта на територији општине Беочин у посебној намени 
 
BE001 
Станиште BE001 налази ce у KO Сусек и KO Луг, општина Беочин. Почетна тачка описа дела 
станишта у посебној намени, почиње у KO Сусек на тромеђи катастарских парцела 4348, 6167 и 
4024. Од ове тромеђе граница просторне целине иде јужном ивицом парцеле 6167 до североисточне 
међне тачке парцеле 4033. Од ове тачке граница ce пружа дуж источне ивице парцеле 4033, a потом 
ce креће северном ивицом парцела 4034 и 4035/1. Даље наставља у правцу југа идући источном 
ивицом парцеле 4027, a потом ce креће северном ивицом парцеле 4036. Граница затим наставља 
источном ивицом парцела 4036, 4037, 4038, 4039/2, 4039/1, a потом обухвата парцеле 4059, 4056 и 
4055. Настављa источном ивицом парцела 4041, 4042 и 4047 и западном ивицом парцеле 6170 до 
југоисточне међне тачке парцеле 4005, затим ce креће јужном ивицом исте парцеле, a потом 
источном ивицом парцеле 6116. Граница затим прелази у KO Луг и креће ce северном ивицом 
парцеле 1400/2. Даље ce граница ломи у правцу североистока идући северном ивицом парцела 1526 
и 1527 до северне међне тачке парцеле 1527, од које граница наставља у правцу североистока и 
пресеца парцелу 2634. Граница затим обухвата западну, северну и источну ивицу парцеле 1534 и 
наставља дуж северозападне ивице парцеле 1535. Граница ce креће западном ивицом парцеле 2639, 
a затим обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 1532, потом ce креће западном ивицом 
парцеле 1531, обухвата јужну, западну, северну и источну ивицу парцеле 1529. Даље граница 
наставља северном ивицом парцеле 1531 до североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 2639 и креће ce северном ивицом парцела 1601 
и 1600. Потом обухвата источну и јужну ивицу парцеле 1600 и југоисточну ивицу парцеле 1599. 
Идући у правцу југа граница ce креће источном ивицом парцела 2639, 1542,1543,1544, 1545, 1546, 
1547, 1548, 1549, 1550, 1551 и 1555 до источне међне тачке парцеле 1555. Од ове тачке граница ce 
креће дуж северне ивице парцеле 2641, a потом источном ивицом парцеле 2634, скреће у правцу 
истока идући северном ивицом парцела 1488, 1482/1 и 1483. Граница затим обухвата западну и 
северну ивицу парцеле 1484 до североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове међне тачке 
граница ce ломи у правцу севера и пресеца парцелу 2647, a потом обухвата западну и северну ивицу 
парцеле 1813 и наставља се дуж северне ивице парцеле 1814. Даље обухвата западну и изломљену 
северну ивицу парцеле 1823 до североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница се 
креће у правцу североистока и пресеца парцелу 2644, a затим се креће југозападном ивицом 
парцеле 1833. Граница се потом креће дуж северне и јужне ивице парцеле 1831 обухватајући и 
парцеле 1840 и 1830, a затим се креће северозападном ивицом парцеле 1826. Граница се затим ломи 
у правцу југа идући источном ивицом парцеле 1824 и у јужној међној тачки исте парцеле, пресеца 
парцелу 2647 и наставља кретање дуж источне ивице парцела 1971 и 1970 до југоисточне међне 
тачке парцеле 1970. Од ове тачке граница пресеца парцелу 1974 и наставља источном ивицом 
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парцеле 1982, северном ивицом парцела 1984 и 1987 и западном ивицом парцеле 1988 до 
северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 1974 у правцу 
севера, a потом се креће северном и источном ивицом исте парцеле, a затим северном и источном 
ивицом парцеле 1993 до северне међне тачке парцеле 1994. Од ове тачке граница се креће 
североисточном ивицом парцеле 1994, a потом северном ивицом парцеле 1996. Даље се граница 
креће западном и североисточном ивицом парцеле 1997 и североисточном ивицом парцеле 1998, a 
затим се креће западном ивицом парцеле 1959. Граница се даље креће северозападном и 
североисточном ивицом парцеле 1958, a потом се ломи у правцу севера идући северозападном 
ивицом парцеле 2004 и обухвата северозападну, источну и јужну ивицу парцеле 1952, a затим 
наставља кретање северном ивицом парцела 2649 и 1468. Наставља североисточном и 
северозападном ивицом парцеле 1467/2, a потом јужном ивицом парцеле 1467/1. Граница се потом 
оштро ломи идући источном ивицом парцеле 1475, a затим наставља северном ивицом парцела 1466 
до јужне међне тачке парцеле 1481. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 2622 у правцу 
југозапада, a потом се креће јужном ивицом парцела 1455, 1452 и 1458. Идући у правцу севера 
граница се креће источном ивицом парцеле 1426 до тромеђе парцела 1444, 1426 и 1427. Од ове 
тачке граница се креће дуж западне ивице парцела 1444 и 1438, a потом источном ивицом парцеле 
1407, прелази у KO Сусек и креће се источном ивицом парцеле 5531. Граница се затим пружа дуж 
западне ивице парцела 5525 и 5520 и северном ивицом парцеле 5521 и наставља свој смер у правцу 
севера идући источном ивицом парцела 5531 и 5499. Даље граница наставља југоисточном ивицом 
парцеле 6142 до тачке наспрам јужне међне тачке парцеле 5493, одакле пресеца парцелу 6142 у 
правцу запада. Граница се даље креће у правцу севера изломљеном источном ивицом парцела 5497, 
5496, 5481, 5477, 5495, 5460, 5469, 5468, 5463, 5429, 5428, 5423, 5427 и 5426, a потом се креће 
источном ивицом парцеле 5418 до југоисточне међне тачке парцеле 5417. 
Од ове тачке граница се креће у правцу североистока и пресеца парцелу 6151, a потом наставља 
јужном ивицом парцела 4398, пресеца парцелу 6116 и наставља јужном међом катастарске парцеле 
4348 до тромеђе катастарских парцела 4348, 6167 и 4024, почетне тачке описа. 
 
ВЕ00З 
Станиште ВЕ00З налази се у KO Сусек, KO Луг и KO Свилош. Почетна тачка описа дела станишта 
у посебној намени почиње у KO Сусек у југозападној међној тачки парцеле 1863. Од ове тачке 
граница се креће у правцу југоистока прелазећи у KO Луг, крећући се источном ивицом парцеле 
2621, a потом обухвата северозападну, североисточну и југоисточну ивицу парцеле 2415 до 
источне међне тачке исте парцеле. Граница прелази у KO Свилош и идући у правцу југоистока 
пресеца парцелу 847. Даље обухвата изломљену северну, источну и јужну ивицу парцеле 836, 
потом се спушта западном ивицом парцеле 828, a затим северном, западном и јужном ивицом 
парцеле 826. Наставља у правцу југа идући западном и јужном ивицом парцеле 821 до тачке 
наспрам северне међне тачке парцеле 897 где пресеца парцелу 1918 у правцу југа и наставља 
источном и јужном ивицом парцеле 897. Граница се потом креће изломљеном источном ивицом 
парцеле 893, обухвата источну, јужну и западну ивицу парцеле 1529 и наставља се изломљеном 
северном ивицом парцела 1527/1 и 1531. Идући у правцу југа граница се креће источном ивицом 
парцела 1532, 1533 и 1534, потом се креће дуж јужне и западне ивице парцеле 1534, a затим 
дуж северне ивице парцела 1894/2 и 1537 до јужне међне тачке парцеле 2186. Од ове тачке 
граница прелази у KO Луг, креће ce у правцу севера идући западном ивицом парцеле 2186, a 
потом изломљеном северном ивицом парцела 2186 и 2187. Граница ce креће источном и 
северном ивицом парцеле 2191, a потом јужном и западном ивицом парцеле 2201 и западном 
ивицом парцеле 2202. Граница ce креће у правцу севера идући источном ивицом парцеле 2208 
до северозападне међне тачке парцеле 2209. Настављајући у истом правцу граница пресеца 
парцелу 2651, a потом ce креће дуж границе KO Свилош до југозападне међне тачке парцеле 
865. Од ове тачке граница улази у KO Свилош и креће ce јужном и источном ивицом парцеле 
865, a потом и источном, северном и западном ивицом парцеле 862. Граница ce потом креће 
јужном ивицом парцела 861 и 855, a потом ce ломи у правцу севера идући западном ивицом 
парцеле 855 и улази у KO Луг. Граница даље наставља западном ивицом парцела 2400, 2399, 
2394, 2393, 2392, 2391, 2383 и 2384. Даљe ce креће јужном ивицом парцеле 2385, a потом 
наставља источном ивицом парцела 2657до тромеђе катастарских парцела 2657, 2442 и 2443. Од 
ове тромеђе граница просторне целине се ломи и иде у правцу североистока пратећи 
североисточне међе катасатрских парцела 2442, 2441, 2440 и 2621 до југозападне међне тачке 
парцеле 1863 у катастарској општини Сусек, почетној тачки описа. 
 
BEO20b 
Станиште BEO20b нзлази се у KO Раковац општина Беочин. Почетна тачка описа дела станишта 
je северозападна међна тачка парцеле 3498. Граница се креће у правцу југоистока идући 
источном ивицом парцела 3498 и 3496/1, западном ивицом парцеле 3478/1 и источном ивицом 
парцела 4035, 3453/1, 3453/50 и 3463. Граница се даље крће јужном ивицом парцела 3463, 3462 
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и 3461 где мења смер у правцу севера идући источном ивицом парцеле 4029. У југозападној 
међној тачки парцеле 3460 граница наставља у правцу севера идући западном ивицом парцела 
3460 и 3453/1, потом се пружа јужном, a затим западном ивицом парцеле 3454. Граница се затим 
наставља западном ивицом парцела 3453/1 и 3450. У западној међној тачки парцеле 3450 
граница благо мења смер у правцу запада идући јужном ивицом парцеле 4036 до тромеђе 
парцела 3451, 4036 и 4029 где наставља у правацу севера идући североисточном ивицом 
парцеле 4029 до јужне међне тачке парцеле 3605/1. Од ове тачке граница се ломи и прати јужну 
међу катастарских парцела 3605/1, 3594, 3592 и секућу катастарску парцелу 4036 долази до je 
северозападне међне тачке парцеле 3498, почетне тачке описа. 
 
Станишта на територији општине Бачка Паланка 
 
BPA06b 
Станиште BPA06b налази се у KO Нештин, општина Бачка Паланка. Почетна тачка описа 
станишта je североисточна међна тачка парцеле 2427. Граница се креће у правцу југа идући 
источном ивицом парцела 2427, 2441/2, 2441/1, 2441/3, 2858, 2857, 2641, 2642, a потом 
обухвата североисточну, југоисточну и југозападну ивицу парцеле 2643. Даље се креће северном 
и западном ивицом парцеле 2644/1 до западне међне тачке исте парцеле од које пресеца 
парцелу 4805 у правцу запада и наставља дуж изломљене источне ивице парцела 2637/3, 2636, 
2635/2, 2649/2, 2651, 2652 и 2657 до источне међне тачке парцеле 2657. Од ове тачке граница 
се креће у правцу југоистока и пресеца парцелу 4803, a затим се креће источном ивицом исте 
парцеле. Граница се потом креће јужном ивицом парцеле 2719 до северне међне тачке парцеле 
2744, наставља у правцу североистока и пресеца парцелу 4805. Граница се даље пружа дуж 
северне ивице парцеле 4806, a затим се креће западном ивицом парцеле 2738 и северозападном 
ивицом парцела 2751 и 2752/1. Спушта се североисточном ивицом парцеле 2752/1 до источне 
међне тачке исте парцеле. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 4807 у правцу 
североистока, a потом се креће југоисточном ивицом парцела 2819/2, 2820/3 и 2820/4. Даље се 
креће североисточном ивицом парцеле 2816 до источне међне тачке исте парцеле. Од oвe међне 
тачке граница пресеца парцелу 4808 у правцу истока и креће се северозападном ивицом парцела 
2931/2, 2931/1, 2930/2, 2929/2 и 2928/2. У северној међној тачки працеле 2928/2 граница 
пресеца парцелу 4810 у правцу истока, a потом се ломи у правцу југоистока идући 
североисточном ивицом парцеле 4810. Граница се потом креће изломљеном северном ивицом 
парцела 3211/1, 2793 и 2791 до западне међне тачке парцеле 2791. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 4807 у правцу југозапада и креће се северозападном ивицом парцеле 2790, a 
потом наставља северном ивицом парцеле 3211/1. Даље се креће источном и северном ивицом 
парцеле 2704/3, a потом северном ивицом парцела 2704/2 и 2704/1. Граница се потом спушта у 
правцу југа идући западном ивицом парцеле 2704/1, наставља јужном ивицом парцела 2610 и 
2612, a затим и западном ивицом парцеле 2612. Граница се креће јужном ивицом парцеле 2617 
до југозападне међне тачке исте парцеле од које пресеца парцелу 4779 у правцу запада, a потом 
наставља у правцу југа идући западном ивицом парцела 4779 и 2606. Даље се креће јужном, 
југозападном и западном ивицом парцеле 2593 и наставља источном ивицом парцела 2585/1, 
2583, 2581, 2580/5, 2580/2, 2580/1, 2576, 2575, 2573/1, 2572, 2569, 2567/2 и 2562. Граница се 
потом пружа дуж северне ивице парцела 2562 и 2565, a затим се спушта у правцу југа идући 
источном ивицом парцела 2558/2, 2558/1, 2554 и западном ивицом парцеле 4802. Идућ у правцу 
запада граница се креће северном ивицом парцела 2546/13 и 2541, западном ивицом парцеле 
2541, a потом и јужном ивицом парцела 2544, 2542/2 и 2542/1. Граница се благо ломи у правцу 
севера идући југозападном ивицом парцеле 2542/1, јужном ивицом парцела 2518 и 2517 до 
југозападне међне тачке парцеле 2517. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4800 у правцу 
запада и даље се креће западном ивицом исте парцеле. Даље се креће јужном ивицом парцеле 
2515, a затим источном ивицом парцела 2209, 2503 и 2494. Даље граница обухвата парцеле 
2216/3, 2216/2 и 2219/1 и идући у правцу севера креће се западном ивицом парцела 2219/2 и 
2221/2. Наставља свој смер идући јужном ивицом парцеле 2221/3, a потом и западном ивицом 
парцела 2221/3 и 2221/4. Граница потом обухвата западни крак парцеле 2227/1, a потом се 
креће дуж јужне и источне ивице парцеле 2228/1, источне ивице парцеле 2237 и јужне ивице 
парцела 2239 и 2240/3. Граница се даље креће источном ивицом парцеле 2240/3 до северне 
међне тачке парцеле 2245 од које сече парцелу 4798 у правцу истока и наставља кретање 
западном, јужном и источном ивицом парцеле 2246/2. Наставља северном ивицом парцела 
2247/2 и 2249/2, a потом се креће источном ивицом парцеле 2249/2, северном ивицом парцеле 
2249/1 и потом западном ивицом парцела 2249/3 и 2257/2. Граница се потом креће изломљеном 
југоисточном ивицом парцеле 2260 до северне међне тачке парцеле 2258. Од ове тачке граница 
се креће у правцу севера и пресеца парцелу 1795, a потом се креће дуж источне и северне ивице 
парцеле 1795. Ломећи се у правцу североистока граница се креће западном ивицом парцеле 
2439 до тачке наспрам јужне међне тачке парцеле 2433. Од ове тачке граница пресеца парцелу 
2796 у правцу северозапада, a потом обухвата западму, северну и источну ивицу парцеле 2433 и 
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северну ивицу парцеле 2796 до тачке наспрам западне међне тачке парцеле 3032. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 4779 у правцу југоистока и наставља северном ивицом парцеле 4810 
до североисточне међне тачке парцеле 2427, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
ВРА06f 
Станиште ВРА06f налази се у KO Визић, општина Бачка Паланка. Почетна тачка описа станишта 
je северозападна међна тачка парцеле 1291/3. Граница се креће северном и источном ивицом 
парцеле 1291/13, јужном ивицом парцеле 1921/1 и обухвата парцелу 1291/2 са западне, 
северне, источне и јужне стране. Даље се креће западном ивицом парцеле 1358, северном 
ивицом парцела 1359 и 1353 и наставља западном ивицом парцеле 1291/3 до југоисточне међне 
тачке ове парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом правцу пресецајући парцелу 1622. 
Даље се пружа дуж источне ивице парцеле 1622 и јужне ивице парцеле 1640, укључујући 
парцелу 1344, до источне међне тачке парцеле 1341. Од ове тачке граница пресеца парцелу 
1640 у правцу североистока и креће се западном и северном ивицом парцеле 1387. У јужној 
међној тачки парцеле 1593/1 граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 1641/1, a 
потом наставља северном a затим и југоисточном ивицом парцеле 1387 до западне међне тачке 
парцеле 1530/1. Од ове тачке граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 1640, a потом 
се креће северозападном ивицом парцеле 1529/20. Граница се потом спушта у правцу југоистока 
идући источном ивицом парцела 1390 и 1392, a потом се ломи у правцу запада идући северном 
ивицом парцела 1527,1439/115 и 1439/100. Граница се потом ломи у правцу севера идући 
западном ивицом парцеле 1414, потом мења правац идући јужном ивицом парцеле 1413, a затим 
источном ивицом парцела 1424 и 1425, до југоисточне међне тачке парцеле 1425. Од oвe тачке 
граница мења смер у правцу запада идући северном ивицом парцеле 1439/120, a затим обухвата 
западну ивицу парцела 1334/1 и 1343 до северне међне тачке парцеле 1623/1. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 1622 и наставља западном ивицом парцела 1316 и 1317 и северном 
ивицом парцеле 1313 до тачке наспрам југоисточне међне тачке парцеле 1296. Пресеца парцелу 
1621 у правцу севера и даље се креће дуж источне ивице парцеле 1296 до северозападне међне 
тачке парцеле 1291/3, односно до почетне међне тачке описа oвe просторне целине. Граница се 
потом ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 1342 до почетне међне тачке описа. 
 
ВРА09 
Станиште ВРА09 налази се у KO Нештин, општина Бачка Паланка. Почетна тачка описа станишта 
јe северна међна тачка парцеле 1622/2. Граница се креће у правцу југа, пресеца парцелу 
1622/2, наставља источном ивицом исте парцеле до јужне међне тачке парцеле 1622/4. Од ове 
тачке граница пресеца парцелу 1622/2 у правцу југозапада и наставља источном ивицом исте 
парцеле до југоисточне међне тачке парцеле 1608 од које пресеца парцелу 1622/2 у правцу 
истока. Даље обухвата изломљену источну и јужну ивицу парцеле 1622/2 и спушта се у правцу 
југа идући западном ивицом парцеле 1632. Граница се спушта источном ивицом парцела 1633/1, 
1633/2 и 1557 и даље се креће северном, западном и јужном ивицом парцеле 1556. Наставља 
јужном ивицом парцеле 1510/3 и обухвата парцеле 1511/2, 1511/3, 1512/3, 1512/4, 1509/3, 
1509/1, 1508/14, 1508/13, 1508/12, 1508/11, 1508/10, 1508/8, 1508/7, 1508/6, 1508/16, 1508/15, 
1508/4, 1508/5, 1508/3, 1508/2, 1513/4 и 1513/8. Идући у правцу севера креће се западном 
ивицом парцеле 1511/4, јужном и северном ивицом парцеле 1658 и западном ивицом парцеле 
1659/1 до северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4840 
и пружа се дуж западне ивице парцеле 1660/1 обухватајући и парцелу 1655/3. Пружа се дуж 
јужне ивице парцеле 4843, изузимајући парцелу 1663, до западне међне тачке парцеле 1667/1. 
Од ове међне тачке граница се креће у правцу североистока пресецајући парцелу 4843, обухвата 
југозападну и југоисточну ивицу парцеле 1671 и наставља западном ивицом парцеле 4816/2 до 
северне међне тачке парцеле 1672. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4816/2 у правцу 
североистока и обухвата парцелу 3693/1 са северне, источне, јужне и западне стране 
укључујући и парцеле 3693/3 и 3694. Граница пресеца парцелу 4836/2 у правцу запада, креће 
се јужном ивицом парцеле 4816/3, a затим се спушта источном ивицом парцеле 4843 до 
југозападне међне тачке парцеле 1701 од које пресеца парцелу 4843 и наставља да се креће 
њеном источном ивицом. Даље се креће западном ивицом парцеле 4779 до североисточне међне 
тачке парцеле 1876. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4779 у правцу истока и обухвата 
парцелу 1798/8 са североисточне, југоисточне и југозападне стране. Пресеца парцелу 4779 у 
правцу северозапада и креће се јужном ивицом парцеле 1906, затим пресеца парцелу 4840 и 
пружа се дуж јужне ивице парцеле 1907. Идући у правцу југа обухвата источну ивицу парцела 
1908, 1913/2, 1914, 1918, 1924, 1926 и 1408 до западне међне тачке парцеле 1927. Од oвe тачке 
граница пресеца парцелу 4780 у правцу југоистока и креће се северном ивицом парцеле 1928, a 
затим западном ивицом парцеле 2373 до јужне међне тачке парцеле 1934. Пресеца парцелу 4780 
у правцу југа и наставља западном ивицом парцела 4780 и 1963, јужном ивицом парцеле 1962, 
источном ивицом парцела 1967,1968/1,1968/2,1973/3 и 1973/4 и јужном ивицом парцеле 1973/4. 
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Граница затим обухвата источну и северну ивицу парцеле 1369 и јужну ивицу парцела 1956 и 
1952. Обухвата парцелу 1371 са њене источне, јужне и западне стране и наставља источном 
ивицом парцела 1373, 1374, 1375/1, 137S/2, 1376, 1377, 1379, 1380, 1381, 1382, 1386, 1387/1, 
1387/3, 1387/2, 1390, 1393 и 1396. Даље се креће јужном и изломљеном западном ивицом 
парцеле 1930/2 и источном ивицом парцела 1409/2, 1409/3, 1413, 1415, 1418/1, 1418/2, 1424, 
1430, 1432, 1433, 1436, 1437, 1442, 1443, 1444, 1446, 1445, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1471, 
1478/2, 1482, 1484, 1485, 1487, 1492 и 1513/2. Ломи се у правцу запада идући северном и 
западном ивицом парцеле 1513/3 и јужном и западном ивицом парцела 1547, 1514 и 1544. 
Наставља северозападном ивицом парцела 1525 и 1526, североисточном, југоисточном и 
југозападном ивицом парцеле 1528, западном ивицом парцеле 1530 и северном ивицом парцеле 
1255/1. Граница се ломи у правцу севера идући западном ивицом парцела 1532/2 и 1533, 
обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 1231/2 и западну ивицу парцела 1231/1, 1537 
и 1560. Обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 1558 и даље се креће западном 
ивицом парцела 1633/1 (укључујући парцелу 1577), 1605, 1607 и 1622/2 до северне међне тачке 
парцеле 1622/2, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
Део станишта на територији општине Бачка Паланка у посебној намени 
 
ВРА02 
Станиште ВРА02 налази се у KO Нештин, општина Бачка Паланка. Почетна тачка описа дела 
станишта je североисточна међна тачка парцеле 4762. Граница се креће источном ивицом 
парцела 4762, 804 и 776 у правцу југа потом се ломи и креће се јужном ивицом парцела 776, 
778, 779 и 780 до југозападне међне тачке парцеле 780. Након ове тачке граница се ломи и иде 
у правцу севера пратећи западне међе катастарских парцела 780, 781 и сече катастарске 
парцеле 804 и 4762, а потом се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу катастарске 
парцеле 462 до североисточне међне тачке парцеле 4762, почетне тачке описа. 
 
Станишта на територији општине Ириг 
 
IRI15a 
Станиште IRI15a налази се у KO Врдник, општина Ириг. Почетна тачка описа станишта је 
северозападна међна тачка парцеле 4609. Граница се креће северном и источном ивицом 
парцеле 4609, a потом западном и јужном ивицом парцеле 4623. Наставља западном и 
изломљеном јужном ивицом парцеле 4620 до источне ивице парцеле 4620. Од ове тачке граница 
се креће у правцу југоистока и пресеца парцеле 7160/1 и 7155/1 и наставља северном ивицом 
парцеле 7155/1 до јужне међне тачке парцеле 4779/1 одакле се ломи у правцу севера идући 
западном ивицом парцеле 4779/1. Граница се затим спушта у правцу југа идући северозападном 
и западном ивицом парцеле 5302/2 до тачке наспрам јужне међне тачке парцеле 4754. Граница 
се ломи у правцу запада и пресеца парцеле 5319 и 7155/1, потом се ломи у правцу северозапада 
идући источном ивицом парцеле 4755, a затим наставља у правцу севера идући источном ивицом 
парцеле 7195/1 до северне међне тачке парцеле 4757. Од ове тачке граница иде у правцу 
северозапада идући јужном ивицом парцеле 7155/1, a потом се спушта у правцу југа идући 
источном ивицом парцеле 4762 до јужне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница 
наставља у истом смеру, пресеца парцелу 7160/1 и даље се пружа западном ивицом парцеле 
4751. Граница се потом ломи у правцу запада идући јужном ивицом парцеле 4638 и западном 
ивицом парцеле 4642. У југоисточној међној тачки парцеле 4644, граница се ломи у правцу 
северозапада идући југозападном ивицом парцеле 4629 и јужном ивицом парцеле 4607. Даље 
обухвата јужну и западну ивицу парцеле 4606, северну ивицу парцеле 4607, a потом југозападну 
и југоисточну ивицу парцеле 4628. Граница се креће северном ивицом парцеле 4627, a затим и 
западном ивицом парцеле 4609, до северозападне међне тачке исте парцеле, односно до почетне 
међне тачке описа станишта. 
 
IRI18 
Станиште IRI18 налази се у KO Мала Ремета, општина Ириг. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 1000/1. Граница обухвата парцелу 1000/1 са њене источне, јужне 
и западне стране обухватајући и парцелу 1003/5. Граница се пружа до северне међне тачке 
парцеле 1000/1, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
Станишта на територији Града Нови Сад 
 
NSA21 
Станиште NSA021 налази се у KO Буковац, општина Петроварадин. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 3110. Граница се креће у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 3333 до тачке наспрам југозападне међне тачке парцеле 3078. Од ове тачке граница се ломи 
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у правцу југоистока и пресеца парцелу 3333, a потом се креће дуж јужне ивице парцеле 3078. Даље 
се граница креће у правцу југоистока идући југозападном ивицом парцеле 3164, a потом и 
југозападном ивицом парцеле 3165. Граница се пружа дуж исгочне ивице парцела 3166/1 и 3166/2, a 
затим обухвата североисточну, источну и југозападну ивицу парцеле 3171/1 и наставља дуж 
северозападне и југозападне ивице парцеле 3171/2. Потом наставља у правцу југоистока идући 
изломљеном јужном ивицом парцела 3193, 3194 и 3199. Граница се ломи у правцу југа идући 
западном ивицом парцеле 3074 до јужне међне тачке парцеле 3207/2, a затим се креће дуж северне, 
западне и југозападне ивице парцеле 3208/2. Даље се спушта југоисточном ивицом парцеле 3208/9 
до јужне међне тачке исте парцеле. Од oвe тачке граница пресеца парцелу 3217 у правцу југа и 
наставља источном и југозападном ивицом парцеле 3222. Идући северозападном ивицом парцела 
3226 и 3229 граница се спушта у правцу југа, потом се ломи у правцу запада идући југозападном 
ивицом парцеле 3228 до западне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом 
правцу и пресеца парцелу 3333, a потом се креће западном ивицом исте парцеле, у правцу севера. У 
југоисточној међној тачки парцеле 3267, граница скреће у правцу запада идући јужном и западном 
ивицом парцеле 3267 и наставља западном ивицом парцеле 3268. Даље се граница пружа дуж јужне 
ивице парцеле 3269, a потом обухвата источну, јужну и западну ивицу парцеле 3256 и наставља дуж 
јужне ивице парцеле 3269 до североисточне међне тачке парцеле 3251. Од ове тачке граница се 
ломи у правцу севера и пресеца парцелу 3269, a потом обухвата југозападну и северозападну ивицу 
парцеле 3270 као и југозападну, западну и северну ивицу парцеле 3281/1 и наставља се дуж 
северне ивице парцеле 3279. Граница се креће западном ивицом парцеле 3333, a затим обухвата 
јужну и западну ивицу парцеле 3149, пружа се у правцу запада идући јужном ивицом парцела 3150 
и 3134, a потом се креће у правцу севера идући источном ивицом парцеле 3131. У северозападној 
међној тачки парцеле 3134 граница мења смер у правцу истока идући јужном и југоисточном ивицом 
парцеле 3335 до северне међне тачке парцеле 3151. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 
3335 у правцу северозапада и наставља изломљеном југозападном ивицом парцела 3115/1, 3115/2, 
3108 и 3104. Идући у правцу севера граница се креће дуж југогоисточне и источне ивице парцеле 
3105 и дуж југоисточне ивице парцеле 3095 до источне међне тачке исте парцеле. Од ове међне 
тачке граница пресеца парцелу 3092 у правцу истока и наставља свој правац дуж северне ивице 
парцела 3109 и 3110 до североисточне међне тачке парцеле 3110, односно до почетне међне тачке 
описа станишта. 
 
Станишта на територији општине Шид 
 
SID02g 
Станиште SID02g налази ce у KO Љуба, олштина Шид. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 212. Граница ce пружа у правцу истока идући јужном ивицом 
парцеле 2565, потом ce спушта у правцу југа идући источном ивицом парцеле 218/1. Граница ce 
потом креће североисточном ивицом парцела 229/1 и 135, a затим обухвата северну, источну и јужну 
ивицу парцеле 134. Даље ce граница креће дуж јужне ивице парцеле 229/1 a потом дуж југозападне 
ивице парцеле 227, до источне међне тачке парцеле 225/6. Од ове тачке граница ce спушта у правцу 
југа идући југозападном ивицом парцеле 226/1, потом ce оштро ломи у правцу севера идући 
источном, a потом и северном ивицом парцеле 221/10. Граница потом обухвата северну, источну и 
јужну ивицу парцеле 222/3, a потом наставља идући јужном ивицом парцела 222/2, 222/1 и 231/14. 
Граница ce потом пружа у правцу севера идући североисточном ивицом парцеле 1564/6, a затим 
обухвата јужну и западну ивицу парцеле 1564/29, наставља у истом правцу идући западном ивицом 
парцеле 1564/30, до тачке наспрам југоисточне међне тачке парцеле 1564/279. Од ове тачке граница 
ce ломи у правцу запада и пресеца парцелу 1564/31, потом наставља у истом правцу идући северном 
ивицом парцеле 1564/56. Граница ce потом ломи у правцу севера идући источном ивицом парцеле 
1564/5 и наставља јужном и источном ивицом парцеле 2593/1 до северозападне међне тачке 
парцеле 212, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID04a 
Станиште SID04a налази се у KO Сот, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 1247. Граница се креће дуж северне ивице парцеле 1247, а 
потом се спушта у правцу југа идући југозападном ивицом парцеле 1246 до југоисточне међне 
тачке парцеле 1254. Од ове тачке граница обухвата јужну и западну ивицу парцеле 1254, a 
затим ce креће јужном и западном ивицом парцеле 1253. Наставља северном ивицом парцеле 
1252, a потом ce креће источном ивицом парцеле 3807 до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID04b 
Станиште SID04b налази ce у KO Сот, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северозападна 
међна тачна парцеле 1241. Граница ce креће дуж северне ивице парцеле 1241, a потом западном и 
јужном ивицом парцеле 1242. Идући у правцу југа граница ce пружа дуж источне ивице парцеле 
1234 и наставља западном ивицом парцеле 3307 до југоисточне међне тачке парцеле 1222. Од ове 
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међне тачке граница пресеца парцелу 1285 у правцу југа и креће ce јужном ивицом парцеле 1285, a 
потом источном ивицом парцеле 1290/1. Граница ce лотом ломи у правцу северозапада идући 
североисточном ивицом парцеле 3308 до западне међне тачке парцеле 1202. Од ове тачке граница 
ce ломи у правцу севера идући источном ивицом парцеле 588/2 до северозападне међне тачке 
парцеле 1241, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID04c 
Станиште SID04c налази ce у KO Сот, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северна 
међна тачка парцеле 1272. Граница ce крће у правцу југа идући југозападном ивицом парцеле 
1246 и наставља у истом правцу идући дуж границе са KO Љуба до источне међне тачке парцеле 
1279. Од ове тачке граница ce креће дуж северозападне ивице парцеле 1277, a потом северном и 
западном ивицом парцеле 1275/2. Даље ce граница креће јужном ивицом парцеле 1274, a затим 
ce ломи у правцу севера идући источном ивицом парцеле 1280. Наставља источном ивицом 
парцеле 1285 и западном и северозападном ивицом парцеле 1272, до почетне међне тачке описа 
станишта. 
 
SID06a 
Станиште SID06a налази ce у KO Ердевик, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 2739. Граница ce креће у правцу истока идући северном ивицом 
парцела 2739, 2740 и 2741/1, a потом ce ломи у правцу југа идући западном ивицом парцела 
2459 и 6267. У јужној међној тачки парцеле 2743/3 граница ce ломи у правцу запада идући 
изломљеном северном ивицом парцеле 2744/1. Граница ce потом ломи у правцу севера идући 
западном ивицом парцеле 2739 до северне међне тачке исте парцеле, односно до почетне међне 
тачке описа станишта. 
 
SID06b 
Станиште SID06b налази ce у KO Ердевик, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 2607/1. Граница ce креће у правцу југа идући југозападном ивицом 
парцеле 2459 и западном ивицом парцеле 2473 до југоисточне међне тачке парцеле 2467. Од ове 
тачке граница ce креће дуж северне ивице парцеле 2468, a потом дуж источне ивице парцеле 
2469. Даље наставља северозападном ивицом парцеле 2532, a потом југозападном ивицом 
парцела 2532 и 2526 до јужне међне тачке парцеле 2527. Наставља југозападном ивицом 
парцеле 2527 и југоисточном ивицом парцеле 2529. Граница ce даље креће источном ивицом 
парцеле 2530 и југоисточном, североисточном и северозападном ивицом парцеле 2537. Граница 
ce затим креће источном ивицом парцеле 2530 до јужне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 6266 у правцу југозапада и даље ce креће северном и западном ивицом 
парцеле 2654. Мења свој смер у правцу севера идући источном ивицом парцела 2662 и 2650 и 
северном ивицом парцеле 2650. Идући у истом правцу граница ce креће дуж источне ивице 
парцела 6268/2 и 6267 до северне међне тачке парцеле 2607/1, односно до почетне међне тачке 
описа станишта. 
 
SID06c 
Станиште SID06c налази ce у KO Ердевик, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 2517. Граница ce креће у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 2473 до југоисточне међне тачке парцеле 2514. Од ове тачке граница пресеца парцелу 2473 
у правцу југоистока и даље ce креће северном ивицом парцеле 2484 и западном ивицом парцеле 
2459. Граница даље обухвата северну, источну, јужну и западну ивицу парцеле 4261 укључујући и 
парцеле 4294, 4295/1, 4295/2 и 4295/3. Од југоисточне међне тачке парцеле 2493 граница ce креће 
дуж западне ивице парцеле 2473, a потом обухвата јужну и западну ивицу парцеле 2496 и јужну 
ивицу парцеле 2498 до југозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница ce креће у 
правцу запада и пресеца парцелу 6266. Наставља у правцу запада идући јужном ивицом парцела 
4236 и 4235, a потом обухвата источну, јужну и западну ивицу парцеле 4239. Наставља идући 
северном ивицом парцеле 4242. Граница ce ломи у правцу севера идући источном ивицом парцеле 
4211, a затим јужном и источном ивицом парцеле 4225. Даље ce креће јужном ивицом парцеле 2654 
и источном ивицом парцеле 2655 до југоисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 6266 у правцу југоистока и наставља северном ивицом парцеле 2511. Идући у 
правцу севера граница ce креће дуж западне ивице парцела 2513, 2515 и 2517. Граница ce потом 
ломи у правцу истока идући северном ивицом парцеле 2517 до североисточне међне тачке исте 
парцеле, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID09 
Станиште SID09 налази се у KO Шид, KO Привина Глава и KO Гибарац, општина Шид. Почетна тачка 
описа станишта почиње у KO Шид у северној међној тачки парцеле 7002 од које граница пресеца 
парцелу 6994 у правцу севера, a потом се креће северном ивицом исте парцеле до исгочне међне 
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тачке парцеле 6994. Од ове тачке граница пресеца парцелу 8542 у правцу југоистока, a затим се 
креће јужном ивицом парцела 6986, 6985, 6982, 6981, 6977, 6976, 6972, 6971, 6968, 6967, 6963 и 
6962. Граница се затим кpeћe дуж западне и северне ивице парцеле 6985, северном ивицом парцеле 
2840 и северном и источном ивицом парцеле 6838. Идући у правцу истока граница се креће 
северном ивицом парцела 6843, 6844, 6826, 6824, 6552, 6557, 6558, 6561, 6562, 6544, 6568, 6572, 
6573, 6539, 6575 и 6582, западном ивицом парцеле 6533, a потом и јужном ивицом парцеле 8566 до 
источне међне тачке парцеле 6513. Од ове тачке граница пресеца парцелу 2338 у правцу југа, потом 
наставља у правцу истока идући јужном ивицом парцеле 2338. Даље се креће западном ивицом 
парцеле 1627, оштро се ломи у правцу запада и креће се јужном ивицом парцела 1619, 1610, 1602, 
1597, 1595, 1593,1589 и 1581. Обухвата парцелу 1576 са њене северне, источне и јужне стране 
затим се спушта у правцу југа идући западном ивицом парцеле 1575 до јужне међне тачке исте 
парцеле. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 1608 у истом правцу и наставља кретање дуж 
северне и јужне ивице парцеле 1573 до источне међне тачке исте парцеле где пресеца парцелу 2339 
у правцу југа, a потом се креће дуж источне ивице парцела 1791 и 1792 и северном и 
североисточном ивицом парцеле 1788. Граница обухвата западну, северну и источну ивицу парцеле 
1785, јужну ивицу парцеле 1772, западну и јужну ивицу парцеле 1773. Наставља изломљеном 
источном ивицом парцела 1769, 1766, 1765, 1760, 1758, 1756, 1750, 1748, 1746 и 1744. Даље се 
креће северном ивицом парцеле 1734, северозападном и североисточном ивицом парцеле 1735 и 
североисточном ивицом парцела 1732, 1729, 1722, 1718 и 1715. Креће се западном ивицом парцеле 
1712, a потом и северном ивицом парцеле 2344 до југоисточне међне гачке парцеле 1709 кад 
пресеца парцелу 2344 у правцу југа. Граница се потом оштро ломи у правцу запада идући јужном 
ивицом парцела 1819,1820,1847 и 955 кад прелази у KO Гибарац и обухвата јужну и западну ивицу 
парцеле 957. Граница потом наставља југозападном ивицом парцела 955, 947, 951, 953, 937/2, 
937/4, 937/1, 928, 905, 903, 901, 893, 892, 885, 873, 866, 862, 863, 840/1, 840/2, 841, 836/3, 836/2, 
836/1, 835, 833, 832 и јужном ивицом парцела 713, 714, 716, 718, 720 и 721. Граница затим 
наставља источном ивицом парцеле 721, североисточном ивицом парцеле 723, северном ивицом 
парцеле 726, источном и јужном ивицом парцеле 730, западном ивицом парцеле 734 и источном и 
јужном ивицом парцеле 736 до југозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца 
парцелу 3192 у правцу запада и наставља јужном ивицом парцела 792 и 787, ломи се у правцу 
севера и креће се западном ивицом парцела 787 и 743. Граница затим улази у KO Шид идући 
источном ивицом парцела 6605, 6598, северном ивицом парцела 6598 и 6599 и јужном и западном 
ивицом парцеле 6585. Идући у правцу запада граница се креће дуж јужне ивице парцела 6582, 6575, 
6573, 6572, 6569, 6568, 6544, 6562, 6561, 6558, 6557, 6552, 6824, 6826, 6844, 6843, 6842, 6841, 
6953, 6952, 6949, 6945, 6944, 6940, 6939, 6937, 6934, 6933, 6930, 6929, 6925, 6924, 6921, 6920/1, 
6917/2, 6913, 6912, 6908, 6907. Граница се потом спушта у правцу југа и креће се источном ивицом 
парцела 6904 и 6905, јужном ивицом парцела 6905 и 6902, a потом и југозападном ивицом парцела 
8542, 7031 и 7032 и северозападном ивицом парцеле 7302 до северне међне тачке исте парцеле. Од 
ове међне тачке граница се креће у правцу северозапада идући југозападном ивицом парцела 7015, 
7014, 7013, 7012, 7011/2, 7011/1, 7009, 7008 и 7006. Граница се потом креће североисточном 
ивицом парцеле 7054 и северозападном ивицом парцеле 7002 до северне међне тачке исте парцеле, 
односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID15 
Налази се у KO Ердевик, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северна међна тачка 
парцеле 2769. Граница се даље пружа у правцу истока идући северном ивицом парцеле 2769 a потом 
источном ивицом парцеле 2768. Идући у правцу југа граница се креће дуж северне, западне и јужне 
ивице парцеле 2745, a потом наставља изломљеном западном ивицом парцеле 2744/1 и западном 
ивицом парцела 3796/4, 3796/3 и 3796/2. Граница се потом ломи у правцу запада идући јужном 
ивицом парцеле 3794 до северне међне тачке парцеле 3793/2. Од ове тачке граница наставља у 
правцу запада и пресеца парцелу 6272/3 a потом обухвата источну, јужну и западну ивицу парцеле 
3852/2 до северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница се пружа у правцу запада 
и пресеца парцелу 6234/3 и наставља дуж јужне ивице парцеле 3834, a потом се ломи у правцу 
севера идући западном ивицом парцела 3834, 3833 и 3832. Наставља источном ивицом парцела 
3828/2, 3825/2 и 2819/1, потом се ломи у правцу запада идући северном ивицом парцеле 2819/1. 
Даље се граница креће у правцу севера идући источном ивицом парцеле 2842 a затим јужном и 
источном ивицом парцеле 2866. Граница се даље креће источном ивицом парцела 2868/1 и 2868/2, 
затим обухвата јужну и западну ивицу парцеле 2870 и наставља јужном ивицом парцеле 2871 до 
западне међне тачке исте парцеле . Од ове тачке граница се ломи у правцу североистока идући 
јужном a потом и источном ивицом парцеле 2874 до северне међне тачке парцеле 2796, односно до 
почетне међне тачке описа станишта. 
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Станишта на територији општине Сремски Карловци 
 
SKA02f 
Станиште SKA02f налази ce у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северозападна међна тачка парцеле 4861. Граница ce пружа у правцу истока 
идући северном ивицом парцеле 4861, a потом обухвата парцелу 4858/1 са западне, северне и 
источне стране до северне међне тачке парцеле 4857. Од ове тачке граница наставља у правцу 
истока идући јужном ивицом парцела 4856/2,4854/1 и 4854/2, a потом ce ломи у правцу југа идући 
источном ивицом парцеле 4852. Граница потом обухвата северну и источну ивицу парцеле 4923, 
наставља у правцу југа идући изломљеном источном ивицом парцеле 4927, a затим ce креће јужном 
ивицом парцела 4924 и 4937 до источне међне тачке парцеле 4936/3. Од ове тачке граница пресеца 
парцелу 7846 у истом правцу, a потом ce ломи ка југозападу идући југоисточном ивицом исте 
парцеле. Даље ce креће североисточном ивицом парцела 4939, 4940 и 4943/1, северозападном 
ивицом парцеле 7905, a потом и југозападном ивицом парцеле 4941/2. Наставља западном ивицом 
парцеле 4941/1, северном и западном ивицом парцела 4983 и 4997 до тачке наспрам јужне међне 
тачке парцеле 5010. Од ове тачке граница пресеца парцелу 7847 у правцу запада и даље се креће 
западном ивицом парцела 5010, 5009 и 5008 до северне међне тачке парцеле 5008. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 7847 и наставља јужном и источном ивицом парцеле 4838/1. У 
северозападној међној тачки парцеле 4989, граница пресеца парцелу 7846 и даље се креће дуж 
јужне, источне, северне и западне ивице парцеле 4931, a потом обухвата источну, југозападну и 
северну ивицу парцеле 4847. Наставља у правцу севера идући западном ивицом парцела 4846/1 и 
4844/2. Граница се потом ломи у правцу истока идући северном ивицом парцеле 4844/2 до 
североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом правцу и пресеца 
парцелу 4849, a потом се ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 4861 до 
северозападне међне тачке исте парцеле , односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA03d 
Станиште SKA03d налази ce у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северна међна тачке парцеле 5686. Граница ce потом пружа у правцу истока 
идући јужном ивицом парцеле 5691, a потом ce спушта у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 7826/1 до тачке наспрам југозападне међне тачке парцеле 5710/4. Од ове тачке граница 
ce ломи у правцу истока и пресеца парцелу 7826/1, a потом ce креће северном ивицом парцеле 
5621/2. Граница ce затим пружа дуж западне ивице парцеле 5710/5, a потом ce ломи у правцу 
истока идући јужном ивицом парцеле 5710/10 до југоисточне међне тачке исте парцеле. Од ове 
тачке граница пресеца парцелу 7870, a потом обухвата северну и источну ивицу парцеле 7871. 
Граница потом обухвата северну, источну и јужну ивицу парцела 6109 и 6108 до југозападне 
међне тачке парцеле 6109. Од ове тачке граница пресеца парцелу 7871, наставља јужном 
ивицом парцеле 5618, a потом ce спушта у правцу југа идући источном ивицом парцела 5617/2, 
5613 и 5611. Граница ce ломи у правцу истока идући јужном ивицом парцеле 5612 до југоисточне 
међне тачке исте парцеле, одакле пресеца парцелу 7871 у истом правцу, a затим ce креће 
јужном а потом источном ивицом парцеле 6124. Граница ce даље пружа јужном ивицом парцеле 
6150, а потом ce ломи и наставља дуж источне ивице парцеле 6149 до тачке наспрам 
северозападне међне тачке парцеле 6156 од које пресеца парцелу 7872 и обухвата парцелу 6156 
до тачке наспрам југоисточне међне тачке парцеле 6149. Од ове тачке граница ce креће у правцу 
запада пресецајући парцелу 7872 и наставља јужном ивицом парцела 6149, 6129, 6128, 6130, 
6127, 7871 и 5601, a затим ce ломи у правцу југа идући источном ивицом парцеле 5600, a потом 
северозападном ивицом парцеле 6135. Граница мења смер у правцу севера идући 
североисточном ивицом парцеле 5590, а затим обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 
5589. Даље ce граница креће дуж источне и северне ивице парцеле 5587 до северне међне тачке 
исте парцеле. Од те тачке граница ce пружа дуж свероисточне ивице парцеле 5584, a потом ce 
креће дуж источне и северне ивице парцеле 5582/2. Граница ce даље пружа у правцу запада 
идући северном ивицом парцеле 5581/4 до северне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница сече парцелу 7870 у истом правцу, а потом ce креће северном ивицом парцеле 5574/3. 
Граница ce даље креће у правцу севера идући западном ивицом парцела 5574/4 и 5574/5, потом 
ce ломи у правцу запада идући северном ивицом парцеле 5575/2 до западне међне тачке исте 
парцеле. Наставља у истом правцу и пресеца парцелу 5554, a потом обухвата источну, јужну и 
западну ивицу парцеле 5555 до тачке наспрам југозападне међне тачке парцеле 5576 где 
пресеца парцелу 5554. Даље се граница креће у правцу севера идући западном ивицом парцеле 
5576. Граница се потом креће југозападном ивицом парцеле 5577, a затим се креће дуж јужне и 
источне ивице парцеле 5634 и источне ивице парцеле 5635. Ломећи се у правцу југозапада 
граница се креће дуж јужне ивице парцела 5637, 5636 и 5645, a потом обухвата источну, јужну и 
западну ивицу парцеле 5646. Граница наставља северном ивицом парцела 5539 и 5538 до 
југозападне међне тачке парцеле 5649 када мења смер у правцу североистока идући 
изломљеном северозападном ивицом парцела 5649, 5650, 5641, 5638, 5627, 5626 и 5625/2 до 
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тачке наспрам јужне међне тачке парцеле 5684. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 
7826/1 у правцу северозапада и креће се југозападном ивицом парцеле 5684. Граница потом 
обухвата парцелу 5687 са југоисточне, југозападне и северозападне стране, наставља свој смер 
у правцу североистока идући западном ивицом парцеле 5686 до северне међне тачке исте 
парцеле, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA0Зе 
Станиште SKA03e налази се у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je југозападна међна тачка парцеле 6100. Граница се пружа у правцу 
северозапада идући југозападном ивицом парцеле 6100, a потом северозападном и 
североисточном ивицом исте парцеле до југоисточне међне тачке парцеле 6100. Граница потом 
наставља у правцу југа источном ивицом парцела 6112, 6115 и 6117 до југоисточне међне тачке 
парцеле 6117. Од ове тачке граница се оштро ломи у правцу запада идући северном ивицом 
парцеле 6150 до јужне међне тачке парцеле 6119. Граница потом обухвата југозападну, 
северозападну и источну ивицу парцеле 6119 до источне међне тачке исте парцеле. Граница се 
потом пружа у правцу истока идући северном ивицом парцеле 6115, затим се оштро ломи у 
правцу севера идући западном ивицом парцеле 6113, потом се оштро ломи у правцу истока 
идући северном ивицом парцела 6113 и 6112 до југозападне међне тачке парцеле 6100, односно 
до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA03f 
Станиште SKA03f налази се у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северозападна међна тачка парцеле 7424. Граница се пружа у правцу истока 
идући северном ивицом парцеле 7424, a потом западном и јужном ивицом парцеле 7425. У 
североисточној међној тачки парцеле 7421 граница се спушта у правцу југа идући западном 
ивицом парцеле 7872, ломи се у правцу запада идући јужном ивицом парцеле 7411/1, a потом се 
пружа дуж источне ивице парцеле 7409. Граница затим наставља дуж источне a потом и северне 
ивице парцеле 7405/1. У источној међној тачки парцеле 7405/1 граница се ломи у правцу југа 
идући источном ивицом парцела 7405/2, 7359/1, 7359/9, 7360/1, 7360/3, 7360/4, 7360/2, 7362/2 
и 7363. Граница се ломи у правцу запада идући јужном ивицом парцеле 7363, a потом обухвата 
североисточну, југоисточну и југозападну ивицу парцеле 7365. Граница се потом спушта у 
правцу југозапада идући југоисточном ивицом парцеле 7367 до њене јужне међне тачке. Од ове 
тачке граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 7368, потом се спушта у правцу југа 
идући источном ивицом парцеле 7385, a затим и јужном ивицом парцела 7385 и 7384 до 
југозападне међне тачке парцеле 7384. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 7380 у 
правцу југозапада и наставља југоисточном ивицом парцеле 7380. Граница затим обухвата 
источну, југоисточну, западну и северну ивицу парцеле 7379. Граница се потом ломи у правцу 
севера идући западном ивицом парцела 7381, 7383, 7887 и 7386 до северозападне међне тачке 
парцеле 7386. Од ове тачке граница се ломи у правцу истока идући северном и источном ивицом 
парцела 7386 до тачке наспрам северозападне међне тачке парцеле 7388 од које пресеца 
парцелу 7387 у правцу истока и креће се дуж западне, јужне и источне ивице парцеле 7395, 
наставља у истом правцу дуж источне ивице парцеле 7870 до северозападне међне тачке 
парцеле 7413. Од ове тачке граница се ломи у правцу истока и креће се дуж северне ивице 
парцеле 7413, потом обухвата западну и северну ивицу парцеле 7418. Граница затим прати 
источну ивицу парцела 7420, 7421 и 7424 до северозападне међне тачке парцеле 7424, односно 
до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA03i 
Станиште SKA03i налази се у KO Сремки Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северна међна тачка парцеле 5485. Граница се креће северном ивицом 
парцеле 5485, обухвата парцелу 5366/1 са западне, северне и источне стране и наставља 
источном и јужном ивицом парцеле 5485. Даље се креће источном ивицом парцеле 5484, јужном 
ивицом парцеле 5490/2 и западном ивицом парцеле 7841. Обухвата југозападну и западну ивицу 
парцеле 5512, источну ивицу парцеле 5508, источну, северну и западну ивицу парцеле 5498 и 
северну ивицу парцела 5507 и 5506. Спуштајући се на југ граница се креће западном ивицом 
парцеле 5506, 5517, 5519 и 5524 до западне међне тачке парцеле 5524. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 7868 у правцу северозапада и наставља јужном и западном ивицом парцеле 
5461. Даље се креће северном ивицом парцела 7508 и 5459, источном ивицом парцела 5451/2 и 
5451/1, јужном и источном ивицом парцеле 5446 и обухвата јужну, западну и северну ивицу 
парцеле 5437/1. Граница се креће северном ивицом парцела 5438 и 5439 до североисточне 
међне тачке парцеле 5439 од које пресеца парцелу 7866 у правцу истока и наставља северном 
ивицом парцеле 5484 и западном ивицом парцеле 5485 до северне међне тачке исте парцеле, 
односно до почетне међне тачке описа станишта. 
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SKA03j 
Станиште SKA03j налази се у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северозападна међна тачка парцеле 7479. Граница се пружа у правцу истока 
идући северном ивицом парцеле 7479, потом се спушта у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 7476 до тачке наспрам тромеђе парцела 7474/1, 7476 и 7474/2. Од ове тачке граница 
скреће у правцу истока, пресеца парцелу 7476, наставља у истом правцу идући северном ивицом 
парцеле 7474/1. У североисточној међној тачки парцеле 7474/1 граница пресеца парцелу 7869 и 
даље ce креће источном ивицом исте парцеле. Наставља јужном ивицом парцеле 7464/1 до 
југоисточне међне тачке исте парцеле од које пресеца парцелу 7461 у правцу истока, a потом 
обухвата парцелу 7460. У тачки наспрам северне међне тачке парцеле 7635 граница ce креће у 
правцу југозапада пресецајући парцелу 7461 и наставља југоисточном ивицом парцела 7469 и 7622, 
западном ивицом парцела 7622 и 7621 и југозападном ивицом парцеле 7616 до западне међне тачке 
исте парцеле. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 7869 у правцу северозапада, a затим ce 
креће дуж северозападне ивице парцеле 7869. Идући у правцу запада граница ce креће 
североисточном и западном ивицом парцеле 7612 и јужном ивицом парцеле 7611. У југозападној 
међној тачки парцеле 7611 граница пресеца парцелу 7841 у правцу запада и наставља јужном 
ивицом парцеле 7582, источном ивицом парцела 7586, 7587 и 7585 до југоисточне међне тачке 
парцеле 7585. Од ове тачке граница пресеца парцелу 7841 у правцу југа и даље ce креће јужном 
ивицом исте парцеле. Граница ce спушта источном ивицом парцеле 7595, a затим ce креће северном 
ивицом парцела 7912/1 и 7865. Обухвата западну и северну ивицу парцеле 7557, a потом ce креће 
јужном ивицом парцеле 7560, јужном, источном и северном ивицом парцеле 7567 и обухвата јужну, 
западну и северну ивицу парцеле 7561. Наставља северном ивицом парцела 7566, 7572, 7571, 7574, 
7577, 7578 и 7580 до североисточне међне тачке парцеле 7580. Од ове тачке граница пресеца 
парцелу 7841 у правцу истока и наставља северном ивицом парцеле 7613/3. Обухвата западну и 
северну ивицу парцеле 7490 и креће ce дуж западне ивице парцела 7489 и 7485, јужном ивицом 
парцеле 7484 и источном и јужном ивицом парцеле 7493/1. У југозападној међној тачки парцеле 
7493/1 граница пресеца парцелу 7841 у правцу запада и креће ce источном и северном ивицом 
парцеле 7494/12 и западном ивицом парцеле 7494/11 до тачке наспрам југоисточне међне тачке 
парцеле 7494/8. Пресеца парцелу 7494/10 у правцу запада, наставља јужном ивицом парцеле 
7494/8 и обухвата парцелу 7494/1. Граница ce креће јужном и источном ивицом парцеле 7494 и 
источном ивицом парцела 5522 и 5521 до тачке наспрам северозападне међне тачке парцеле 7480. 
Од ове тачке граница ce креће у правцу истока и пресеца парцелу 7841, а потом наставља јужном и 
источном ивицом парцеле 7478 до северозападне међне тачке парцеле 7479, односно до почетне 
међне тачке описа станишта. 
 
SKA03k 
Станиште SKA03k налази ce у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северозападна међна тачка парцеле 7516. Граница ce креће северном и источном 
ивицом парцеле 7516 и северном ивицом парцеле 7515. Граница ce затим спушта у правцу југа идући 
западном ивицом парцела 7514 и 7865 до тачке наспрам северозападне међне тачке парцеле 7510. 
Од ове тачке граница ce ломи у правцу истока и пресеца парцелу 7865. Даље ce креће јужном 
ивицом парцеле 7509 до североисточне међне тачке 7511 од које пресеца парцелу 7868 у правцу 
истока. Обухвата парцелу 7504 и наставља источном ивицом парцеле 7868, a потом и северном 
ивицом парцеле 7546 до југозападне међне тачке парцеле 7510. Од ове тачке граница ce креће у 
правцу запада и пресеца парцелу 7865, a потом ce ломи у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 7865. Код југозападне међне тачке парцеле 7546 граница ce ломи у правцу истока и пресеца 
парцелу 7865 и наставља јужном ивицом парцеле 7546, северозападном ивицом парцела 7563, 7562 
и 7559, јужном ивицом парцеле 7552/2 и источном ивицом парцеле 7865. У југозападној међној тачки 
парцеле 7550 граница пресеца парцеле 7865 и 7545 у правцу запада, a затим обухвата источну, 
јужну и западну ивицу парцеле 7532. Даље ce креће јужном ивицом парцеле 7534 укључујући 
парцеле 7542, 7541, 7539/4 и 7540/4, источном ивицом парцела 7540/1 и 7539/1 и југозападном 
ивицом парцеле 7539/1 до јужне међне тачке парцеле 7538. Од ове тачке граница пресеца парцелу 
7716 у правцу југозапада, креће ce североисточном и југоисточном ивицом парцеле 7715, a затим 
наставља изломљеном источном ивицом парцеле 5402 до северозападне међне тачке парцеле 7516, 
односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
Део станишта на територији општине Сремски Карловци у посебној намени 
 
SKA02e 
Станиште SKA02e налази се у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа дела станишта je северна међна тачка прцеле 5082. Граница се креће у правцу југа и 
истока западно и јужном међом катастарске парцеле 5082 спушта се источном ивицом парцеле 
5081. Од тачке наспрам северне међне тачке парцеле 5072, граница пресеца парцелу 5080 и 
наставља северном ивицом парцела 5045, 5042 и 5040/2. Граница се затим креће источном 
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ивицом парцела 5040/2 и 5041, западном, јужном и источном ивицом парцеле 5037 и јужном 
ивицом парцела 5025, 5024 и 5023. Обухвата западну, северну и источну ивицу парцеле 5022, 
североисточну ивицу парцеле 5015 и северну ивицу парцела 5014, 5011 и 5012. Наставља 
источном ивицом парцеле 5033 и северном ивицом парцеле 5321 до тачке наспрам 
североисточне међне тачке парцеле 5314. Од ове тачке граница пресеца парцелу 5321 у правцу 
југа и спушта се источном ивицом парцела 5314 и 5315. У југоисточној међној тачки парцеле 
5315 граница пресеца парцелу 7848 и ломи се у правцу запада и креће се јужном и западном 
ивицом исте парцеле. Граница се даље креће јужном ивицом парцеле 5087, источном ивицом 
парцеле 5099 и јужном ивицом парцеле 7849 до северозападне међне тачке парцеле 5102. Од 
ове тачке граница се ломи у правцу севера пресецајући парцелу 7849, a затим прати источну, 
ивицу парцеле 5113 до јужне међне тачке катастарске парцеле 5128. Од ове тачке граница се 
ломи и иде у правцу североистока пратећи западну међу катастарске парцеле 512, а потом се 
ломи и иде у правцу југоистока пратећи северну међу катастарских парцела 7850 и 5083 до 
северне међне тачке парцеле 5082, почетне тачке описа. 
 
Станишта на територији Сремске Митровице град у посебној намени 
 
Део станишта на територији Сремске Митровице-град у посебној намени 
 
SMI17 
Станиште SMI17 налази се у KO Дивош, општина Сремска Митровица. Почетна тачка описа дела 
станишта je северна међна тачка парцеле 1825/2. Граница се пружа у правцу југа идући 
западном ивицом парцеле 1826 до јужне међне тачке парцеле 1826. Од ове тачке граница се 
ломи у правцу запада идући северном ивицом парцеле 7710, a потом се оштро ломи у правцу 
севера идући западном ивицом парцеле 1825/2 до северне међне тачке парцеле 1825/2, односно 
до почетне међне тачке описа. 
 
1.5.1.3. Еколошки коридори и заштитне зоне еколошких коридора и станишта 
 
На простору еколошких коридора, станишта и њихових заштитних зона, дају се следеће мере:  
Опште мере 
 Није дозвољена промена намена површина под вегетацијом у природном и блиско-природном 

стању (ливаде, пашњаци, тршћаци итд.) као и чиста сеча шумских појасева или других врста 
зеленила са улогом еколошких коридора; 

 Обезбедити повезивање станишта заштићених врста: 
- Шумских станишта подизањем/обнављањем појасева високог зеленила; 
- Степских и шумостепских станишта подизањем пољозаштитних појасева који садрже 

континуирани појас травне вегетације; 
• Поплочавање и изградњу обала водотока/потока/канала са функцијом еколошких коридора: 

- Свести на минимум, уз примену еколошки повољних техничких решења; 
- Поплочани или бетонирани делови обале, изузев пристана, морају садржати појас нагиба 

до 45°, a структура овог пojaca треба да омогући кретање животиња малих и средњих 
димензија, првенствено током малих и средњих водостаја; 

- Током реконструкције/одржавања постојећих обалоутврда поплочане или бетониране 
делове комбиновати са мањим просторима који ублажавају негативне карактеристике 
измењене обалне структуре (грубо храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45%, 
површина са вегетацијом) и на тај начин омогућити кретање врста кроз измењене 
деонице реке; 

- Поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 m (оптимално на 100 m) прекидати 
мањим зеленим површинама које су саставни део заштитног зеленила. Обезбедити 
повезивање зелених површина између вештачких деоница обале, односно зелених 
површина формираних код еколошких типова обалоутврде на мрежу зеленила на копну. 
Ова зелена острва (дужине неколико десетина метара уз обалу), такође je неопходно 
повезати са зеленим коридором уз насип. 

• Обезбедити отвореност канала/ потока/водотока са улогом еколошких коридора на целој 
дужини (извршити ревитализацију коридора код зацевљених деоница) и обезбедити 
проходмост уређењем зеленила у зони црпних станица; 

 Обезбедити очување и редовно одржавање травне вегетације уз обалу (укључујући сервисне 
стазе, насипе и сл.), као дела еколошког коридора који омогућује миграцију ситним врстама 
сувих травних станишта; 

 Прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих техничких решења 
којима се обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки коридор за израду техничке 
документације приликом: 
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- Регулације водотока (пресецање меандара, изградња насипа и обалоутврда, 
продубљивање корита), полочавања и изградње обала; 

- Изградње и/или обнављања саобраћајница које се укрштају са еколошким коридорима; 
- Изградње нових и обнављања постојећих мостова. 

 Избегавати директно осветљење воде и обале. Применити одговарајућа техничка решења 
заштите природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом 
одговарајућих планских и техничких решења (смањена висина светлосних тела, усмереност 
светлосних снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног 
спектра на осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи 
и сл.). Применити засторе којима се спречава расипање светлости према небу, односно према 
осетљивим подручјима еколошке мреже. 

 Ha грађевинском земљишту, наменити што већи део деонице екопошког коридора за зеленило 
посебне намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности: 
- Очувати пojac приобалне вегетације на што већој дужини обале водотока/канала; 
- Проценат високог зеленила на просторима за спорт и рекреацију унутар еколошког 

коридора Дунава треба да буде најмање 50%, a на другим површинама 30-40%; 
- Неопходно je обезбедити континуирани зелени коридор ширине 20-50 m унутар плавног 

подручја Дунава. Континуитет коридора травне и шумске вегетације обезбедити 
формирањем дрвореда и уређених зелених површина са жбунастим врстама уз отворене 
и/или изграђене делове простора (манифестациони простори, купалишта, спортски 
терени) као и унапређењем стања вегетације насипа; 

- Нa деоницама где се грађевинско земљиште пружа у већој дужини од 500 m, поред 
предвиђеног континуалног зеленог nojaca 20-50 m ширине, планским документима 
обезбедити и блокове заштитног зеленила на сваких 200-500 m дужине обале. 
Минимална површина ових блокова заштитног зеленила je 0.1 ha, a мимимална ширина 
блока je 20 m; 

 Очувати травну вегетацију уз обала канала/водотока у ширини од најмање 4 m, a оптимално 8 
m код локалних коридора, a код регионалних коридора у ширини од најмање 10 m, a 
оптимално 20 m (у случају ужег пojaca приобалног земљишта од наведених вредности, 
обезбедити травни пojac до границе водног земљишта). Травна вегетација се одржава 
редовним кошењем. Забрањено je узурпирати приобално земљиште коридора преоравањем, 
изградњом објеката и сл; 

• На деоницама еколошких коридора ван грађевинских подручја насеља, стимулисати 
традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и унапређењу 
биодиверзитета. 

 
Посебне мере очувања функционалности и проходности коридора: 
 Током изградње и функционисања објеката чија je намена директно везана за воду и/или обалу, 

спречити ширење последица евентуалног акцидентног изливања горива и уља у еколошки 
коридор, постављањем пливајућих завеса на одговарајућим локацијама. Гориво и уље просуто на 
површину воде, као и друге загађујуће материје, морају се покупити у најкраћем могућем року 
(нпр. употребом cansorb-a). За заштиту околних екосистема од последица евентуалне дисперзије 
горива воденом површином предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере (нпр. употреба 
средства BioVersal за поспешивање разградње нафтних деривата) и биолошке мере санације 
(према посебним условима надлежне институције за заштиту природе); 

 Није дозвољена изградња складишта опасних материја (резервоари горива и сл.) у небрањеном 
делу плавног подручја водотокова. Ha простору еколошког коридора управљање отпадом вршиће 
се у складу са Законом о управљању отпадом и другим важећим прописима; 

 У зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се обезбеђује континуитет 
вегетације приобалног пojaca и проходност терена за слабо покретљиве ситне животиње; 

 Далеководне објекте и инфраструктуру изоловати и обележити тако да се на минимум сведе 
могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије (механичког удара у жице) 
летећих организама: носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити на 
носаче у положају на доле, a жице обележити на упадљив начин; 

 Планско подизање зелених појасева уз постојеће и планиране државне саобраћајнице I и II реда 
у обухвату Просторног плана, треба да се одвија у складу са предеоним карактеристикама 
подручја: 
- Није дозвољено стварање пошумљеног коридора уз сам nojac саобраћајнице који би 

привлачио животињске врсте и довео до повећања морталитета њихових полулација; 
- Ha степским стаништима заштићених и строго заштићених врста, није дозвољено подизање 

високог зеленила; 
• Због еколошког значаја простора, план озелењавања треба да буде саставни део планске и 

пројектне докуменгације. Озелењавање треба да се остварује паралелно са изградњом објеката: 
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- Забрањено je сађење инвазивних врста у простору еколошког коридора, a током уређења 
зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста; 

- Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста подручја; 
 Приликом парцелисања обезбедити континуитет коридора или обалног пojaca са вегетацијом у 

природном или блископриродном стању, уз Дунав у ширини од 20-50 m од линије средњег 
водостаја, односно у ширини од 10 m код високих обала. Овај пojac приобаља, поред своје улоге 
кључног станишта и еколошког коридора, може да садржи пешачку стазу; 

 Уређењем окућница и простора око нестамбених објеката, дефинисањем правила озелењавања и 
удаљености објеката од обале, као и дефинисањем типова ограда уз обалу (забрана изградње 
ограда непроходних за ситне животиње уз примену еколошки прихватљивих елемената са 
отворима већим од 10 cm), обезбедити проходност обале за ситне животиње. Приликом 
легализације, захтевати прилагођавање постојећих ограда функцији еколошког коридора 
(померање ограда или измене делова ограда код међних тачака суседних парцзла према речној 
обали). 

 
Мере заштите за заштитне зоне еколошких коридора и станишта 
Заштитне зоне се односе на све еколошке коридоре и идентификована природна станишта 
унутар граница Просторног плана. За израду планова, пројеката и реализацију активности у 
оквиру заштитне зоне еколошког коридора, потребно je поштовати предложене мере и прибавити 
услове заштите природе у складу са Законом о заштити природе. 
 
Табела 59. Мере заштите за заштитне зоне 
Заштитне зоне Мере заштите 
У појасу до 500 m од 
еколошког коридора/станишта: 

Забрањује се изградња ветропаркова и појединачних ветрогенератора  
турбина; 
Забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике 
хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак 
врста и станишних типова; 

У појасу до 200 m од 
еколошког коридора/станишта: 

Услов за изградњу укопаних складишта je да се њихово дно налази изнад 
коте максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких 
решења којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у 
околни простор. Планским решењима мора се обезбедити: 
- примена мера заштите коридора / станишта од утицаја светлости, буке и 

загађења; 
- дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења 

инвазивних врста; 
У појасу до 200 m од еколошког 
коридора/станишта, изузев у 
грађевинском подручју насеља: 

Инфраструктуру планирати уз примену следећих услова: 
- трасе саобраћајница планирати најкраћим путем преко еколошких 

коридора или комплекса станишта од већег броја субјединица; 
- применити посебна техничко-технолошка решења која спречавају 

колизију и  електрокуцију  птица  код  електричних водова ниског и 
средњег напона; 

У појасу до 200 m од еколошког 
коридора/станишта на грађевинском 
земљишту (грађевинско подручје насеља 
и грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја насеља): 

- Услов за изградњу објеката je да њихове граничне вредности индикатора 
буке на граници природних станишта заштићених врста са другим 
наменама простора не прелази 50dB(A) за дан и вече, односно 40dB(A) за 
ноћ, a њихово осветљавање не делује на станиште или коридор; 

У појасу до 50 m од еколошког коридора 
или станишта: 

За Зарањује се: 
- примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће  површине  

(нпр.  стакло,  метал) усмерене према коридору или значајном станишту; 
- уситњавање  парцела  за  потребе  формирања грађевинског земљишта, 

изузев за инфраструктурне објекте; 
Примењују се следеће мере: 
- очувати проходност еколошког коридора површинских вода забраном 

ограђивања пojaca уз обалу или применом типова ограде које омогућују 
кретање ситних животиња; 

- обезбедити континуитет зеленог тампон nojaca између простора људских 
активности и коридора/станишта у ширини од 10 m код постојећих 
објеката, a 20 m код планираних објеката и то у складу са типом 
вегетације коридора/станишта. Овај nojac графички приказати у планској 
и пројектној документацији; 

- објекте  који  захтевају  поплочавање  и/или осветљење лоцирати на мин. 
20 m удаљености од границе коридора/станишта; 

У појасу до 50 m од еколошког коридора 
или станишта на грађевинском 
земљишту  (насеље, радне зоне, викенд 
зоне, туристичко-рекреативне и сл.): 

Ус Услов за изградњу: 
- вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) je да се на парцели 

формира уређена зелена површина са функцијом одржавања 
континуитета зеленог nojaca коридора или тампон зоне станишта; 

- саобраћајница са тврдим застором за моторна возила  (у  насељима,  као  
и  приступних саобраћајница  водопривредним  објектима  ван насеља) je 
примена техничких мера којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне 
животиње и смањују утицаји осветљења, буке и загађења 
коридора/станишта; 
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Заштитне зоне Мере заштите 
У појасу до 20 m од еколошког коридора 
или станишта, (пољопривредно, шумско 
и водно земљиште): 

Изградња надземних објеката се ограничава: 
- на пољопривредне и водопривредне објекте неопходне за одрживо 

коришћење коридора или датог станишта (објекти сточарства, рибарства сл.), 
који су лоцирани и изграђени у складу ca условима заштите природе; 

- надземне инфраструктуре, чија траса најкраћим путем прелази преко 
еколошких коридора, станишта или комплекса станишта од већег броја 
субјединица; 

- водопривредних објеката и њихове пратеће инфраструктуре. 
 
1.5.1.4. Мере заштите геолошког и палеонтолошког наслеђа  
 
Мере и услови заштите објеката геонаслеђа: 
- За објекте геонаслеђа који се налазе у границама Националног парка и у његовој заштитној 

зони, спровести мере заштите према утврђеним режимима заштите;  
- Наставити са издвајањем и вредновањем објеката геонаслеђа на подручју обухвата 

Просторног плана; 
- Заштитити локалитете који се налазе изван границе Националног парка израдом студија 

заштите којом би се дефинисале границе, режими и мере заштите са циљем очувања и 
могућности њиховог одрживог коришћења;  

- За потребе спровођења популаризације заштите, значаја и вредности објеката геонаслеђа за 
науку и даља истраживања, планирати активности везане за њихово уређење (обележавање, 
информисање, опремање, постављање мобилијара за боравак посетилаца), при чему водити 
рачуна о очувању постојећих природних одлика због којих су ови локалитети издвојени и 
предложени за заштиту. 

 
Обавеза инвеститора извођења радова је да, уколико у току извођења радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла, а за које 
претпоставља да има својства споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за 
послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица.  
 
1.5.2. Услови и мере заштите и уређења непокретних културних добара и добара под 

претходном заштитом 
 
Услови и мере заштите и уређења непокретних културних добара и добара под претходном 
заштитом дефинишу се за подручје посебне намене. 
 
У „Прилогу“ Просторног плана дати су услови и мере заштите за Просторно културно-историјску 
целину „Фрушка гора са манастирима и другим споменицима културе“ и графички приказ 
границе просторно културно – историјске целине са границама I и II зоне заштите. 
 
Услови дати за Просторно културно-историјску целину „Фрушка гора са манастирима и другим 
споменицима културе“ ће се примењивати тек након доношења новог акта о заштити и 
проглашењу Просторно културно-историјске целине „Фрушка гора са манастирима и другим 
споменицима културе“. 
 
У складу са чланом бр. 29. Закона о културним добрима, мере заштите утврђене овим законом 
примењују се и на непокретности које су евидентиране да уживају претходну заштиту.  
 
У складу са чланом бр. 29. Закона о културним добрима, установа заштите дужна је да у року од 
две године утврди да ли евидентирана непокретност има споменичка својства и да у том року 
предложи утврђивање те непокретности за културно добро. Уколико евидентирана непокретност 
није утврђена за културно добро у року од три године од дана евидентирања, на ту непокретност 
неће се примењивати мере заштите утврђене овим Законом. 
 
За све комплексе манастира, непокретна културна добра од изузетног значаја и историјски 
значајна места из Народноослободилачке борбе на Фрушкој гори, обавезна je израда 
одговарајућег планског документа, који обухвата непокретно културно добро и његову 
заштићену околину. 
  
1.5.2.1. Опште мере заштите културних добара и добара под претходном заштитом 
 
Опште мере заштите културних добара и добара под претходном заштитом су: 
- за све интервенције на непокретним културним добрима и добрима под претходном заштитом 

и њиховој заштићеној околини, у заштићеној околини, у смислу изградње, конзервације и 
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рестаурације, инфраструктурних радова и израде планске документације обавезно прибавити 
услове и мере техничке заштите надлежне установе заштите културних добара; 

- постојеће, одговарајуће функције могуће је допунити новим које морају бити усаглашене са 
економским, социјалним, друштвеним и осталим потребама становништва, а да се при томе 
задржи специфичан карактер градитељских целина и објеката; изузетак су сакрални објекти 
који морају задржати своју основну функцију и намену; 

- уколико се раде плански документи који обухватају просторе у којима су објекти са 
споменичким својствима, потребно је прибавити услове од надлежне установе заштите 
културних добара. 

 
1.5.2.2. Посебни услови заштите културних добара и добара под претходном заштитом 
 
Манастирски комплекси 
 
Посебни услови за заштиту манастирских комплекса су: 
- у ужој зони заштите манстирских комплекса од изузетног значаја, могућа je доградња 

постојећих објеката и обнова недостајућих објеката у функцији манастира, a на локацијама 
где су постојали у фази пре оштећења у Другом светском рату, првенствено објеката 
економске намене, no посебним условима заштите, без угрожавања визура ка оригиналној 
структури манастира, визура на прилазу манастирима, без повећања постојеће спратности у 
структури комплекса манастира односио максимално По+П+1 и уз обавезно поштовање 
наведених одредница за материјализацију и стилски израз; 

- у ужој зони заштите манастирских комплекса могу се подићи вртови и ограде, помоћни 
приземни објекти до 20% бруто површине постојеће структуре објекта у манастиру и гробне 
капеле, no посебним условима заштите, чија архитектура и стилски израз одговара стилу 
манастирског комплекса, уз очување визура ка манстирском комплексу и поштовање свих 
наведених принципа материјализације; 

- у зони заштићене околине манастирских комплекса без угрожавања визура ка манстирском 
комплексу и обавезно поштовање оригиналне материјализације дозвољена je изградња 
инфраструктурних објеката (нпр трафостаница, мернорегулационих станица, далековода и 
сл.), као и објеката туристичке инфраструктуре коју чине паркинзи, сувенирнице, објекти за 
пријем и боравак посетилаца и слично. 

 
Градитељски објекти  
 
 Сакрални објекти: 
- намена споменичке целине и објеката мора бити оригинална и строго у складу са њиховом 

споменичком вредношћу, а заштита споменичког подручја и објеката у изворном, интегралном 
облику; 

- споменичкој целини и објектима обавезно обезбедити одговарајућу контактну зону као 
простор у којем се врши усклађивање и прелаз урбанистичких и архитектонских облика; 

- споменичко подручје и објекти су под заштитом надлежне службе за заштиту споменика 
културе која за њих формира одговарајуће конзерваторске услове и прати њихову 
реализацију; 

- могућа је само конзервација или рестаурација споменичких делова према датим 
конзерваторским условима, односно израђеном главном архитектонско грађевинском 
пројекту; 

- у оквиру порте нису дозвољене доградње, надоградње и адаптације објеката за које је 
утврђено да имају архитектонску или историјску вредност; 

- за све радове на уређењу порте, као и заштићеној околини културног добра, обавезна је 
израда пројектне документације у складу са условима и мерама службе заштите; 

- забрањује се замена појединих елемената новим израђеним од савремених материјала (ПВЦ 
или алуминијумска столарија). 

 
 Објекти народног градитељства: 
- све наведене етнолошке објекте чувати у аутентичном изгледу и стилским одликама; 
- у изградњи и обликовању нових објеката на парцелама непокретних културних добра и 

њиховој заштићеној околини, као и добара под претходном заштитом, a који су примери 
народног градитељства, применити историјске принципе у обликовању објеката као 
„панонске“ куће или „фрушкогорске“ куће (издужена основа, дрвени трем, високо подигнуто 
приземље, двосливни кров нагиба 40 до 50 степени) са окућницом, у зависности од 
окружења, као и традиционалне материјале у спољној завршној обради;  

- очувати архитектонске облике и традиционалне материјале примењене при градњи објеката; 
- очувати постојећу парцелацију, димензије, изграђеност парцела и традиционалну 

организацију на парцели; 
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- очувати и обновити карактеристичне економске објекте на парцелама; 
- у случају девастираних објеката извршити обнову елемената који недостају на основу 

сачуваних обликовних елемената и података; 
- постојеће функције могуће је допунити новим према потребама власника, а да се при том 

задржи специфичан карактер градитељске целине и објеката; 
- у непосредној околини заштићених објеката забрањује се изградња непримерених објеката 

који својим волуменом, формом и наменом деградирају споменичка својства добра или 
угрожавају његов опстанак; 

- забрањује се замена појединих елемената новим израђеним од савремених материјала (ПВЦ 
или алуминијумска столарија), облагање сокли и фасада ломљеним каменом, фасадном или 
силикатном опеком и сл. 

 

 Објекти грађанске архитектуре: 
- очувати оригинални хоризонтални и вертикални габарит, конструктивни склоп и примењене 

материјале; 
- очувати основне вредности функционалног склопа и ентеријера; 
- очувати или рестаурисати изворни изглед, стилске одлике, декоративне елементе и укупни 

ликовни израз; 
- дозвољено је увођење савремених инсталација, под условом да не наруше вредности 

ентеријера и екстеријера објекта, уређење, односно промена намене подрума уз обавезу 
претходног испитивања тла и конструктивног склопа објекта и обавезну израду елабората 
заштите објекта од деловања влаге и заштите суседних објеката, промена намене поткровља 
искључиво у постојећем габариту крова и то без нарушавања изгледа објекта и његових 
стилских карактеристика. Осветљење решити путем кровних прозора, реконструкција портала 
и излога и других непримерених отвора на објекту, у складу са изворним изгледом; 

- могућа је промена намене дела или целог објекта којом се неће нарушити постојећи 
архитектонско-конструктивни и функционални склоп објекта; 

- остали објекти на парцели не подлежу режиму заштите главног објекта и решавају се у складу 
са њиховом валоризацијом, али тако да не наруше вредности главног објекта, према условима 
надлежне установе заштите непокретних културних добара, а дворишни простор партерно и 
хортикултурно уредити и ускладити са главним објектом. 

 Објекти техничке архитектуре: 
- заштити споменичка подручја и објекте усклађивањем интервенција са њиховом споменичком 

функцијом; 
- намена споменичких подручја и објеката може бити преименована и усклађена са потребама 

становништва, а уз сагласност службе заштите. 
 
Споменици и спомен обележја 
- Спомен обележја чувати у аутентичном изгледу; 
- очувати и обновити изворишта и пратеће структуре у аутентичном облику и унапредити 

хигијенско техничке услове,  
- очувати целине старих гробаља, појединачно заштићених надгробника и обележја у 

аутентичном стању; 
- дозвољене су урбанистичке интервенције у циљу обезбеђења приступа спомен обележју, 

партерно и комунално уређење простора гробља, као и реконструкција и изградња оградног 
зида у складу са условима службе заштите, урбанистичке интервенције у циљу обезбеђења 
приступа водицама, као и уређење партера са постављањем урбаног мобилијара. 

 
Стара језгра градова и насеља 
- Ради очувања амбијенталних вредности насеља и традиционалног начина живота у обликовању 

нових објеката ограничити спратност на приземне објекте са подрумом, евентуално П+М 
(приземље + мансарда) без додатних надзиђивања, у обликовању условити примену 
традиционалих материјала, а у уређењу окућнице поштовање традиционалног распореда објеката 
и начина обликовања; 

- очувати старе, постојеће урбане матрице села, са карактеристичним регулационим елементима, 
изражене хоризонталне и вертикалне регулације, јединственог сплета улица, као и 
гравитирајућих улица брдовитог дела условљених конфигурацијом терена; 

- очувати регулационе и грађевинске линије главних улица; није дозвољено повлачење 
грађевинске линије уличног низа у дно парцеле; 

- очувати и обновити уличне бунаре; 
- при реконструкцији очувати архитектонски облик и традиционалне грађевинске материјале на 

објектима у оквиру целине и на појединачним објектима;  
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- очувати облик и нагиб кровова, бибер цреп као кровни покривач, забатне зидове, зидане ограде 
са ступцима и др. карактеристичним елементима које поседују поједини објекти, а који ће се 
детаљно утврдити путем мера техничке заштите; 

- не дозвољава се спајање више парцела ради изградње већих структура на регулационим 
линијама старе урбане матрице, нити увлачење грађевинске линије са циљем постизања нових 
целина у централној зони насеља; 

- очувати постојећу парцелацију, димензије и изграђеност парцела; 
- очувати постојеће објекте у аутентичном изгледу и стилским одликама; 
- очувати и обновити карактеристичне економске објекте на парцелама; 
- извршити обнову елемената који недостају на девастираним објектима, на основу сачуваних 

обликовних елемената и података; 
- постојеће функције могуће је допунити новим према потребама власника, а да се при том задржи 

специфичан карактер градитељске целине и објеката; 
- урбано санирање (уклањање зграда које не представљају архитектонски или историјски интерес 

или су сувише оронуле да би се испратила њихова конзервација, као и за адаптације и 
рехабилитације објеката за које је утврђено да имају одређене архитектонске или историјске 
вредности), мора се изводити само уз консултације и сагласност службе заштите; 

- обронке падина максимално штитити од нове стамбене и друге изградње; 
- култивиране аграрне површине, као и површине под шумом очувати од даљне изградње у 

највећој могућој мери, те усмеравати изградњу објеката интерполацијама унутар изграђене 
структуре насеља, односно новом изградњом у неизграђеним деловима грађевинских зона; 

- изградњу унутар неизграђених делова историјске матрице или на старим кућиштима реализовати 
на начин да изградња: својим положајем, организацијом простора, комуникацијом с јавним 
површинама, габаритима и наменом, буде усклађена са суседним заштићеним објектима и да не 
нарушава силуету и визуре унутар историјске матрице; 

- архитектуру нових објеката базирати на наслеђеним формама, вреднујући поднебље, 
традиционалне начине градње и примењене грађевинске материјале. 

- урбaнистичкo, кoмунaлнo и хoртикултурнo урeђeњe jaвних прoстoрa мoрa бити у склaду сa 
утврђeним услoвимa и мeрaмa зaштитe; 

- зaбрaњуjу се сви захвати који могу нaрушити стaтичку стaбилнoст oбjeкатa, тe пoгoршaти услoвe 
кoришћeњa oбjeктa (пoдизaњe нивoa пoдзeмних вoдa, oтвaрaњe клизиштa и сл); 

- изместити ваздушне водове са простора историјске матрице насеља, инсталационе водове решити 
подземним путем. 
 

Археолошки локалитети 
За археолошке локалитете важе одредбе Закона о културним добрима, које обавезују власника 
да пре предузимања било каквих земљаних радова обезбеди посебне услове од надлежне 
установе заштите културних добара. 
 
Ако се у току изградње открију до сада нерегистровани непокретни и покретни археолошки 
налази, инвеститор је у обавези да заустави радове, прибави мере заштите према посебним 
условима које ће издати надлежна установе заштите културних добара и омогући стручној 
служби да обави археолошка истраживања и документовање на површини са откривеним 
непокретним и покретним културним добрима. 
 
1.5.3. Услови и мере заштите и уређења предела 
 
Осим наведених општих услова и мера заштите културних и природних добара, наводе се и мере 
које се односе на очување и унапређење специфичне композиције и конфигурације структуре 
предела и заштиту вредности предеоних елемената као важног аспекта уређења подручја 
Просторног плана, а односе се на простор дефинисаног подручја посебне намене: 
- забрањена је изградња објеката који неповољно утичу на ваздух, воде, земљиште и шуме, 

изгледом, прекомерном буком или могућношћу да на други начин наруше вредности 
карактера предела, природне и остале вредности подручја, а посебно амбијенталне вредности 
насеља, непокретних културних добара, геоморфолошких формација и станишта биљака и 
животиња (напр. индустријски објекти, складишта/стоваришта, фарме и др. објекти); 

- забрањена је промена морфолошких и хидролошких карактеристика подручја од којих зависи 
функционалност система водотока и канала;  

- одржавати еколошке коридоре (и унутар грађевинских подручја) успостављањем континуитета 
зелених површина чија структура и намена подржава функције коридора;  

- забрањени су радови и интервенције који могу изазвати процес водне ерозије; 
- одржавати непосредно окружење културних добара, историјских споменика и јавних чесми, 

мозаичну структуру обрадивог пољопривредног и шумског земљишта, водотокова и канала и 
земљишта уз њих, површина за рекреацију, саобраћајне инфраструктуре и др. 
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1.5.4. Услови и мере заштите живота и здравља људи 
 
Наведене мере за заштиту животне средине обухватају интегрално управљање простором, чијом 
реализацијом ће се зауставити и спречити негативни утицаји антропогених активности на 
животну средину и здравље људи.  
 
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину 
или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за 
спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања 
интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине.  
 
На основу Уредбе о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане 
дозволе („Службени гласник РС“, број 108/08), утврђују се рокови у оквиру којих се подносе захтеви 
за издавање интегрисане дозволе, по врстама активности и постројења.  
  
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган треба да пропише 
израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне 
средине, Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/05) и Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 
може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08). 
 
1.5.5. Услови и мере заштите, уређења и унапређења животне средине 
 
Опште мере заштите природних ресурса 
 
Опште мере заштите природних ресурса и створених вредности односе се на: 
- Вођење регистра извора загађивања животне средине од стране надлежних органа локалних 

самоуправа у оквиру интегралног националног регистра извора загађивања који води 
Агенција за заштиту животне средине; 

- Успостављање континуалне контроле и систематско праћење квалитета параметара животне 
средине (ваздуха, воде, земљишта, буке и нејонизујућег зрачења) од стране овлашћених 
организација; 

- Идентификација привредних субјеката-оператера на простору обухвата Просторног плана који 
су у обавези да поднесу Захтев за издавање интегрисане дозволе у складу са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине и пратећим подзаконским 
актима; 

- Идентификација севесо постројења на основу Закона о заштити животне средине, Закона о 
вандредним ситуацијама и пратећих подзаконских аката; 

- Формирање заштитних појасева зеленила у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре и 
пољопривредног земљишта ван просторне целине „Национални парк", у циљу заштите од 
еолске ерозије-одношења површинског слоја земљишта и усева у фази семена. 

 
Посебне мере заштите природних ресурса 
 
Мере заштите ваздуха 
 
Заштиту ваздуха обезбедити уважавањем Закона о заштити ваздуха и пратећих подзаконских 
аката односно кроз примену следећих мера: 
- Успостављање мониторинга квалитета ваздуха на основу утврђене мреже мерних станица 

и/или мерних места у државној и локалној мрежи мерних станица; 
- Вршење континуалног и/или повременог мерења/узимања узорака на фиксним локацијама и 

повремена мерења на мерним местима која нису обухваћена мрежом мониторинга квалитета 
ваздуха; 

- Применом одговарајућих техничко-технолошких решења обезбедити да емисија загађујућих 
материја у ваздуху задовољава прописане граничне вредности; 

- У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезно 
је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког процеса, како би 
се концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних вредности; 

- Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, или до 
поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности 
емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад 
новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки процес како би се емисија свела у 
дозвољене границе у најкраћем року; 
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- Код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати 
непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је 
концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;  

- Субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није 
прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на 
животну средину, дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу. 

- Коришћење еколошких енергената (електрична енергија, соларна енегија, енергија ветра, 
биомаса, геотермална енергија) за грејање будућих туристичких капацитета и мањих 
производних погона. За све нове привредне објекте, као потенцијалне загађиваче, и 
постојеће загађиваче, уколико не поштују правило употребе еколошких енергената ради 
задовољавања нивоа квалитета ваздуха, обавезна је уградња филтера у димњацима. 

-  Изградња планираног тунела и обилазница за одређена насеља ће утицати на смањење 
аерозагађења и буке, односно на заштиту квалитета ваздуха; 

- Реконструкција постојеће путне мреже и успостављање заштитних зона са заштитним 
зеленилом уз саобраћајнице за све категорије путева у складу са Законом, као мера заштите 
од буке и аерозагађења;  

- Спровођење поступка процене утицаја на животну средину и израда студије у којој ће бити 
дефинисане и мере заштите животне средине. 

 
Мере заштите вода 
 
У циљу заштите вода (површинских и подземних) успостављају се следеће мере заштите: 
- Обавезно очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном класом;  
- Забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе граничне 

вредности емисије - квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме 
за упуштање у канализациони систем насеља односно крајњи реципијент;  

- Забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене; 
- Отпадне воде индустрије потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета који задовољава 

санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, односно за пречишћавање на 
ППОВ; 

- Вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти; 
- Вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода; 
- Дефинисати зону изворишта и одредити зону и мере санитарне заштите свих изворишта 

(регионалних и локалних) висококвалитетних површинских и подземних вода (шира зона 
заштите, ужа зона заштите и зона непосредне заштите): 
 уже зоне заштите изворишта: уређење терена, забрана грађења нових инвестиционих 

објеката који нису у функцији водоснабдевања, забрана употребе вештачких ђубрива и 
хемијских средстава у пољопривреди, забрана депоновања отпада и редовна контрола 
коришћења земљишта;  

 зона непосредне заштите изворишта налази се унутар уже зоне заштите; 
 шира зона заштите изворишта: успоставити режим санитарног надзора и заштите од 

загађивања: забрана изградње објеката и инсталација које могу загадити воду или 
земљиште, односно угрозити безбедност цевовода и водопривредних објеката; каналисање и 
пречишћавање отпадних вода из привредних објеката у складу са стандардима прописаним 
законом; сакупљање чврстог отпада само на водонепропусним површинама; забрана 
интензивне употребе агрохемијских средстава на земљишту које се користи у 
пољопривредне сврхе и забрана транспорта и складиштења опасних материја;  

- Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања морају бити 
заштићени од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно деловати 
на издашност извора и здравствену исправност воде, забраном активности које утичу на промену 
квалитета воде у водоносним слојевима или површинским токовима;  

- Забрана неконтролисаног каптирања извора без обзира на издашност; 
- Забрана неадекватног каптирања и експлоатације термоминералних вода - у циљу заштите 

формирати зоне санитарне заштите издани термоминералних вода (елиминација појединих 
активности по зонама);  

- Контрола квалитета воде за пиће (физичко-хемијски и микробиолошки стандарди) од стране 
стручних служби на локалном нивоу; 

- Поштовање услова и критеријума за унапређење и заштиту животне средине при уређењу 
водотока, а у зонама посебних природних вредности тежити остварењу „натуралне регулације“; 

- Код непосредне реализације пројеката изградње водопривредних и других објеката и захвата у 
коришћењу водних ресурса или коришћењу водних система, обавезна је израда студије о процени 
утицаја на животну средину, а пре свега са становишта: процене ризика од свих врста и степена 
загађења вода и тла и процене и прогнозе „оводњености“ као основног чиниоца опстанка живота 
у постојећим екосистемима, у зонама утицаја;  
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- Санација и ревитализација објеката и опреме водоводне инфраструктуре и изградња нових 
објеката у складу са санитарно-техничким условима изградње и уређења; 

- Решавање снабдевања становништва водом у насељима упоредо са решавањем питања одвођења 
и третмана отпадних вода; 

- Сакупљање и евакуација отпадних вода преко сепарационог канализационог система (раздвајање 
колектора за отпадне воде од колектора кишне канализације) за потенцијалне туристичке центре 
и веће центре заједницa насеља; 

- Обавезно пречишћавање свих отпадних вода (комуналних и индустријских) пре испуштања у 
водопријемник сагласно стандардима прописаним законом; 

- Отпадне воде из привредних (занатских) објеката морају испунити стандарде ефлуента, ниво 
квалитета, како би се упуштале у колекторе за отпадне воде насеља. Зависно од врсте и типа 
загађене воде, вршити претходно пречишћавање кроз предтретман, након чега се пречишћава са 
санитарним и атмосферским отпадним водама; 

- Туристички локалитети ће проблем одвођења отпадних вода решавати преко уређаја за биолошко 
пречишћавање; 

- Забрана инсталирања прљавих технологија и замена застарелих технологија са ослонцем на 
чистије (прелазити на технологије које захтевају мање специфичне количине воде и других 
сировина и материјала); 

- У снабдевању производних погона водом и других привредних објеката, оријентисати се на што 
веће коришћење водотока, као комплексних система, у којима би се планским газдовањем, 
количина и квалитет вода одржали на жељеном нивоу; 

- Рециркулација и поновно коришћење пречишћених отпадних вода; 
- Строго контролисана примена хемијских средстава у пољопривреди у циљу заштите површинских 

и подземних вода од загађивања; 
- Забрана трајног депоновања отпада на целом подручју обухвата Просторног плана, а посебно у 

долинама рекe и у зонама изворишта висококвалитетних површинских и подземних вода;  
- Спровођење поступка процене утицаја на животну средину и израда студије у којој ће бити 

дефинисане и мере у вези са заштитом вода (начин одвођења отпадних вода, третман, и др.) за 
алтернативну трасу инфраструктурног коридора; 

- Извођење ободних канала, код реконструкције саобраћајне инфраструктуре, за одвођење 
атмосферских вода које садрже загађујуће материје са пута (нафта, мазива, уља и исталожене 
штетне материје из ваздуха) и за прихватање у тзв. акцидентним случајевима течних товара, чиме 
ће се спречити њихово неконтролисано отицање. Техничко решење ће бити дефинисано у склопу 
пројекта реконструкције саобраћајнице, односно у фази пројектовања нових саобраћајница када 
ће бити узете у обзир мере које се односе на заштиту животне средине. Изградња и 
реконструкција саобраћајне инфраструктуре, као и изградња пратећих садржаја (станице за 
снабдевање горивом) подлеже Закону о процени утицаја на животну средину; 

- Спровођење поступка процене утицаја на животну средину и израда студије у којој ће бити 
дефинисане мере и у вези са заштитом вода (начин одвођења отпадних вода, третман, и др.) за 
планиране туристичке локалите, као и за постојеће који су саграђени без дозволе на простору 
подручја посебне намене (поготово објекти који се налазе у зони заштите изворишта), којих се 
инвеститор мора строго придржавати; 

- Побољашање систематског мерења и осматрања квалитета површинских вода, увођењем нових 
тзв. система засебних мерних станица (мерних места) са или без континуалне регистрације 
података и са резервним (допунским) местима за повремена или ad hoc мерења, ради потпунијег 
увида у квалитет вода; 

- Спровођење рестриктивних мера у циљу очувања вода у изворишним подручјима где се штите 
воде намењене за пиће или у подручјима од посебног природног или амбијенталног значаја - 
забраном изградње нових погона у наведеним подручјима или гашењем, односно дислокацијом 
већ постојећих; 

- Заштита од поплава адекватним одржавањем изграђених објеката и система. 
 
Мере заштите земљишта 
 
Заштита земљишта је интегрално повезана са заштитом ваздуха и воде. Посебни услови и мере 
које су у функцији заштите земљишта су:  
-  Ревитализацијa и рекултивацијa простора напуштених копова, као примарних деградационих 

пуктова Националног парка, у складу са Законом и пројектима рекултивације; 
-  Детаљна истраживања у контексту заустављања и санације активних клизишта на ободу Фрушке 

горе, дуж Дунава и у складу са њима предузимање адекватних мера;  
-  На подручјима евидентираних клизишта, поред примене биотехничких мера заштите, 

извршити забрану градње објеката или спровођења било какве активности која би у случају 
трусног померања померања тла могла да изазове негативне утицаје; 
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- Обезбедити заштиту тла од ерозије и деградације на огољеним падинама фрушкогорских 
водотока применом одговарајућих биолошких и техничких мера (у складу са динамиком, 
утврђеном основама газдовања шумама и Посебном водопривредном основом); 

-  Санација, рекултивација и затварање постојећих неуређених депонија; 
-  Примена концепта органске пољопривреде, која искључује конвенционалне методе употребе 

хемијских средстава заштите и агротехничких мера у пољопривреди; 
-  У случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој земљишта 

мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, 
предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта; 

-  Сакупљање, прерада или уништавање анималног отпада у објектима намењеним за прераду, 
обраду или уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла, у складу 
са Законом о ветеринарству; 

-  Спречавање непланског претварања пољопривредног у грађевинско земљиште, чиме је 
иницирана нежељена промена намене простора; 

-  Спречавање претварања ливада и пашњака у оранице; 
-  Применом биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање проходности свих 

јавних путева. 
 
Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних 
вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које имају 
загађујући карактер. 
 
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу или 
могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање 
испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности 
на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и 
другим законима. 
 
Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да 
буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности 
изврши испитивање квалитета земљишта. 
 
Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода 
на површину земљишта и у земљиште. Својства земљишта могу да се мењају само у циљу 
побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 
 
Остале посебне мере заштите 
 
Мере заштите од буке 
 
Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини. Обавезе јединице локалне самоуправе односе се на 
акустичко зонирање на својој територији, одређивање мера забране и ограничења у складу са 
Законом, доношење локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђење и 
финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији и вршење надзора и 
контроле примене мера заштите од буке у животној средини. 
 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 
75/10), прописани су индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи.  
 
Према потреби, надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са Правилником о 
методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим подзаконским актима. 
 
Посебни услови и мере заштите од буке за радне садржаје су: 
- Пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука, која се 

емитује при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, не прелази 
прописане граничне вредности; 

- Након пуштања погона у рад или при пробном раду погона извршити контролно мерење нивоа 
буке на граници комплекса и извршити оцену ефикасности примењених мера заштите, при 
чему се узима као меродаван критеријум за ноћ, будући да емитована бука не зависи од доба 
дана, већ од режима рада погона (у случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене 
вредности, побољшати звучну изолацију према осетљивим и угроженим објектима). 
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У контексту мера заштите од буке и вибрација у коридору планиране магистралне пруге (пруге 
великих брзина), неопходно је поштовати мере заштите од буке дефинисане планским 
документима који се односе на инфраструктурни коридор. 
 
Мере заштите при управљању отпадом 
 
Концепцију одлагања комуналног отпада треба усагласити са принципима Стратегије управљања 
отпадом 2010-2020. године. 
 
Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада код 
надлежних организација и да се у зависности од његове природе са њим поступа у складу са 
законским прописима.  
 
Обавеза генератора отпада је да, у складу са Законом о управљању отпадом и осталим законским и 
подзаконским актима, који непосредно регулишу ову област: обезбеди потребан простор за одлагање 
отпада и услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних 
материја. Секундарне сировине, опасан и други отпад, предавати субјекту који има одговарајућу 
дозволу за управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл).  
 
У случају потребе за простором за селективно сакупљање отпада који се не може чувати у 
контејнерима за комунални отпад, обавеза је власника/корисника да прибави услове, односно 
дозволу/сагласност надлежног органа за потребе уређења или коришћења наведеног простора. 
 
Општине Рума, Сремски Карловци, Шид, Инђија и Ириг су потписале споразум о формирању 
Сремског региона за управљање отпадом, којим је предвиђена локација регионалне депоније на 
територији општине Инђија, која је у изградњи. 
 
Општине Бачка Паланка и Беочин су потписале Споразум о формирању региона за управљање 
отпадом за више општина и оријентисане су на регионалну депонију у Новом Саду. 
 
1.5.6. Услови и мере заштите од елементарних непогода и техничко-технолошких 

несрећа 
 
1.5.6.1. Мере заштите од елементарних непогода 
 
Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, 
проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Општи принципи управљања ризиком од 
елементарних непогода и технолошких удеса односе се на: планирање и имплементацију 
превентивних мера заштите и приправност и правовремено реаговање и санирање последица.  
 
Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као и строго 
поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на 
сеизмичком подручју. Такође, мере заштите од земљотреса обезбеђују се и поштовањем 
регулационих и грађевинских линија, односно прописаном минималном ширином саобраћајних 
коридора и минималном међусобном удаљеношћу објеката, како би се обезбедили слободни 
пролази у случају зарушавања. Применом принципа асеизмичког пројектовања објеката, односно 
применом сигурносних стандарда и техничких прописа о градњи на сеизмичким подручјима, 
обезбеђује се одговарајући степен заштите људи, минимална оштећења грађевинских 
конструкција и континуитет у раду објеката од виталног значаја у периоду након земљотреса.  
 
Санација клизишта обухвата све радове којима се врши санирање клизишта насталих на 
грађевинском, шумском или пољопривредном земљишту. Ови радови обухватају рашчишћавање 
и отклањање наноса насталих као последица клизања тла, пројектовање, обезбеђење потребне 
техничке документације, потребних грађевинских услова и извођење грађевинских радова 
потребних за санацију и заштиту од појаве новог клизишта. У оквиру предвиђених активности 
заштите од елементарних непогода, неопходно је предузимање мера за заустављање и санацију 
активних и потенцијалних клизишта на ободу Фрушке горе, односно дуж Дунава. На деловима 
територије, које представљају ерозионе зоне и зоне клизишта, забрањена је свака активност 
која, у случајевима трусног померања тла, може допринети увећању штетних ефеката.  
 
Изградњом насипа, регулацијом водотока и пошумљавањем косина вршиће се заштита од поплава, 
ерозије и клизања земљишта применом одговарајућих биолошких и техничких мера, у складу са 
основама газдовања шумама и Посебном водопривредном основом. 
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Степен заштите одбрамбених линија планиран је у односу на учесталост појаве великих вода једном 
у 100 година, за Петроварадин и Сремске Карловце, а за остала подручја учесталост појаве једном у 
50 година.  
 
Уређење бујичних токова на Фрушкој гори и санирање појава ерозије на појединим девастираним 
површинама, предвиђа се применом техничко-биолошких мера у горњем делу појединих сливова 
(задржавањем наноса, формирањем каскада и задржавањем поплавних вода у самим сливовима). 
Мере заштите од ерозије и бујица су и разне забране или ограничења права коришћења 
земљишта. У циљу санације клизишта потребно је, између осталог, урадити одговарајућу 
пројектну документацију (за оне делове за које није урађена) и у складу са истом извести 
адекватне грађевинске радове. 
 
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 
инсталације, у складу са одговарајућом законском регулативом. 
 
Уредбом о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица државних мрежа и 
заштитних зона у околини тих станица, као и врсте ограничења која се могу увести у заштитним 
зонама („Службени гласник РС“, број 34/13), утврђене су заштитне зоне у околини метеоролошке 
и хидролошке станице. Заштитна зона је простор у околини станице на који се односе 
ограничења у виду изградње нових и реконструкције постојећих објеката који могу нарушити 
природне атмосферске, односно хидролошке процесе. 
 
У околини метеоролошких станица утврђују се заштитне зоне у пречнику од: 
- 300 m од метеоролошких станица у саставу државних мрежа метеоролошких опсерваторија, 

синоптичких станица, радиосондажних станица, главних климатолошких станица и 
климатолошких станица за посебне намене, главних агрометеоролошких станица и станица 
за Сунчево зрачење. 

- 2 km од радарског центра Фрушка гора у саставу државне мреже метеоролошких радарских 
центара. 

 
Ограничења у заштитним зонама у околини метеоролошких станица односе се на: 
1. висину објекта који се подиже у окружењу приземне синоптичке станице који не може бити 

већи од једног десетог дела његовог растојања од метеоролошког круга (објекат висине 6 m 
може да буде подигнут на удаљености од 60 m од метеоролошког круга); 

2. вештачке изворе топлоте или равне рефлектујуће површине који могу бити извор топлоте 
(бетонске или асфалтне површине, паркинзи за моторна возила), могу се подићи на 
удаљености од метеоролошког круга од 100 m или више; 

3. висину објекта који се подиже у окружењу станице за зрачење која не може да да буде 
толика да својом сенком прекрива метеоролошки круг, када је положај Сунца под углом од     
5 степени или више у односу на површину тла, што је једнако једном десетом делу његовог 
растојања од метеоролошког круга; 

4. висину објекта који се подиже у околини радарског центра у кругу полупречника од 2 km 
која не може да прелази висину базе полусфере зрачења радара. 

 

Ограничења у заштитним зонама из претходног навођења под 1) и 2) односе се на планирање 
изградње нових и/или реконструкције постојећих објеката, односно планирање извођења других 
радова који могу битно нарушити природне атмосферске процесе и појаве, у мери у којој 
измерени и осмотрени метеоролошки подаци одступају од међународних стандарда у погледу 
тачности и међународне упоредивости. 
 

При издавању сагласности из претходног навођења под 1) и 2) прибавља се мишљење од 
надлежног органа, чија се станица налази у саставу државних мрежа метеоролошких и 
хидролошких станица. 
 

Заштитна зона у околини хидролошке станице површинских вода, обухвата корито реке узводно 
и низводно од хидролошке станице у дужини која одговара десетострукој ширини реке при 
великим водама у профилу хидролошке станице. 
 

Ограничења у заштитним зонама у околини хидролошких станица односе се на предузимање 
мера ради спречавања наступања штетних последица на рад хидролошких станица и то при: 
- планирању изградње нових и реконструкције постојећих објеката; 
- извођењу радова који могу нарушити природне хидролошке процесе и појаве; 
- извођењу радова који могу да утичу на измену режима течења воде, транспорт наноса и леда 

или могу да угрозе опрему и инсталације на хидролошкој станици; 
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- извођењу радова којима се могу оштетити опрема хидролошке станице и нарушити природни 
атмосферски, односно хидролошки процеси и тиме битно утицати на квалитет, поузданост и 
међународну упоредивост хидролошких података. 

 

Заштитна зона око лансирних станица, у којој је ограничена изградња нових и реконструкција 
постојећих објеката и извођење радова који могу нарушити испаљивање противградних ракета на 
градоносне облаке, према условима Републичког хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ) је 500 
m. Изградња/реконструкција објеката односно извођење радова на одстојању мањем од 500 m од 
лансирне станице, могућа је само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења РХМЗ. 
 

Правна и физичка лица, односно предузетници дужни су да у поступку прибављања услова за 
обављање привредне и друге делатности, односно извођења радова у заштитној зони радарског 
центра и лансирних станица, прибаве сагласност надлежног органа о испуњености услова утврђених 
актима Владе из става 5. члана 13. Закона о одбрани од града. 
 

За потребе пролаза и транспорта до радарских центара (метеоролошки радарски центар Фрушка 
гора у обухвату Просторног плана) и лансирних станица, утврђује се право службености пролаза 
преко парцела у власништву правних или физичких лица, у складу са Законом. 
 

Смањење ризика и штете од олујних ветрова оствариће се подизањем ветрозаштитног зеленила на 
јужним падинама Фрушке горе и на широј територији југоисточнг дела Фрушке горе, ван просторне 
целине „Национални парк“. Основне мере заштите од јаког ветра су дендролошке мере, које су 
планиране као заштитни појасеви одговарајуће ширине уз саобраћајнице, канале и као заштита 
пољопривредног земљишта. 
 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. 
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељу кроз урбанистичке 
показатеље (намена површина, индекс заузетости парцеле) и правила изградње (регулациона 
линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта од суседних, ширина саобраћајница, 
паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере заштите се односе на стриктну примену прописа 
о изградњи објеката, електроенергетских и гасних постројења, саобраћајне инфраструктуре, 
мреже противпожарних хидраната и др. 
 
Заштита пољопривредног земљишта од пожара врши се применом мера заштите које прописују 
јединице локалне самоуправе, у складу са Законом о пољопривредном земљишту. Како би се умањио 
ризик од појаве пожара, предвиђено је да се шумске састојине уреде тако да се створе услови за 
ефикасну просторну заштиту, а посебним мерама да се заштити и пољопривредно земљиште. 
 
Заштита шума на подручју Националног парка обухвата спровођење мера за њихово уређење и 
очување, као и за спречавање појаве пожара као што су: обнова шума уношењем аутохтоних 
врста дрвећа (лишћара), санација и ревитализација угрожених и деградираних делова, израда 
карте шума по степену угрожености од пожара, планирање мера за борбу против потенцијалних 
изазивача пожара, планирање мера биолошо-техничке заштите шума, изградња шумских путева 
и заштитних просека у складу са програмом предузећа која газдују овим природним добрима, 
одређивање локација на природним водотоцима за уређење сталних црпилишта воде за потребе 
гашења пожара (дефинише се у Плановима заштите од пожара које израђују предузећа која 
газдују природним добрима).  
 
1.5.6.2. Мере заштите у случају техничко технолошких несрећа - удеса 
 
Како би се дугорочно сачувале одговарајуће удаљености између објеката у којима је присутна 
или може бити присутна једна или више опасних материја у количинама које су веће од 
прописаних и стамбених подручја, јавних простора, као и подручја од посебног значаја, ради 
заштите живота и здравља људи и животне средине: 
- Забрањена је изградња нових: објеката јавне намене, објеката становања и туристичких 

објеката на простору од 670 m од локације најгорег могућег сценарија – центра експлозије 
(центар највећег складишта од три постојећа) комплекса Складиште вештачког ђубрива на 
бази амонијум нитрата – Сремски Карловци. 

- При изради просторно планске документације и/или разматрања изградње нових објеката у 
близини постојећих севесо комплекса у Сремским Карловцима, под повредивом зоном са 
аспекта хемијског удеса, разматра се зона од 2665 m од локације најгорег могућег сценарија 
– центар експлозије (центар највећег складишта од три постојећа) комплекса Складиште 
вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата – Сремски Карловци. 

- При планирању изградње нових индустријских објеката или модификације постојећих комплекса 
у близини комплекса Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата – Сремски 
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Карловци, као и при издавању локацијских и грађевинских дозвола, сходно моделираним 
ефектима хемијског удеса, обавезно узети у обзир опасност од „домино ефекта“ хемијског удеса, 
тј. преношења удеса са једног комплекса на други, на простору од 272 m од окације најгорег 
могућег сценарија – центра експлозије (центар највећег складишта од три постојећа) комплекса 
Складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата – Сремски Карловци. 

- Сходно моделираним ефектима удеса, приликом разматрања изградње нових индустријских 
објеката у обухвату Просторног плана, при издавању локацијских и грађевинских дозвола, 
обавезно је упознати потенцијалне инвеститоре са опасностима од хемијског удеса за 
предметну локацију. 

 
Имајући у виду да прометне саобраћајнице, које пролазе кроз Национални парк и изазивају 
загађење ваздуха, представљају и опасност у погледу евентуалних удесних ситуација, обавезно 
је применити законске одредбе које се односе на транспорт опасног терета.  
Транспорт опасног терета обавља се у складу са Законом о транспорту опасног терета, 
одредбама подзаконских аката донетих на основу овог Закона, као и међународних споразума.  
 
Учесник у транспорту опасног терета дужан је да употребљава тип амбалаже, односно посуде 
под притиском или цистерне, који имају одобрење и важећи извештај о испитивању амбалаже, 
односно посуде под притиском или цистерне за транспорт опасног терета, у складу с прописима. 
 
Ако се опасан терет расуо или разлио, учесник у његовом транспорту дужан је да без одлагања 
опасан терет обезбеди, покупи, одстрани, односно да контаминиране предмете збрине у складу с 
посебним прописима којима се уређује поступање с том врстом опасног терета, или да га на 
други начин учини безопасним, односно да предузме све мере ради спречавања даљег ширења 
загађења, те да одмах обавести Центар за обавештавање и полицију о ванредном догађају и 
предузетим мерама.  
 
Радње у транспорту опасног терета пре, односно након превоза опасног терета, као што су 
утовар, претовар и истовар, врше се на местима која за то испуњавају посебне услове у складу 
са Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона. 
 
Правилником о начину транспорта опасног терета кроз заштићене зоне („Службени гласник РС“, 
број 75/15), прописан је начин транспорта овог терета кроз заштићене зоне односно: зоне 
санитарне заштите, изворишта воде за пиће и заштићена природна добра. Опасан терет се 
транспортује кроз заштићену зону ако је упакован у ограниченим количинама и обележен на 
прописан начин. Возило које транспортује опасан терет кроз заштићену зону не може се 
заустављати нити паркирати у заштићеној зони односно заштићеном природном добру, осим у 
случају наступања ванредног догађаја. 
 
1.5.7. Услови и мере за уређење простора од интереса за одбрану земље 
 
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље урађено је у складу са условима 
добијеним од Министарства одбранe Републике Србије, који су уграђени у овај Просторни план. У 
обухвату Просторног плана постоје војни комплекси и објекти уређења и припреме територије. 
Војни комплекси који су статуса „перспективан“ (војни кпомплекси и објекти УПТ) су неопходни 
за функционисање Војске Србије и око њих су дефинисане зоне забрањене, контролисане и 
ограничене изградње, а детаљно су обрађени у Посебном прилогу (анексу).  
 
Зона забрањене изградње подразумева следеће: 
- забрањена је изградња нових објеката високоградње, као и нових објеката и мреже 

инфраструктуре; 
- забрањена је доградња и надоградња објеката високоградње, као и објеката и мреже 

инфраструктуре; 
- забрањена је промена намене постојећих објеката, промена и повећање постојећих 

капацитета и промена технолошког процеса; 
- дозвољени су радови на реконструкцији постојећих легално изграђених објеката 

високоградње у постојећим хоризонталним и вертикалним габаритима, а одступање од 
постојећих хоризонталних габарита дозвољено је само у случају постављања изолације за 
потребе побољшања енергетских карактеристика истог; 

- дозвољени су радови на реконструкцији објеката и мрежа инфраструктуре; 
- дозвољена је адаптација, санација, инвестиционо одржавање, текуће (редовно) одржавање 

објеката и рестаураторски, конзерваторски и радови на ревитализацији културних добара. 
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За све наведене дозвољене радове у зони забрањене градње неопходна је сагласност 
Министарства одбране.  
 
За зону ограничене изградње, као зону где је забрањена изградња објеката високоградње, 
обавезна је сагласност Министарства одбране.  
 
За зону контролисане изградње обавезна је сагласност Министарства одбране.  
 
Приликом израде и спровођења Просторног плана обезбедити: 
- безбедан рад и извођење свих врста радова и активности јединица Војске Србије на свим 

војним комплексима и објектима УПТ, без посебних најава и захтева; 
- безбедан и несметан прилаз војним моторним возилима до војних комплекса и објеката УПТ у 

свим метео условима и у било које доба дана, без посебне најаве и захтева; 
- безбедан и несметан приступ пловним објектима са акваторија реке Дунав до објекта УПТ no 

било ком водостају, метео условима и у било које доба дана, без посебне најаве и захтева; 
- у случају да у току извођења било каквих грађевинских радова у околини војних комплекса и 

објеката УПТ, или у истима, дође до њиховог оштећења, обавеза извођача радова je да о 
насталом оштећењу одмах обавести представнике Војске Србије и да исти врати у првобитно 
стање у најкраћем року; 

- поштовање заштите војних комплекса и објеката уређења територије дефинисаним заштитним 
зонама; 

- у заштитним зонама забрањене градње забранити градњу и онемогућити озакоњење 
постојећих бесправно изграђених објеката; 

-  неповредивост војне имовине. 
 
Такође, у обухвату Просторног плана се налазе и објекти Војске Србије који су део Мастер плана. 
Мастер план обухвата списак непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије, а 
који се стављају у функцију прибављања неопходних средстава за спровођење реформе система 
одбране и побољшање материјалног положаја Војске Србије. За те војне комплексе намена је 
дефинисана кроз овај Просторни план. Спровођење намене дефинисане Просторним планом и 
изградња објеката могу се реализовати тек након регулисања својинских односа у складу са 
одредбама Закона о средствима у својини Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 53/95, 3/96, 
54/96 и 32/97), а у поступку пред Републичком дирекцијом за имовину Републике Србије. За 
комплексе који се налазе у Мастер плану је дефинисано да приоритет у поступку преноса права 
јавне својине над непокретностима има јединица локалне самоуправе на чијој се територији налазе и 
други корисници средстава у својини Републике Србије.  
 
Према условима добијеним од Центра за разминирање, у обухвату Просторног плана нису 
евидентирани случајеви системског загађења минама, касетном муницијом или другим 
неексплодираним убојитим средствима. 
 
У складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на раду, на простору 
обухваћеном Просторним планом обавезна је претходна процена ризика на могуће постојање 
неексплодираних, убојитих средстава, имајући у виду чињеницу да су се на подручју Републике 
Србије (самим тим и на подручју обухвата Просторног плана) одвијали оружани сукоби током 
Другог светског рата. Пре почетка извођења земљаних радова, у складу са резултатима процене 
ризика, проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и 
материја. 
 
1.5.8. Услови и мере којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним 

особама са инвалидитетом 
 
Просторним планом се дају услови за уређење и изградњу површина јавне намене (јавних 
површина и објеката јавне намене за које се утврђује јавни интерес) и објеката за јавно 
коришћење, којима се обезбеђује несметано кретање у складу са стандардима приступачности.  
 
Објекти јавне намене су објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене 
у јавној својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за 
потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали 
објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, домови 
за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, објекти 
културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти).  
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Остали објекти за јавно коришћење јесу: рехабилитациони центри, угоститељски објекти, хотели, 
банке, поште, пословни објекти, верски објекти и други објекти намењени јавном коришћењу. 
 
Приступачност обезбедити применом техничких стандарда у планирању, пројектовању и грађењу 
јавних површина и јавних објеката, помоћу којих се свим људима, без обзира на њихове физичке, 
сензорне и интелектуалне карактеристике или године старости, осигурава несметан приступ, 
кретање, коришћење услуга, боравак и рад.  
 
При планирању, пројектовању и грађењу јавних простора - саобраћајних и пешачких површина, 
прилаза до објеката, као и при пројектовању објеката јавне намене и других објеката за јавно 
коришћење, обезбедити обавезне елементе приступачности за све будуће кориснике у складу са 
Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се 
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама 
(„Службени гласник РС“, број 22/15). 
 
Обавезни елементи приступачности су: 
- елементи приступачности за савладавање висинских разлика; 
- елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене и стамбено-пословне 

зграде и објекти за јавно коришћење; 
- елементи приступачности јавног саобраћаја. 
 
1.5.9. Услови и мере енергетске ефикасности изградње 
 
Циљ енергетске ефикасности изградње јесте смањење потрошње свих врста енергије, уз 
обезбеђење истих, или бољих услова коришћења и функционисања објекта. Смањење потрошње 
необновљивих извора енергије (фосилних горива) и коришћење обновљивих извора енергије 
доприноси заштити животне средине и климатских услова. 
 
Основне мере за унапређење енергетске ефикасности односе се на смањење енергетских 
губитака, ефикасно коришћење и производњу енергије. 
 
Реализација планских решења подразумева развој и коришћење нових и обновљивих облика 
енергије уз подстицање градитеља и власника објеката да примене енергетски ефикасна решења и 
технологије ради смањења текућих трошкова. Са што мање утрошене енергије енергетески 
ефикасном градњом треба обезбедити удобан и комфоран боравак у објекту у свим временским 
условима. 
 
Повећање енергетске ефикасности обезбедити кроз: 
- изградњу пешачких и бициклистичких стаза, за потребе обезбеђења комуницирања између центара 

и смањења коришћења моторних возила; 
- подизање зеленила, уличног и уз ваннасељске путне коридоре (смањује се загревање тла и ствара 

се природни амбијент за шетњу, вожњу бицикла и друге начине кретања); 
- пројектовање и позиционирање зграда према климатским аспектима, изложености сунцу и утицају 

суседних објеката, подизање зелених кровова, као компензација окупираном земљишту; 
- изградњу малих система за производњу енергије унутар планираних комплекса, на бази 

обновљивих извора енергије (сунце, геотермалне воде, и др.) и изградњом даљинских или 
централизованих система грејања и хлађења.  

 
За потребе повећања енергетске ефикасности, при пројектовању, изградњи и касније експлоатацији 
објеката, као и при опремању енергетском инфраструктуром, применити следеће мере: 
- максимално користити нова техничка и технолошка решења у циљу енергетски ефикасније градње 

и употребе објеката; 
- користити потенцијал обновљивих извора енергије локације: енергију сунца, подземних вода, ветра 

и сл., применом стаклених башти, фотонапонских панела, соларних колектора, топлотних пумпи и 
сл. (топлотне пумпе код ових система могу радити у режиму грејања зими, а у режиму хлађења у 
току лета тако да се постиже угодна и равномерна клима током читаве године); 

- оријентацијом и функционалним концептом објекта максимално искористити сунчеву енергију за 
загревање објекта (оријентација према јужној, односно источној страни света), груписати 
просторије сличних функција и сличних унутрашњих температура (нпр. помоћне просторије 
оријентисати према северу) и сл; 

- пројектовати облик објекта којим се може обезбедити што је могуће енергетски ефикаснији однос 
површине и запремине омотача објекта у односу на климатске факторе и намену зграде; 

- обезбедити максимално коришћење природног осветљења, као и коришћење пасивних добитака 
топлотне енергије зими, односно заштите од прегревања у току лета адекватним засенчењем; 

- оптимализовати величину отвора (прозора, светларника и др.) како би се смањили губици енергије, 
а просторије добиле довољно светлости и природну вентилацију; 
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- заштитити делове објекта зеленилом и другим мерама који су лети изложени јаком сунчевом 
зрачењу, а зими ветровима (на јужној и западној страни садити листопадно дрвеће, а на северној 
зимзелено); 

- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и коришћење атмосферских 
и отпадних вода; 

- користити систем природне вентилације (вентилациони канали, прозори, врата и други грађевински 
отвори), тако да губици топлоте у зимском периоду и топлотно оптерећење у летњем периоду буду 
што мањи; 

- при пројектовању термотехничких система, предвидети елементе система грејања, климатизације и 
вентилације са високим степеном корисности; 

- системе централног грејања пројектовати и изводити, тако да се омогући централна и локална 
регулација и мерење потрошње енергије за грејање; 

- употребљавати енергетски ефикасна расветна тела. 
 
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин 
којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се утврђују издавањем 
сертификата о енергетским својствима, који чини саставни део техничке документације која се 
прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. 
 
Мере за постизање енергетске ефикасности постојећих објеката су следеће: 
- при реконструкцији објекта, а у циљу постизање енергетске ефикасности, дозвољено је 

накнадно извођење спољне топлотне изолације зидова уколико се врши у складу са законом, 
при чему треба водити рачуна о очувању функционалне и обликовне целовитости зграде и у 
складу је са мерама заштите надлежног органа за објекте који су у режиму заштите; 

- уколико се зид који се санира налази на регулационој линији, односно граници са суседном 
парцелом, дозвољава се реконструкција за потребе постизања енергетске ефикасности 
објекта уз сагласност власника суседне јавне/приватне парцеле; 

- дозвољено је накнадно формирање стакленика (уколико за то постоје техничке могућности и 
ако се елаборатом докаже побољшање енергетске ефикасности зграде), елиминисање 
„хладних мостова“ и смањење енергетских губитака постављањем топлотне изолације на 
зидове, кровове и подове, замена столарије новом која има добре термоизолационе 
карактеристике, а све у циљу спречавања неповратних губитака дела топлотне енергије; 

- примењивати мере за постизање енергетске ефикасности прописане за планиране објекте у 
максималној мери у којој услови постојећег објекта то дозвољавају; 

- уградња система грејања и припреме санитарне топле воде (замена и модернизација котлова 
и горионика, уградња нових енергетских система, прелазак са прљавих горива на природни 
гас или даљинско грејање, замена и модернизација топлотних подстаница, регулација 
температуре, уградња термостатских вентила, делитеља и мерача топлоте и друге мере). 

 
Сви објекти подлежу обавези спровођења енергетског прегледа. Сви јавни објекти су дужни да 
спроводе програм енергетске ефикасности који доноси јединица локалне самоуправе, а који 
нарочито садржи планирани циљ уштеда енергије, преглед и процену годишњих енергетских 
потреба, план енергетске санације и одржавања јавних објеката, као и планове унапређења 
система комуналних услуга (даљинско грејање и хлађење, водовод, јавна расвета, управљање 
отпадом, јавни транспорт и др.). 
 
Инвеститори објекта у изградњи, односно објекта који се реконструише су дужни да грејну инсталацију 
сваког објекта предвиђеног за прикључење на неки од система снабдевања топлотном енергијом 
опреме уређајима за регулацију и/или мерење предате топлотне енергије.  
 
Нова и ревитализована постројења за производњу електричне и/или топлотне енергије, системи за 
пренос електричне енергије, дистрибуцију електричне и топлотне енергије и транспорт и дистрибуцију 
природног гаса, морају да испуњавају минималне захтеве у погледу њихове енергетске ефикасности, а 
у зависности од врсте и снаге тих постројења, односно величине система. 
 
Неки објекти, као што су историјски споменици, верски објекти, пољопривредне зграде, могу 
бити изузете из примене мера за постизање енергетске ефикасности. 
 
Мере за даље побољшавање енергетских карактеристика објекта не смеју да буду у супротности 
са другим суштинским захтевима, као што су приступачност, рационалност и намеравано 
коришћење простора. 
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2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
Према правилима уређења дефинисаним Просторним планом дају се правила грађења само за подручје 
посебне намене и то: општа правила грађења која важе за све основне намене и појединачна правила 
грађења по основним наменама. 
 
 
2.1. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ПОДРУЧЈУ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
Општа правила грађења за све основне намене су: 
- За потребе изградње објеката на посматраном подручју сеизмичког интензитета VI-VII, VII 

односно VII-VIII степена према ЕМС-98, при пројектовању конструкције објекта високоградње 
придржавати се норматива дефинисаних Правилником о техничким нормативима за изградњу 
објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 
29/83, 21/88 и 52/90). У складу са Правилником објекти се разврставају у категорије: објекти 
ван категорије, објекти I категорије и објекти нижих категорија (II, III и IV категорија). Ови 
сеизмички услови не могу представљати део техничке документације - нису основ за прорачун у 
фази главног пројекта за објекте ван категорије и објекте I категорије.  

- Придржавати се услова и мера за уређење простора за дефинисане:  
 заштитне зоне око метеоролошког радарског центра и лансирне (противградне) станице; 
 зоне забрањене изградње објеката око севесо постројења вишег реда и севесо повредиве 

зоне; 
 зоне забрањене, контролисане и ограничене градње. 

- За све радове на објектима и локалитетима који подлежу мерама заштите на основу Закона о 
културним добрима, прибавити услове и сагласност надлежног завода за заштиту споменика 
културе. 

- Уколико се пре или у току извођења грађевинских и других радова на простору обухваћеном 
Просторним планом наиђе на археолошко налазиште или археолошке предмете, извођач 
радова је дужан да одмах прекине радове и о томе обавести надлежни завод за заштиту 
споменика културе и да предузме мере да се налази не униште или оштете и да се сачувају на 
месту и у положају у коме су откривени. 

- Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, 
кристали и др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан 
да то пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и да предузме 
мере њихове заштите од уништења, оштећивања или крађе. 

- Спроводити мере и услове заштите природних и радом створених вредности животне средине 
у складу са Законом о заштити животне средине и у складу са Правилником о садржини 
политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и 
Плана заштите од удеса. 

- При пројектовању и грађењу обавезно се придржавати одредби Закона о заштити од пожара и 
Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима.  

- Објекти јавне намене морају се пројектовати и градити у складу са Правилником о техничким 
стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама. 

- За објекте са делатностима које су под санитарним надзором (објекти дефинисани чл. 8. 
Закона о санитарном надзору: здравствена делатност, производња и промет животних 
намирница и предмета опште употребе, јавно снабдевање становништва водом за пиће, 
угоститељска делатност, пружање услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и 
тела и немедицинских естетских интервенција, којима се нарушава интегритет коже, 
социјална заштита, васпитно-образовна делатност, као и делатности културе, физичке 
културе, спорта и рекреације и јавног саобраћаја), важе општи услови дефинисани 
Правилником о општим санитарним условима које морају да испуне објекти који подлежу 
санитарном надзору. 

- При грађењу стамбених објеката придржавати се Правилника о минималним техничким 
условима за изградњу станова („Службени лист СФРЈ“, број 45/67) и Правилника о условима и 
нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова („Службени гласник РС“, бр. 58/12, 
74/15 и 82/15). За остале објекте придржавати се одредби техничких прописа и услова који 
конкретну област регулишу. 

- Примењивати традиционалне облике градње објеката. Архитектонском обрадом објекат што 
боље уклопити у непосредно окружење. Примењеним материјалима и волуменом објекта 
природну средину минимално нарушити. 

- За изградњу и уређење површина и објеката јавне намене, поред наведених општих правила 
грађења, примењују се правила дефинисана у поглављу IV, у тачки „1.3. Урбанистички и 
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други услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне 
и друге инфраструктуре“, као и правила грађења дата Просторним планом за зону у којој се 
конкретан садржај налази. 

- За све објекте који се налазе у заштићеном природном добру и у заштићеној околини 
непокретног културног добра, инвеститор је обавезан да изради студију процене утицаја на 
животну средину у складу са чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину. За 
остале објекте, инвеститор је дужан да се, у складу са наведеним Законом и одредбама 
Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, пре подношења захтева за 
издавање одобрења за изградњу објеката са Листе II, обрати надлежном органу за послове 
заштите животне средине. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије о Процени 
утицаја на животну средину, односно донети решење о потреби израде или ослобађању од 
израде студије. 

- Реконструкција и доградња објеката је дозвољена уз примену правила грађења и мера 
заштите дефинисаних Просторним планом. 

- Адаптација нестамбених објеката је дозвољена само ако је објекат у складу са наменом 
површина и другим условима датим Просторним планом. 

- Изузетно, адаптација, реконструкција и доградња легално изграђеног стамбеног објекта може 
се дозволити и ако нису испуњени услови прописани Просторним планом, ако се тим радовима 
обезбеђују основни минимални санитарно-хигијенски услови за живот (нпр. купатило и 
санитарни чвор, максимално бруто површине до 8 m2). 

- На легално изграђеним нестамбеним објектима који нису у складу са наменом површина 
утврђеном Просторним планом, до привођења простора планираној намени дозвољено је 
изводити радове на санацији, адаптацији и реконструкцији, само у склопу постојећих 
хоризонталних и вертикалних габарита објекта, као и у обиму неопходном за побољшање 
минималних услова само за пословање које је у функцији презентације природних и 
културних вредности подручја. 

- Гараже градити у складу са Правилником о техничким захтевима за заштиту гаража за 
путничке аутомобиле од пожара и експлозија („Службени лист СЦГ“, број 31/05). 

- На свакој грађевинској парцели обезбедити простор за постављање контејнера (канти) за 
комунални отпад, као и простор за отпад настао у току технолошког процеса, у складу са 
важећим прописима за прикупљање истог. Бетонирани простор за контејнере на парцели 
лоцирати тако да се омогући лак приступ комуналне службе, а у складу са условима заштите 
животне средине. 

- Ако је постојећа парцела мања од минимално дозвољене, може се задржати постојећа 
парцелација, уз услов да су задовољени остали услови за изградњу дати Просторним планом, 
за конкретну намену. 

- За све што није дефинисано Просторним планом, примењују се правила дефинисана 
Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени гласник 
РС“, број 22/15). 

 
 
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА HA ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
Правила грађења на шумском земљишту се дају само за површине које су Просторним планом 
дефинисане као шуме и шумско земљиште Националног парка. 
 
2.2.1. Правила грађења за легално изграђене објекте на шумском земљишту  
 
Правила за изградњу објеката високоградње 
 
У просторној целини „Национални парк“ Просторним планом се задржавају постојећи легално 
изграђени објекти (породични стамбени објекти, куће за одмор, објекти изграђени за потребе 
Управљача и других корисника простора, помоћни објекти и инфраструктурне мреже и објекти 
изграђени у функцији напред наведених објеката). Наведени објекти се могу одржавати, 
реконструисати и доградити само за потребе обезбеђења основних минималних санитарно-
хигијенских услова за живот или пренаменити за пословање које је у функцији презентације 
природних и културних вредности подручја, односно дозвољено је изводити наведене радове на 
објекту за потребе Управљача Националним парком, уз обавезно уклањање отпадних вода 
помоћу одговарајућег уређаја за пречишћавање санитарних вода. При реконструкцији објеката 
високоградње дозвољена је доградња бруто површине максимално до 8 m2 ради уређења 
санитарног чвора. Висина објекта се не сме повећавати. 
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На шумском земљишту унутар граница Националног парка забрањена је изградња објеката ван 
локација које су дефинисане Просторним планом. 
 
Правила за изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре 
 
Изградња саобраћајне, водопривредне, енергетске и ЕК инфраструктурне мреже на шумском 
земљишту је дозвољена само у коридору постојећих путева према Правилима уређења која су 
дефинисана у тачки 1.3. „Урбанистички и други услови за уређење и изградњу површина и 
oбjeкaтa посебне и друге јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре“. 
 
2.2.2.  Правила грађења за излетничке и планинарске стазе, надстрешнице и пунктове 

екстремних / авантуристичких спортова 
 
Лоцирање излетничких и планинарских стаза је дозвољено у зони са режимом заштите II и III 
степена на планинским пашњацима и шумском земљишту без просека кроз шуму, на трасама 
шумских и пашњачких путева и стаза, уз отварање нових траса само на неопходним краћим 
деоницама. Излетничке и планинарске стазе уредити са минималним профилом до 2,0 m и 
максималним нагибом до 30%, на двосмерним и кружним трасама. Стазе уредити за потребе кретање 
пешака, јахача и планинских бициклиста, са маркацијом и пратећим објектима видиковаца и 
отворених одморишта, наткривених склоништа за људе и коње и мањих логоришта за планинарске 
шаторе, на атрактивним локацијама у близини природних и културних вредности на подручју 
Националног парка.  
 
Склоништа и надстрешнице на излетничким, планинарским и риболовним стазама градити као 
приземне рустичне објекте у духу локалне традиционалне архитектуре, од природних материјала и 
максимално уклопљене у природни предео. 
 
Пунктови екстремних / авантуристичких спортова (алпинизам, слободно пењање, параглајдинг и др.) у 
оквиру дефинисаних центара уређују се на одговарајућим природним локацијама, уз приступе са 
путева, излетничких и планинарских стаза.  
 
2.2.3. Правила грађења за ловачке колибе и шумарске куће 
 
На подручју Националног парка ловачке колибе и шумарске куће могу да се лоцирају само у зони са 
режимом заштите III степена.  
 
Објекте је дозвољено градити само као приземне, рустичне објекте, у духу локалне традиционалне 
архитектуре, од природних материјала, уз максимално уклапање у природни предео. Максимална 
површина за изградњу је 100 m2. Објекти морају да имају минимално простор за смештај запослених 
(односно гостију) и тоалет. Приступ објекту може бити са јавних и са шумских путева. Снабдевање 
водом могуће је из бунара, бушених у близини објекта, или прикључењем на локални водовод ако за 
то постоје техничке могућности, а према условима надлежног дистрибутера.  
 
Одвођење отпадних вода решити на начин да се не угрози животна средина, затвореним 
канализационим системом, упуштањем у водонепропусни објекат. Објекти се енергијом могу 
снабдевати коришћењем обновљивих извора енергије, а ако се прикључују на линијску енергетску 
мрежу, дозвољено је извести само подземни прикључак према условима дистрибутера.  
 
Ловачка колиба мора да испуњава услове прописаним Правилником о минималним техничким 
условима за изградњу, уређење и опремање ловнотуристичких објеката и стандардима, условима 
и начину пружања и коришћења услуга ловног туризма („Службени гласник РС“, број 59/11). 
 
 
2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА HA ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
 
Правила грађења на грађевинском земљишту се дају само за постојеће грађевинско земљиште у 
посебној намени које је дефинисано Правилима уређења, тачка „1.1.3. Правила уређења у 
просторним подцелинама и центрима развоја“ и Рефералном картом „1.2. Преглед центара 
туристичког развоја, туристичко–рекреативних комплекса и локалитета грађевинског земљишта“. 
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2.3.1. Правила грађења за зону кућа за одмор у Националном парку 
 
За изградњу објеката у зони кућа за одмор у Националном парку примењивати следећа правила 
грађења:     
 
Табела 60. Правила грађења за зону кућа за одмор у Националном парку 

 Основни услови Правила грађења 

1.  

Врста и намена 
објеката који се могу 
градити, 
компатибилне намене 
објеката, објекти и 
намене чија је 
изградња забрањена  

- Дозвољена је изградња само једног главног објекта и помоћних објеката у 
функцији главног објекта. Пре изградње објеката извести 
инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке 
средине. 

- Главни објекат је кућа за одмор и пословни објекат из области 
угоститељства (само услуге смештаја). 

- Део главног објекта или цео објекат може бити намењен пословању. 
Дозвољена делатност је угоститељство и то услуге смештаја (кућа, 
апартман, соба). 

- Помоћни објекат је: гаража за путничко возило, надстрешница, ограда, 
инфраструктурни објекти (бунар, водонепропусни објекат за сакупљање и 
третман отпадних вода и др.). На грађевинској парцели је дозвољена 
изградња по једног помоћног објекта од свих напред наведених. 

- Забрањена је изградња стамбених објеката, непоменутих пословних и 
инфраструктурних објеката, производних и складишних објеката, као и 
помоћних објеката уз наведене објекте. 

2.  

Услови за грађевинску 
парцелу, минимална и 
максимална површина 
за потребе 
парцелације / 
препарцелације у 
циљу образовања 
грађевинске парцеле 

- Грађевинска парцела мора имати обезбеђен директан приступ путу који је 
јавна површина. 

- Постојећа катастарска парцела може постати грађевинска само ако 
задовољава услове за изградњу објеката утврђене Просторним планом. 

- При парцелацији или препарцелацији катастарских парцела, а за потребе 
образовања нове грађевинске парцеле, минимална величина грађевинске 
парцеле је 1500 m2, а максимална величина грађевинске парцеле се не 
условљава. При парцелацији или препарцелацији обезбедити минималну 
ширину фронта грађевинске парцеле од 15 m.  

- Одступање од напред наведених услова који се односе на величину парцеле и 
ширину фронта парцеле дозвољено је само у случају обједињавања постојећих 
катастарских парцела за потребе образовања грађевинске парцеле, уз услов да 
иста задовољава остале услове за изградњу објеката утврђене Просторним 
планом. 

- У постојећим викенд зонама у којима је парцелација извршена пре доношења 
овог Просторног плана, парцела може да буде и мање површине, али не мања 
од 800 m2.  

3.  

Положај објекта у 
односу на: регулациону 
линију, границе 
грађевинске парцеле, 
положај у односу на 
друге објекте на 
парцели и у односу на 
објекте на суседној 
парцели 

- Сви објекти се граде као слободностојећи објекти. 
- Објекти се граде до грађевинске линије или унутар површине ограничене 

грађевинским линијама. Грађевинска линија се дефинишу у односу на 
регулациону линију и у односу на остале границе грађевинске парцеле на 
којој се гради.  

- Главни објекат се гради на грађевинској линији дефинисаној у односу на 
регулациону линију, а помоћни објекти се граде иза главног објекта, у 
дубини парцеле. 

- Грађевинска линија за главни објекат је на мин. 10 m у односу на 
регулациону линију пута.  

- У односу на границе парцеле са суседима грађевинску линију за све објекте 
(осим ограде и бунара) увући за минимално 3 m. 

- Гаражу градити на минимално 4 m од главног објекта. Ако су задовољени 
противпожарни услови заштите гаража се може градити у саставу главног 
објекта. 

- Водонепропусни објекат за сакупљање и третман отпадних вода лоцирати 
на парцели на којој се гради објекат, на мин. 3,0 m од границе парцеле и 
других објеката.  

4.  

Највећи дозвољени 
индекс заузетости или 
изграђености 
грађевинске парцеле 

- Максимално дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 10%.  
- Максимална дозвољена бруто површина највеће основе главног објекта је 

150 m2.  
- Минимална дозвољена бруто површина главног објекта је 30 m2.  
- Максимална величина гараже је 15 m2.  
- Максимална дозвољена површина надстрешнице је 20 m2. 

5.  
Највећа дозвољена 
висина или спратност 
објекта 

- Највећа дозвољена спратност главног објекта је П+Пк (приземље + 
поткровље). Дозвољена је изградња подрумске етаже, ако не постоје 
сметње геотехничке и хидротехничке природе.  

- Највећа дозвољена спратност помоћних објеката, надстрешнице и гараже, је 
П (приземље). 

- Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или 
приступног пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног 
тротоара) и то:  
 кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од 

коте нивелете јавног или приступног пута; 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 655 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

244 
 
 

 Основни услови Правила грађења 
 кота приземља може бити највише 1,2 m виша од коте нивелете јавног 

или приступног пута; 
- Минимална светла висина етаже главног објекта је 2,4 m.  
- Светла висина надзитка поткровне етаже је макс. 1,6 m (висина од коте 

готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). 

6.  
Услови за изградњу 
других објеката на истој 
грађевинској парцели  

- Дозвољена је изградња само објеката наведених у тачки 1. ове Табеле. 

7.  

Услови и начин 
приступа парцели и 
простора за паркирање 
возила 

- За сваку грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз 
минималне ширине 2,5 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 
5,0 m.  

- За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити паркинг простор у 
оквиру властите грађевинске парцеле. 

8.  Инфраструктурна 
опремљеност 

- Снабдевање водом обезбедити бушењем бунара на парцели или на други 
начин, у складу са прописима.  

- Уколико постоје могућност, снабдевање водом обезбедити прикључењем на 
најближи насељски систем или регионални систем водоснабдевања.  

- Одвођење отпадних вода решити путем водонепропусних објеката за 
сакупљање и третман отпадних вода које периодично празнити 
аутоцистерном до прикључења на најближу канализациону мрежу.  

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем (ДСЕЕ) 
изградити прикључак који ће се састојати од прикључног вода и ормана 
мерног места (ОММ, а према условима надлежног оператора дистрибутивног 
система). 

9.  Ограђивање парцеле 

- Грађевинска парцела се може ограђивати живом - зеленом или 
транспарентном оградом, максималне висине до 1,5 m. Ограда, стубови 
ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која се ограђује.  

- Врата и капије на регулационој линији не могу се отварати ван регулационе 
линије. 

10.  Заштита суседних 
објеката 

- Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских вода решити у 
оквиру парцеле на којој се гради.  

- Условно чисте површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
риголама према саобраћајним и зеленим површинама на парцели.  

- Површинске воде са грађевинске парцеле није дозвољено усмеравати према 
другој грађевинској парцели. 

11.  
Архитектонско обликовање, 
материјализација, завршна 
обрада, колорит и друго 

- Објекте градити од чврстих материјала, на традиционалан начин (зидани 
објекат) или савремени начин (монтажни објекат).  

- При обликовању објекта тежити успостављању хармоничног односа на 
парцели и са окружењем. Делови објекта, њен структурални склоп од 
утицаја на обликовање и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, 
тремови) морају бити у духу архитектонског наслеђа овог подручја.  

- Избор боја и материјала за фасаде усагласити са одговарајућим партерним 
решењем (поплочавање, озелењавање и урбани мобилијар) тако да све 
чини привлачну, атрактивну и хармоничну целину. 

- Обавезна је изградња косог крова. Кровне равни морају пратити пад терена. 
Кровни покривач ускладити са врстом кровне конструкције и нагибом крова.  

 
2.3.2. Правила грађења за комплекс манастира 
 
У комплексу манастира дефинисаном Просторним планом услови за реконструкцију, адаптацију и 
санацију постојећих објеката, реконструкцију и рехабилитацију вртова и паркова, могу се издати 
на основу Просторног плана и на основу мера и услова заштите надлежног завода за заштиту 
споменика културе, а за комплекс верског објекта који се налази у граници Националног парка и 
уз услове Покрајинског завода за заштиту природе и Управљача Националним парком.  
 
За комплекс манастира: Врдник – Раваница, Јазак и Крушедол неопходни су и услови 
Министарства одбране.  
 
За потребе изградњe нових објеката унутар комплекса дефинисаног Просторним планом обавезна је 
израда урбанистичког пројекта на основу правила грађења датих Просторним планом. 
 
Табела 61. Правила грађења за комплекс манастира 

 Основни услови Правила грађења 

1.  

Врста и намена објеката 
који се могу градити, 
компатибилне намене 
објеката, објекти и 
намене чија је изградња 
забрањена  

- Изградња објеката је дозвољена само према условима надлежног завода 
за заштиту споменика културе. Пре изградње објеката извести 
инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања 
геолошке средине. 

- Дозвољена је изградња главних, помоћних и економских објеката. 
- Главни објекти су црква и конаци. 
- Помоћни објекти су: ограде, инфраструктурни објекти (бунар, водомерни 
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шахт, водонепропусни објекат за сакупљање и третман отпадних вода, 
трафостанице и сл.). 

- Дозвољена је изградња пословних и мањих производних и складишних 
објеката, објеката за потребе монашке заједнице и туристичке 
презентације. 

- Дозвољена је доградња главних, помоћних и економских објеката и 
реконструкција (обнова) недостајућих делова објеката (и тотална 
реконструкција објеката) у функцији манастира на локацијама где су 
постојали у фази пре оштећења у Другом светском рату, без угрожавања 
визура ка оригиналној структури манастира и визура на прилазу 
манастирима. 

- У оквиру порте, доградње и надоградње објеката за које је утврђено да 
имају архитектонску или историјску вредност, нису дозвољене; 
дозвољено је изводити само адаптацију уз сагласност надлежног завода 
за заштиту споменика културе. 

- Објекти могу бити слободностојећи, објекти у прекинутом и непрекинутом 
низу.  

- Забрањена је изградња стамбених објеката и непоменутих 
инфраструктурних објеката, производних и складишних објеката, као и 
помоћних објеката уз наведене објекте. 

- Испитати могућност измештања манастирских економских и помоћних 
објеката ван уже зоне заштите и/или реконструкција у неку другу 
намену. 

- Према условима заштите, објекти који деградирају простор комплекса 
неадекватном наменом, неутантичном формом и материјализацијом, 
реконструисати или уклонити. 

2.  

Услови за грађевинску 
парцелу, минимална и 
максимална површина 
за потребе парцелације 
/ препарцелације у 
циљу образовања 
грађевинске парцеле 

- Величина грађевинске парцеле дефинисана је границом грађевинског 
земљишта комплекса манастира. 

- Дозвољена је препарцелација у смислу обједињавања парцела.  
- Парцелација у смислу цепања парцела није дозвољена.  

3.  

Положај објекта у односу 
на: регулациону линију, 
границе грађевинске 
парцеле, положај у 
односу на друге објекте 
на парцели и у односу на 
објекте на суседној 
парцели 

- Објекти се граде до грађевинске линије или унутар површине 
ограничене грађевинским линијама.  

- Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом. 
- Међусобни размак слободностојећих објеката не може бити мањи од 

половине висине вишег објекта. 
- Ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, 

објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0 m. 
- Удаљеност економског објекта од главних, других објеката на парцели и 

бунара, а у складу са санитарно-хигијенским условима и условима 
заштите животне средине, је: сточне стаје- мин. 15 m, ђубришта – мин. 
25 m, односно 50 m у односу на било који објекат јавне намене у 
окружењу. Ђубриште се гради на мин. 1 m од границе економског дела 
суседне парцеле уз услов да се гради ободни зид висине 1 m (да не би 
дошло до разасипања) и да је материјал од којег се гради ђубриште 
водонепропусан. 

4.  

Највећи дозвољени 
индекс заузетости или 
изграђености 
грађевинске парцеле 

- Индекс заузетости парцеле је максимално 30% (у наведени индекс 
заузетости се не рачунају саобраћајне површине). 

- У комплексу обезбедити минимално 30% озелењених површина. 

5.  
Највећа дозвољена 
висина или спратност 
објекта 

- Главни објекти се граде у складу са традиционалним и конкретним 
захтевима монашке заједнице, али не могу бити виши од постојећих 
главних објеката, осим уз сагласност надлежног завода за заштиту 
споменика културе. 

- Постојећи објекти могу да се дограде и надограде само уз сагласност 
надлежног завода за заштиту споменика културе. 

- Помоћни, економски и други објекти на парцели су максималне 
спратности П (приземни).  

6.  
Услови за изградњу 
других објеката на истој 
грађевинској парцели  

- Други објекти су:  
 капеле, испоснице и други објекти за потребе обављања верске службе;  
 сувенирница;  
 пословни објекти (угоститељство, услуге смештаја); 
 производни објекти: мање радионице (за израду традиционалне одеће; 

обуће; хране и пића; предмета за потребе вере и верских обреда; 
сушаре за воће, лековито и зачинско биље и сл.); 

 рибњаци. 

7.  
Услови и начин приступа 
парцели и простора за 
паркирање возила 

- Обезбедити минимално колско-пешачки прилаз комплексу. 
- Минимална ширина колско-пешачког прилаз је 3,5 m. 
- Унутар комплекса обезбедити: интерне саобраћајнице за прилаз 

возилима специјалне намене, саобраћајно-манипулативне површине у 
зависности од функције, врсте очекиваних возила и расположивог 
простора, са свим потребним елементима за комфорно кретање, довољан 
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 Основни услови Правила грађења 

број паркинг површина за властите потребе и за очекиван број 
посетилаца (за возила и бицикле), као и пешачке површине.  

- Површине намењене јавном коришћењу морају да обезбеде обавезне 
елементе приступачности за све потенцилане кориснике. 

- При изградњи саобраћајних површина користити материјале који су 
најпримеренији очувању природе и природног амбијента. 

8.  Инфраструктурна 
опремљеност 

- Снабдевање водом обезбедити бушењем бунара на парцели или на други 
начин, у складу са прописима.  

- Уколико постоје могућност, снабдевање водом обезбедити прикључењем на 
најближи насељски систем или регионални систем водоснабдевања.  

- Одвођење отпадних вода решити путем водонепропусних објеката за 
сакупљање и третман отпадних вода које ће се периодично празнити 
аутоцистерном до прикључења на најближу канализациону мрежу.  

- Прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем извести 
подземним прикључком који ће се састојати од прикључног вода и ормана 
мерног места (ОММ), а према условима надлежног оператора 
дистрибутивног система. 

- Прикључење комплекса на дистрибутивну гасну мрежу извести у складу са 
условима дистрибутера. 

- Комплекс инфраструктурно опремити са електронском комуникационом 
инфраструктуром. 

- Инфраструктуру изводити подземно како би се очувала културна баштина и 
природна средина. 

9.  Ограђивање парцеле 

- Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која 
се ограђује, изграђени пo посебним условима заштите, чија архитектура и 
стилски израз одговара стилу манастирског комплекса.  

- Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе 
линије. Максимална висина ограде је 2,2 m. 

10.  Заштита суседних 
објеката 

- Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских вода 
решити у оквиру парцеле на којој се гради.  

- Условно чисте површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
риголама према саобраћајним и зеленим површинама на парцели.  

- Површинске воде са грађевинске парцеле није дозвољено усмеравати 
према другој грађевинској парцели. 

11.  

Архитектонско 
обликовање, 
материјализација, 
завршна обрада, колорит 
и друго 

- У погледу архитектонског обликовања, избором боја и материјала за 
фасаде, усагласити све објекте у комплексу међусобно, тако да са 
одговарајућим партерним решењем (поплочавање, озелењавање и урбани 
мобилијар) чине привлачну, атрактивну и хармоничну целину.  

- Обавезна је изградња косог крова. Кровни покривач ускладити са врстом 
кровне конструкције и нагибом крова. 

- Цркве, конаке, капеле и испоснице сачувати у изворном облику. Могућа 
је само конзервација или рестаурација објекта према конзерваторским 
условима, односно израђеном архитектонско грађевинском пројекту. 

 
2.3.3. Правила грађења у туристичко-рекреативном комплексу у Националном парку 
 

У туристичко-рекреативним комплексима, осим за комплекс споменика „Слобода“ на Иришком венцу, 
услови за реконструкцију, адаптацију и санацију постојећих објеката, без промене постојеће намене 
и повећања смештајних капацитета, могу се издати директно на основу Просторног плана. Изградња 
нових објеката није дозвољена без израде одговарајућег урбанистичког плана. 
 

За комплекс споменика „Слобода“ на Иришком венцу услови уређења могу се издати директно на 
основу Просторног плана уз обавезну израду урбанистичког пројекта и на основу техничких мера 
заштите надлежног завода за заштиту споменика културе. 
 
Табела 62. Правила грађења за туристичко-рекреативне комплексе у Националном парку 

 Основни услови Правила грађења 

1.  

Врста и намена објеката који 
се могу реконструисати, 
адаптирати и санирати, 
компатибилне намене 
објеката, објекти и намене за 
које се не дозвољава 
извођење радова на 
реконструкцији, адаптацији и 
санацији 

- Дозвољена је реконструкција, адаптација и санација главних и помоћних 
објеката наведених у наставку текста. 

- Главни објекат је: угоститељски објекти (пружање услуге пића, хране и 
смештаја); објекат намењен за спорт и рекреацију (отворени и затворени 
спортско-рекреативни терени и објекти), пословни објекат (продавнице, 
агенције, салони и други услужни садржаји компатибилне намене), стамбени 
објекат и објекти у комбинацијама намена напред наведених. 

- Помоћни објекат је: гаража за властити возни парк само за делатности које 
су у функцији презентације природних и културних вредности подручја, 
гаража за кориснике услуге, приручни магацин, надстрешнице, бунари, 
ограде, трафостанице и сл. 

- Није дозвољено извођење радова на реконструкцији, адаптацији и санацији 
производних и складишних објеката. 
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 Основни услови Правила грађења 

2.  

Услови за грађевинску 
парцелу, минимална и 
максимална површина 
за потребе парцелације 
/ препарцелације у 
циљу образовања 
грађевинске парцеле 

- Минимална величина грађевинске парцеле: парцелацијом или 
препарцелацијом морају се обезбедити услови да нова грађевинска парцела 
обезбеди услове за све садржаје у склопу једне функционалне целине у 
складу са важећим прописима и Просторним планом и да испуни услове дате 
Просторним планом за положај грађевинске линије. 

- Максимална величина грађевинске парцеле је Просторним планом 
дефинисано грађевинско земљиште за туристичко-рекреативни комплекс. 

3.  

Положај објекта у односу 
на: регулациону линију, 
границе грађевинске 
парцеле, положај у 
односу на друге објекте 
на парцели и у односу на 
објекте на суседној 
парцели 

- Објекти се могу реконструисати, адаптирати, санирати само ако 
задовољавају услове за Просторним планом дат положај грађевинске 
линије у односу на: 
 регулациону линију пута/потока и 
 границе суседних парцела.  

- Грађевинска линија у односу на регулациону линију пута/потока је на 5 m. 
Грађевинска линија у односу на остале границе парцеле са суседима је 
на 3 m, односно 5 m ако је неопходно обезбедити услове противпожарне 
заштите. 

4.  

Највећи дозвољени 
индекс заузетости или 
изграђености 
грађевинске парцеле 

- Код нове парцелације/препарцелације индекс заузетости парцеле је 
максимално 40%. 

- У склопу парцеле обезбедити минимално 40% озелењених површина (у 
зелене површине се рачунају и отворени травнати спортски терени). 

5.  
Највећа дозвољена 
висина или спратност 
објекта 

- Дозвољена је само надоградња на главном објекту поткровља односно, 
надоградња поткровља у спрат, ако су задовољени сви наведени 
параметри дати Просторним планом.  

6.  
Услови за изградњу 
других објеката на истој 
грађевинској парцели  

- Није дозвољена изградња нових објеката високоградње. Дозвољена је 
изградња и / или доградња саобраћајних површина уз услов да је 
неопходно обезбедити минимално 40% слободних озелењених површина 
у комплексу. 

7.  
Услови и начин приступа 
парцели и простора за 
паркирање возила 

- Реконструкцијом колског прилаза парцели обезбедити минималну ширину 
од: 2,5 m за стамбене објекте са минималним унутрашњим радијусом 
кривине од 7 m; 3,5 m за угоститељске и пословне објекте са минималним 
унутрашњим радијусом кривине од 7 m.  

- За потребе угоститељске и других пословних делатности реконструкцијом 
интерних саобраћајница обезбедити минималну ширину од 3,5 m, са 
унутрашњим радијусом кривине минимално 5 m, односно минимално 7 m где 
се обезбеђује проточност саобраћаја за потребе противпожарне заштите.  

- Коловозну конструкцију интерних саобраћајница и платоа димензионисати у 
зависности од врсте возила која се очекују.  

- За паркирање возила за сопствене потребе (за станаре, запослене, госте и 
посетиоце), у складу са потребама, обезбедити одговарајући паркинг простор 
за путничка и евентуално друга очекивана возила у оквиру комплекса.  

- При реконструкцији обезбедити мин. ширину пешачке стазе од 1,5 m. 
Реконструкцијом површина намењених јавном коришћењу обезбедити 
обавезне елементе приступачности за све потенцилане кориснике. 

8.  Инфраструктурна 
опремљеност 

- Снабдевање водом обезбедити бушењем бунара на парцели или на други 
начин, у складу са прописима.  

- Уколико постоје могућност, снабдевање водом обезбедити прикључењем 
на најближи насељски систем или регионални систем водоснабдевања.  

- Одвођење отпадних вода решити путем водонепропусних објеката за 
сакупљање и третман отпадних вода које ће се периодично празнити 
аутоцистерном до прикључења на најближу канализациону мрежу.  

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем 
изградити подземни прикључак који ће се састојати од прикључног вода 
и ормана мерног места (ОММ), а према условима надлежног оператора 
дистрибутивног система. 

9.  Ограђивање парцеле 

- Комплекс и делови комплекса се могу ограђивати живом или 
транспарентном оградом, максималне висине до 2,2 m. 

- Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели 
која се ограђује. Врата и капије на уличној огради не могу се отварати 
ван регулационе линије. 

- Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру 
грађевинске парцеле или комплекса, уз услов да висина те ограде не 
може бити већа од висине спољне ограде и да су обезбеђени проточност 
саобраћаја и услови противпожарне заштите.  

- Дозвољено је ограђивање спортских терена заштитном транспарентном 
оградом, уколико то захтева врста спортских активности, које се на 
њима одвијају, у складу са нормативима за конкретни спорт. 

10.  Заштита суседних 
објеката 

- Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских вода 
решити у оквиру парцеле на којој се гради.  

- Условно чисте површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
риголама према саобраћајним и зеленим површинама на парцели.  

- Површинске воде са грађевинске парцеле није дозвољено усмеравати 
према другој грађевинској парцели. 
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 Основни услови Правила грађења 

11.  

Архитектонско 
обликовање, 
материјализација, 
завршна обрада, колорит 
и друго 

- Објекте реконструисати, адаптирати, санирати материјалима који су у 
употреби, на традиционалан или савремени начин.  

- Обликовањем објекта тежити успостављању хармоничног односа на 
парцели и са окружењем. Делови објекта, његов структурални склоп од 
утицаја на обликовање и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке 
капе, тремови) морају бити у духу архитектонског наслеђа подручја.  

- Избор боје и материјала за фасаде, усагласити за све објекте у 
комплексу међусобно, тако да са одговарајућим партерним решењем 
(поплочавање, озелењавање и урбани мобилијар) чине привлачну, 
атрактивну и хармоничну целину. 

- Реконструкцијом могућа је изградња косог или равног крова. Кровне 
равни морају пратити пад терена. Кровни покривач ускладити са врстом 
кровне конструкције и нагибом крова. 

- Испред главне фасаде објеката (према јавној површини) дозвољено је 
постављати јарболе и рекламне тотеме у оквиру зелене или поплочане 
површине, тако да не ометају саобраћај, висине максимално 10 m. 

 
2.3.4.  Правила грађења за грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља у 

Националном парку 
 
Доношењем новог Закона о националним парковима мали део изграђеног грађевинског 
земљишта у грађевинском подручју насеља Лединци и Врдник се нашао у границама 
Националног парка. За делове тих насеља дају се правила грађења. 
 
Табела 63.  Правила грађења за грађевинско земљиште у грађевинском подручју насеља у 

Националном парку 
 Основни услови Правила грађења 

1.  

Врста и намена објеката који 
се могу градити, 
компатибилне намене 
објеката, објекти и намене 
чија је изградња забрањена 

- Дозвољена је изградња само једног главног објекта и помоћних објеката у 
функцији главног објекта. Пре изградње објеката извести 
инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке 
средине. 

- Објекти се граде као слободностојећи објекти осим изузетака наведених у 
наставку текста. 

- Главни објекат је породични стамбени објекат, породични стамбено-
пословни објекат или пословни објекат.  

- Пословне делатности које су дозвољене су: угоститељство (услуге 
смештаја), трговина на мало, услужно занатство за потребе промоције 
Националног парка.  

- Дозвољена је изградња само угоститељског пословног објекта (услуге 
смештаја: кућа, апартман, соба за изнајмљивање). 

- Помоћни објекат је: гаража за путничко возило, остава, надстрешница, 
ограда, инфраструктурни објекти за потребе главног објекта (бунар, 
водонепропусни објекат за сакупљање и третман отпадних вода и сл.).  

- Забрањена је изградња непоменутих пословних и инфраструктурних 
објеката, економских, производних и складишних објеката, као и 
помоћних објеката уз наведене објекте. 

2.  

Услови за грађевинску 
 парцелу, минимална и 
максимална површина за 
потребе парцелације / 
препарцелације у циљу 
образовања грађевинске 
парцеле 

- Није дозвољена парцелација и препарцелација. Задржава се постојећа 
парцелација. 

3.  

Положај објекта у 
односу на: 
регулациону линију, 
границе грађевинске 
парцеле, положај у 
односу на друге 
објекте на парцели и 
у односу на објекте на 
суседној парцели 

- Објекти се граде до грађевинске линије или унутар површине ограничене 
грађевинским линијама.  

- Грађевинска линија је на 5 m од регулационе линије. 
- Гаража и остава се граде на минимално 4 m од главног објекта. Гаража и 

остава се могу градити као објекти у низу. 
- Ако су задовољени противпожарни услови заштите гаража се може 

градити у саставу главног објекта. 
- Водонепропусни објекат за сакупљање и третман отпадних вода лоцирати на 

парцели на којој се гради објекат, на минимално 3 m од границе парцеле и 
других објеката. 

4.  

Највећи дозвољени 
индекс заузетости или 
изграђености 
грађевинске парцеле 

- Максимално дозвољени индекс заузетости грађевинске парцеле је 30%.  
- Максимална дозвољена бруто површина највеће основе главног објекта је 

200 m2. 
- Максимални хоризонтални габарити помоћног објекта: гараже је 30 m2, а 

оставе 10 m2. 
- У оквиру парцеле обезбедити минимално 70% зелених површина. 

5.  Највећа дозвољена висина 
или спратност објекта 

- Највећа дозвољена спратност главног објекта је П+1 (приземље + спрат), 
односно П + Пк (приземље + поткровље). 



Страна 660 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

249 
 
 

 Основни услови Правила грађења 

- Највећа дозвољена спратност помоћних објеката је П (приземље). 
- Дозвољена је изградња сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке 

и хидротехничке природе.  
- Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или 

приступног пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног тротоара) 
и може бити 1,2 m виша од коте нивелете јавног или приступног пута, односно 
максимално 1,2 m виша од нулте коте објекта; 

- Минимална светла висина етаже главног објекта је 2,4 m.  
- Светла висина надзитка поткровне етаже је максимално 1,6 m (висина од коте 

готовог пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине). 

6.  
Услови за изградњу 
других објеката на истој 
грађевинској парцели  

- Није дозвољена изградња других објеката на парцели осим оних 
наведених у тачки 1. ове Табеле. 

7.  
Услови и начин приступа 
парцели и простора за 
паркирање возила 

- За сваку грађевинску парцелу обезбедити колско-пешачки прилаз минималне 
ширине 2,5 m са минималним унутрашњим радијусом кривине од 5 m.  

- За паркирање возила за сопствене потребе обезбедити паркинг простор у 
оквиру властите грађевинске парцеле. 

8.  Инфраструктурна 
опремљеност 

- Снабдевање водом обезбедити бушењем бунара на парцели или на други 
начин, у складу са прописима.  

- Уколико постоје могућност, снабдевање водом обезбедити прикључењем 
на најближи насељски систем или регионални систем водоснабдевања.  

- Одвођење отпадних вода решити путем водонепропусних објеката за 
сакупљање и третман отпадних вода које ће се периодично празнити 
аутоцистерном до прикључења на насељску канализациону мрежу.  

- За прикључење главног објеката на дистрибутивни електроенергетски 
систем изградити прикључак који ће се састојати од прикључног вода и 
ормана мерног места (ОММ), а према условима надлежног оператора 
дистрибутивног система. 

- Прикључење главног објекта на дистрибутивну гасну мрежу извести у 
складу са условима дистрибутера. 

- Прикључење главног објекта на електронску комуникациону инфраструктуру 
извести по условима оператера. 

- Инфраструктуру изводити подземно како би се очувала културна баштина 
и природна средина. 

9.  Ограђивање парцеле 

- Грађевинска парцела се може ограђивати живом оградом, транспарентном 
или нетранспарентном оградом и у комбинацијама. 

- Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која 
се ограђује.  

- Врата и капије на регулационој линији не могу се отварати ван 
регулационе линије. 

- Максимална висина ограде је 1,8 m (рачунајући од коте тротоара). 
- Улична ограда може бити зидана до висине од 0,9 m (рачунајући од коте 

тротоара) или транспарентна ограда до висине од 1,8 m.  
- Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске 

парцеле (разграничење стамбеног од пословног дела парцеле), уз услов 
да висина те ограде не може бити већа од висине спољне ограде. 

10.  Заштита суседних 
објеката 

- Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских вода решити у 
оквиру парцеле на којој се гради.  

- Условно чисте површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
риголама према саобраћајним и зеленим површинама на парцели или 
јавној саобраћајној површини.  

- Површинске воде са грађевинске парцеле није дозвољено усмеравати 
према другој грађевинској парцели. 

11.  

Архитектонско 
обликовање, 
материјализација, 
завршна обрада, 
колорит и друго 

- Објекте градити од чврстих материјала, на традиционалан начин (зидани 
објекат) или савремени начин (монтажни објекат).  

- Обликовањем објекта успоставити хармоничан однос на парцели и са 
окружењем. Делови објекта, њен структурални склоп од утицаја на 
обликовање и визуелни изглед (прозори, стрехе, димњачке капе, тремови) 
морају бити у духу архитектонског наслеђа овог подручја.  

- Избор боја и материјала за фасаде усагласити са одговарајућим партерним 
решењем (поплочавање, озелењавање и урбани мобилијар) тако да све 
чини привлачну, атрактивну и хармоничну целину. 

- Обавезна је изградња косог крова. Кровне равни морају пратити пад 
терена. Кровни покривач ускладити са врстом кровне конструкције и 
нагибом крова. 

 
2.3.5.  Правила грађења за туристички правац „Зелена стаза“ 
 
За делове грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља: Петроварадин, Сремска 
Каменица, Лединци, Раковац и Беочин и део грађевинског земљишта за инфраструктуру у КО 
Лединци, који су дефинисани као туристички правац „Зелена стаза“, дају се правила грађења. 
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За подручје дефинисано Просторним планом као туристички правац „Зелена стаза“ обавезна је 
израда урбанистичког пројекта на основу правила грађења датих Просторним планом, а за 
потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површине јавне намене и за потребе 
утврђивања јавног интереса и изградње објеката јавне намене. 
 
Поред статичне супраструктуре, постојећих и планираних објеката високоградње и нискоградње, 
предлажу се и мобилни објекти у функцији стазе, уз могућност монтаже / демонтаже, а по 
потреби саме стазе и развојних могућности локација. 
 
На траси Петроварадин – Беочин разматране су две деонице. Деоницу 1 – Град Нови Сад, која у 
оквиру себе има стајалишта Сремска Каменица и Лединци и Деоницу 2 – општина Беочин, која 
има припадајуће објекте само у Беочину. 
 
У Сремској Каменици, на месту старе железничке станице, формирати „капију зелене стазе“ јер 
се налази на највишој коти – надморској висини у односу на стазу. 
 
Табела 64.  Правила грађења за туристички правац „Зелена стаза“ 

 Основни услови Правила грађења 

1.  

Врста и намена објеката који 
се могу градити, 
компатибилне намене 
објеката, објекти и намене 
чија је изградња забрањена 

- Задржавају се постојеће станичне зграде, уз задржавање свог карактера у 
фасадама према стази – некадашњој прузи и чување аутентичних 
елемената на главној фасади објекта. 

- Дозвољена је изградња главних и помоћних објеката у функцији главних 
објеката. Пре изградње објеката извести инжењерскогеолошка-геотехничка и 
хидрогеолошка истраживања геолошке средине. 

- Објекти могу да се граде као слободностојећи објекти и објекти у низу. 
- Главни објекат је: пешачко-бициклистичка стаза, пасарела преко 

државног пута, пословни објекат, музеј, културни центар, 
мултифункционални објекат, видиковац, јавни тоалет у функцији 
корисника стазе.  

- Пословне делатности које су дозвољене су: угоститељство (пружање 
услуге хране и пића), трговина на мало (у функцији „Зелене стазе“ и 
корисника простора), услужно занатство за потребе одвијања 
бициклистичког саобраћаја и промоције локалног идентитета и 
Националног парка.  

- Помоћни објекат је: улазни портал, амфитеатар, летња башта, 
надстрешница, ограда, инфраструктурни објекти за потребе главног 
објекта (бунар, водонепропусни објекат за сакупљање и третман отпадних 
вода, соларни панели и сл.).  

- Забрањена је изградња непоменутих пословних и инфраструктурних 
објеката, економских, производних и складишних објеката, као и 
помоћних објеката уз наведене објекте. 

- Неопходно је рушење свих објеката и делова објеката који се не уклапају 
у концепт „Зелене стазе“. 

2.  

Услови за грађевинску 
парцелу, минимална и 
максимална површина 
за потребе парцелације 
/ препарцелације у 
циљу образовања 
грађевинске парцеле 

- Могуће је формирање грађевинске парцеле под габаритом објекта 
високоградње. 

- Даје се могућност спајања свих катастарских парцела (или делова истих) 
у једну грађевинску парцелу у оквиру једне катастарске општине, изузев 
делова катастарских парцела које су водно земљиште (поток, канал). На 
истима установити право службености пролаза. 

3.  

Положај објекта у 
односу на: 
регулациону линију, 
границе грађевинске 
парцеле, положај у 
односу на друге 
објекте на парцели и 
у односу на објекте на 
суседној парцели 

- Објекти се граде до грађевинске линије или унутар површине ограничене 
грађевинским линијама.  

- Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом. 
- Помоћни објекти могу да се граде на минимално 4 m од главног објекта.  
- Водонепропусни објекат за сакупљање и третман отпадних вода лоцирати на 

парцели на којој се гради објекат, на минимално 3 m од границе парцеле и 
других објеката. 

4.  

Највећи дозвољени 
индекс заузетости или 
изграђености 
грађевинске парцеле 

- Када је грађевинска парцела формирана под габаритом објекта 
висоградње, индекс заузетости износи 100 %. 

- За потребе пренамене постојећег магацина робе у Беочину у 
мултифункционални објекат, дозвољено је образовање парцеле под објектом до 
максималне површине од 1300 m2. 

- За потребе доградње осталих постојећих објеката у оквиру туристичког правца 
„Зелена стаза“ или изградње нових објеката високоградње, дозвољено је 
образовање парцеле под објектом, максималне површине до 200 m2. 

- У оквиру комплекса (парцеле) „Зелене стазе“ обезбедити минимално 50 % 
зелених површина. 

5.  
Највећа дозвољена 
висина или спратност 
објекта 

- За објекте који се задржавају задржава се постојећа спратност. 
- Највећа дозвољена спратност нових објеката (осим видиковца) је П 

(приземље). 
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 Основни услови Правила грађења 

- При изградњи видиковца дозвољена је изградња више нивоа.  
- Дозвољена је изградња сутеренске, односно подрумске етаже, ако не постоје 

сметње геотехничке и хидротехничке природе.  
- Кота приземља нових објеката одређује се у односу на коту нивелете јавног 

или приступног пута, односно према нултој коти објекта (кота заштитног 
тротоара) и може бити 0,3 m виша од коте нивелете јавног или приступног 
пута; 

- Минимална светла висина етаже главног објекта је 2,4 m.  

6.  
Услови за изградњу 
других објеката на истој 
грађевинској парцели  

- На местима старих железничких стајалишта дозвољено је формирати: 
 платое око главних објеката који ће бити погодни и за могуће 

пројекције, презентације, културна догађања (сцене на отвореном). 
 полунаткривени простор, који може имати поливалентну функцију 

платоа, простора за одмор, игру или сајам опреме, продају бицикала и 
сл., 

 амфитеатара са и без пратећих садржаја (инфо зоном),  
 станица – парк, 
 перголе у функцији заштите од кише и сунца, 
 стаза за скејт и сл. 

- Дозвољено је планирање мобилних објеката на стази, у оквиру којих би 
биле смештене инфо зоне, сигурне зоне за склањање од кише, продаја 
сувенира, јавни тоалет и слично. Габарит објеката и њихова позиција 
треба оријентационо да одговарају димензијама вагона. Позиционирање 
извршити на слободним и сачуваним деловима пруге. 

7.  
Услови и начин приступа 
парцели и простора за 
паркирање возила 

- Стази и објектима се приступа из постојећих уличних коридора. 
- Где год је потребно обезбедити чисте и прљаве путеве тј., планирати 

одвојене приступе посетилаца од економског приступа угоститељским и 
другим објектима.  

- За потребе паркирања путничких возила посетилаца и доставних возила 
формирати паркинг простор, где год је могуће одвојен тампоном зеленила од 
других садржаја. 

8.  Инфраструктурна 
опремљеност 

- Обезбедити све потребне нове инсталације за функционисање постојећих 
објеката који мењају намену: водоводно канализационе инсталације, 
електроенергетске инсталације, телекомуникационе и сигналне 
инсталације, термотехничке инсталације. 

- Снабдевање водом обезбедити прикључењем на најближи насељски 
систем водоснабдевања.  

- Одвођење отпадних вода решити прикључењем на насељску 
канализациону мрежу или путем водонепропусних објеката за сакупљање 
и третман отпадних вода који ће се периодично празнити аутоцистерном 
до прикључења на насељску канализациону мрежу. 

- Осигурање корита потока у зони укрштања са трасом извршити у зони 
узводно и низводно од пропуста/моста у дужини од мин. 5m. 

- За прикључење главног објеката на дистрибутивни електроенергетски 
систем изградити прикључак који ће се састојати од прикључног вода и 
ормана мерног места (ОММ), а према условима надлежног оператора 
дистрибутивног система. 

- Прикључење главног објекта на дистрибутивну гасну мрежу извести у 
складу са условима дистрибутера. 

- Прикључење главног објекта на електронску комуникациону инфраструктуру 
извести по условима оператера. 

- Препорука је да се инфраструктура изводити подземно. За потребе 
осветљења стазе планирати постављање стубова дуж стазе, макс. висине 
7 m на које се постављају светиљке у складу са новим технологијама 
развоја. 

9.  Ограђивање парцеле 

- Грађевинска парцела се може по потреби ограђивати живом оградом, 
транспарентном и у комбинацијама, за потребе заштите корисника стазе, 
визуелног одвајања компатибилних намена и др. 

- Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској парцели која 
се ограђује.  

- Врата и капије на регулационој линији не могу се отварати ван 
регулационе линије. 

- Максимална висина ограде је 1,2 m (рачунајући од коте тротоара). 

10.  Заштита суседних 
објеката 

- Нивелацијом саобраћајних површина одвођење површинских вода решити у 
оквиру парцеле на којој се гради.  

- Условно чисте површинске воде са парцеле одводити слободним падом 
риголама према саобраћајним и зеленим површинама на парцели или 
другој јавној саобраћајној површини.  

- Површинске воде са грађевинске парцеле није дозвољено усмеравати 
према другој грађевинској парцели. 

- Туристички правац „Зелена стаза“ одвојити од контактних намена 
формирањем пејзажног зеленила: линеарног зеленила и зелених портала, 
групација високих стабала у зонама одморишта и декоративног зеленила 
(високо, ниско и партерно) у зонама станичних објеката. На најстрмијим 
теренима планирати заштитно зеленило у функцији заштите земљишта од 
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 Основни услови Правила грађења 

спирања и ерозије. 
- Туристички правац „Зелена стаза“ прелази преко еколошких коридора 

који повезују заштићено подручје Национални парк „Фрушка гора” са 
плавним подручјем Дунава. Зеленило потока и долина повезује шуме 
Фрушке горе са зеленилом обала Дунава. Задржати га у изворном облику 
уз допуну аутохтоном вегетацијом (која одговара микро климатским 
условима), према условима надлежне институције за заштиту природе. 

11.  

Архитектонско 
обликовање, 
материјализација, 
завршна обрада, 
колорит и друго 

- Пешачко-бициклистичку стазу поплочати (бетонске плоче, млевена цигла и др.) 
уз планирање степеништа на подвожњацима, са делом уске рампе за спуштање 
бицикала. 

- На бетонским подвожњацима и мостовима и челичним мостови може се уградити 
и слој ливеног асфалта преко одговарајуће подлоге. 

- Од саобраћајне опреме предвидети постављање стубића на „Зеленој стази“ који 
ће онемогућити приступ моторном саобраћају на стазу. 

- Пешачку и бициклистичку стазу градити уз могућност коришћења и шиноцикла. 
- Стаза се састоји се од две бициклистичке траке и стазе намењене за кретање 

пешака, максималне ширине 6 m. 
- При реконструкцији и пренамени станичних зграда чувати аутентичне елементе 

на објекту. 
- Објекте градити од чврстих материјала, на традиционалан начин (зидани 

објекат) или савремени начин (монтажни објекат са челичним конструкцијама и 
сл.).  

- Обликовањем објекта успоставити хармоничан однос на парцели и са 
окружењем. Делови објекта, њен структурални склоп од утицаја на 
обликовање и визуелни изглед (кровови, прозори, стрехе, димњачке капе, 
тремови) морају бити у духу архитектонског наслеђа овог подручја и у 
функцији енергетске ефикасности.  

- Избор боја и материјала за фасаде усагласити са одговарајућим партерним 
решењем (поплочавање, озелењавање и урбани мобилијар) тако да све 
чини привлачну, атрактивну и хармоничну целину. 

- Обавезна је изградња косог крова. Препорука је да кровне равни прате 
пад терена. Кровни покривач ускладити са врстом кровне конструкције и 
нагибом крова. У функцији енергетске ефикасности кровови могу бити 
озелењени, чиме ће се повећати зелени утисак на локацији. 

- Предвидети мере заштите од пожара. 
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V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 
1.  ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
 
Имплементација Просторног плана представља процес примене и спровођења мера и решења 
утврђених Просторним планом. Реализација овог процеса захтева дефинисање система 
управљања просторним развојем (у оквиру актуелног законодавства и институционалног 
амбијента), затим утврђивање потребних активности, мера и инструмената за имплементацију, 
утврђивање приоритета у имплементацији, као и утврђивање учесника у процесу 
имплементације и њихових обавеза, овлашћења и одговорности. 
 
Управљање просторним развојем Подручја посебне намене „Фрушка гора“ подразумева 
координисане активности различитих нивоа органа државне управе у процесу коришћења, 
уређења, развоја и заштите планског подручја: 
- државни ниво - ресорна министарства Владе Републике Србије; 
- покрајински ниво - ресорни покрајински секретаријати и Покрајинска влада; 
- ниво локалних самоуправа - ресорна одељења и службе јединица локалне самоуправе. 
 
У организацији управљања просторним развојем подручја Просторног плана приоритет имају 
функције и садржаји од јавног значаја. Реализација функција и садржаја од јавног значаја, 
представља неопходан предуслов за реализацију свих осталих планских решења. Највећи значај 
у овом погледу има спровођење границе Националног парка.  
 
Имајући у виду захтеве заштите и одрживог развоја, а сходно националном законодавству, 
секторским стратешким документима и поштовању конвенција, предложен је оквир примене 
Просторног плана као подручја којим, поред заштите вредности карактера предела, природних и 
културних добара, препоручен модел развоја туризма. Планским решењима, кроз правила 
уређења, правила грађења и смернице за спровођење Просторног плана, дати су услови за 
детаљнију разраду планских решења у области туризма.  
 
Управљање заштитом, уређењем и развојем простора у складу са планским решењима и 
правилима утврђеним Просторним планом подразумева: 
- Формирање базе података о простору и Просторном плану, у функцији коришћења, 

мониторинга и оцене спровођења, допуне и иновирања планских концепција заштите и 
развоја подручја. На тај начин створиће се предуслови за формирање ГИС базе података за 
подручје посебне намене „Фрушка гора“:  
 у првој фази ће се извршити анализа доступних података из Просторног плана и података 

којима располаже Покрајински завод за заштиту природе и надлежни заводи за заштиту 
споменика културе, Управљач Националног парка, јединице локалне самоуправе и др; 

 у другој фази формираће се јединствена просторна база података, конверзијом дигиталних 
података у јединствен систем података о простору, а која би имала задатак да обезбеди 
трајну информатичку подршку припремању, доношењу и спровођењу планских докумената 
и пројектних задатака. 

- Унапређење институционално - организационе подршке, у циљу постизања институционалне 
координације између овлашћених предузећа за коришћење и заштиту природних добара и 
природе (газдовање у Националном парку шумским и пољопривредним земљиштем, 
газдовање шумама, газдовање водама) и заштиту непокретних културних добара.  

- Управљање туристичким локацијама и појединачним туристичким атракцијама.  
- Успостављање вишег нивоа партнерства између јавног и приватног сектора. 
 
Учесници у остваривању Просторног плана су органи и институције на националном, регионалном и 
локалном нивоу, као и локална удружења цивилног сектора, који имају утицај на активности везане 
за имплементацију планских решења. 
 
Актери који су препознати као кључни у имплементацији Просторног плана су: министарства, 
покрајински секретаријати, јединице локалне самоуправе које су у обухвату Просторног плана, јавна 
предузећа и установе, цркве и верске заједнице, цивилни и приватни сектор. 
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2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
За цело подручје обухвата Просторног плана дају се смернице за даљу разраду планских решења и 
њихово спровођење. За потребе разраде планских решења тј., просторног и урбанистичког планирања 
и израде планских докумената ЈЛС за подручје обухвата Просторног плана, у складу са чланом 21. 
Закона о рударству и геолошким истраживањима, неопходно је извести инжењерскогеолошка-
геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке средине. 
 
2.1. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА У ПОДРУЧЈУ ПОСЕБНЕ 

НАМЕНЕ 
 
У подручју посебне намене дају се одвојено смернице за спровођење Просторног плана у подручју: 
 Просторне целине „Национални парк“; 
 Просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“. 
За подручје посебне намене Просторни план је у правилима уређења дао мере и смернице за израду 
одговарајућег планског документа и то за: 
 подручје Примарног центра „Иришки венац“ (поглавље IV „Правила уређења“, тачка 1.1.3.1.1. 

„Правила уређења за подручје примарног центра туристичког развоја „Иришки венац“); 
 подручје Примарног центра „Бања Врдник“ (поглавље IV „Правила уређења“, тачка 1.1.3.1.2. 

„Правила уређења за подручје примарног центра туристичког развоја „Бања Врдник“); 
 подручје Примарног туристичког правца „Фрушкогорски пут“ (поглавље IV „Правила уређења“, 

тачка 1.1.3.6.1. „Правила уређења за примарни туристички правац“). 
 
2.1.1.  Смернице за спровођење Просторног плана у Просторној целини „Национални 

парк“ 
 
За подручје Просторне целине „Национални парк“ обавезна је примена Просторног плана на следећи 
начин: 
1) даља планска разрада: 
 усаглашавање планских докумената ЈЛС са Просторним планом; 
 обавезна израда одговарајућег урбанистичког плана, у свему према смерницама утврђеним 

Просторним планом; 
 даља разрада планских решења ће се вршити у складу са мерама заштите природе које су 

дате овим Просторним планом, поготово имајући у виду ограничења у режиму заштите II 
степена и са циљем очувања режима заштите I степена у контактној зони; 

2) директна примена Просторног плана:  
 издавање локацијских услова, израда пројекта препарцелације и парцелације; 
 обавезна израда урбанистичког пројекта за Просторним планом дефинисане локације; 
а све према Рефералној карти број 4.: „Карта спровођења“. 
 
2.1.1.1. Смернице за израду планских докумената ЈЛС за подручје Просторне целине 

„Национални парк“  
 
Израдом измена и допуна или новог планског документа за ЈЛС, а који је у обухвату подручја 
посебне намене „Фрушка гора“, морају се испоштовати услови дати Просторним планом у вези 
заштите Националног парка: 
- Израдом просторног плана ЈЛС није дозвољена промена основне намене и мера заштите за 

подручје Националног парка које су дефинисане Просторним планом. 
- Израдом планског документа ЈЛС којим се дефинише грађевинско земљиште у грађевинском 

подручју насеља није дозвољено ширење грађевинског земљишта у грађевинском подручју 
насеља на подручје Националног парка. 

- Просторним планом дате су локације и смернице за израду одговарајућег урбанистичког 
плана за делове Просторне целине „Национални парк“, по основним наменама, а за потребе 
даље разраде планских решења. Израдом одговарајућег урбанистичког плана на дефинисаним 
локацијама дозвољена је корекција основне намене дефинисане овим Просторним планом уз 
примену дефинисаних мера заштите.  

 
2.1.1.2. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за комплекс манастира 

у Националном парку 
 
За потребе дефинисања новог грађевинског земљишта за комплекс манастира, за потребе 
регулације јавних површина (приступног пута, потока и сл.), начина обезбеђења приступа 
комплекса манастиру (и другим садржајима у окружењу), дефинисања начина опремања туристичком 
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инфраструктуром, дефинисања додатних мера за заштиту и презентацију подручја, као и за потребе 
изградње нових објеката и организовање нових садржаја за потребе манастирске заједнице, 
обавезна је израда одговарајућег урбанистичког плана, према смерницама из Просторног плана и у 
складу са условима накнадно прибављеним од надлежних органа и других организација у чијој је 
надлежности њихово издавање. За потребе реконструкције Споменика вртне архитектуре (СВА) 
„Парк манастира Беочин“, који се налаз у оквиру центра верског туризма „Манастир Беочин“ и у 
оквиру Националног парка, прибавити услове заштите природе. Просторним планом дата је 
прелиминарна граница подручја обухвата одговарајућег урбанистичког плана, а граница 
подручја обухвата дефинисаће се у складу са конкретним захтевима и у складу са процедуром 
регулисаном Законом о планирању и изградњи, уз сагледавање зоне заштите и заштићене 
околине манастира. 
 
При изради одговарајућег урбанистичког плана за комплекс манастира обавезна је примена свих 
мера заштите дефинисаних Просторним планом. Пре израде одговарајућег урбанистичког плана 
обавезно извести примењена геолошка истраживања, инжењерскогеолошка-геотехничка и 
хидрогеолошка истраживања геолошке средине за потребе урбанистичког планирања, 
пројектовања и изградње објеката, заштите животне средине и природних добара и објеката 
геонаслеђа, санације и рекултивације терена, ради дефинисања инжењерскогеолошких-
геотехничких услова изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине. 
 
Унутар манастирских комплекса обезбедити услове за обављање пратећих делатности монашке 
заједнице (делатност библиотеке, поставке музејске ризнице, етнолошке радионице и сл.), а које 
неће негативно утицати на презентацију непокретног културног добра. 
 
За све приступне путеве до манастирских комплекса обезбедити одговарајућу ширину коридора у 
складу са законском и подзаконском регулативом, као и техничким прописима и препорукама. 
 
У манастирском комплексу дефинисати коридор потока уз обезбеђење услова за прихват 
површинских вода, услова за одржавање потока, дефинисање неопходних прелаза преко потока 
и услова заштите природе за еколошки коридор. Уз поток планирати пешачку и/или 
бициклистичку стазу, као и заштитни зелени појас.  
 
Израдом одговарајућег урбанистичког плана обезбедити прикључење планираних објеката на 
комуналну, енергетску и ЕК инфраструктуру, као и опремање манастирског комплекса истом. 
 
2.1.1.3. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за туристичко-

рекреативни комплекс у Националном парку 
 
За потребе дефинисања новог грађевинског земљишта уз постојећи туристичко-рекреативни 
комплекс, за потребе дефинисања новог грађевинског земљишта за туристичко-рекреативни 
комплекс на шумском и пољопривредном земљишту, за потребе регулације јавних површина 
(приступног пута, потока и сл.), начина обезбеђења приступа туристичко-рекреативном комплексу, 
дефинисања начина опремања туристичком инфраструктуром, дефинисања додатних мера за 
заштиту и презентацију подручја, као и за потребе изградње нових објеката и организовање нових 
садржаја или повећања постојећих капацитета у туристичко-рекреативном комплексу, неопходна је 
израда одговарајућег урбанистичког плана, према смерницама из Просторног плана и у складу са 
условима прибављеним од надлежних завода за заштиту, од надлежних органа и других 
организација у чијој је надлежности издавање услова. Просторним планом дата је прелиминарна 
граница подручја обухвата одговарајућег урбанистичког плана, а граница подручја обухвата 
дефинисаће се у складу са конкретним захтевима и у складу са процедуром регулисаном Законом о 
планирању и изградњи.  
 
При изради одговарајућег урбанистичког плана обавезна је примена свих мера заштите дефинисаних 
Просторним планом. Пре израде одговарајућег урбанистичког плана обавезно извести примењена 
геолошка истраживања (инжењерскогеолошка-геотехничка и хидрогеолошка истраживања геолошке 
средине за потребе урбанистичког планирања, пројектовања и изградње објеката, заштите животне 
средине и природних добара и објеката геонаслеђа, санације и рекултивације терена), ради 
дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других 
карактеристика геолошке средине. 
 
У складу са исказаним захтевом за сваку појединачну локацију израдом одговарајућег 
урбанистичког плана дефинисати услове за уређење и изградњу: 
- отворених простора за прихват очекиваног броја посетилаца (колско-манипулативне и паркинг 

површине, бициклистичке и пешачке стазе и платои, летње позорнице, видиковци и сл.); 
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- спортско-рекреативних терена: отворених (за подручје Националног парка препорука је да се 
користе природни материјали), по потреби и затворених, као засебних објеката или као пратећих 
садржаја угоститељском објекту; 

- угоститељских објеката за смештај и угоститељских објеката за исхрану и пиће, уз напомену да је 
дозвољена изградња угоститељских објеката само ако је одвођење отпадних вода и привремено 
одлагање комуналног отпада решено на адекватан начин; 

- инфраструктурних мрежа и објеката у складу са очекиваним капацитетима потрошње 
(инфраструктурну мрежу изводити само подземно). 

 
Максимална спратност главних објеката је П+3+Пк (приземље + три спрата + поткровље) 
односно, максимално П + 4 (приземље + четири спрата). Изградња подрумских, сутеренских 
етажа је дозвољена само ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. При 
планирању објеката водити рачуна да се максимално испоштује конфигурација терена тј., пад 
терена треба да прати и каскадна изградња објеката. Препоручује се изградња кровова са косим 
кровним равнима које прате пад терена, али дозвољена је и изградња равних зелених кровова. 
Обезбедити минимално 40% слободних зелених површина. 
 
За паркирање возила за сопствене потребе (за запослене и кориснике услуге) мора се, у складу 
са потребама, обезбедити одговарајући паркинг простор за путничка и друга очекивана возила у 
оквиру комплекса. 
 
2.1.1.4. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за пословни комплекс 

у Националном парку 
 
За потребе дефинисања новог грађевинског земљишта, за потребе регулације јавних површина 
(приступног пута, потока, инфраструктурних објеката и сл.), начина обезбеђења приступа 
пословном комплексу, дефинисања начина опремања инфраструктуром, дефинисања додатних мера 
за заштиту, компатибилних намена, неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана, 
према смерницама из Просторног плана и у складу са условима прибављеним од надлежних органа и 
других организација. Просторним планом дата је прелиминарна граница подручја обухвата 
одговарајућег урбанистичког плана, а граница подручја обухвата дефинисаће се у складу са 
конкретним захтевима и у складу са процедуром регулисаном Законом о планирању и изградњи.  
 
У складу са исказаним захтевом за сваку појединачну локацију, израдом одговарајућег 
урбанистичког плана дефинисати услове за уређење и изградњу пословних објеката: 
административне и угоститељске делатности, делатност трговине на велико и на мало, уз напомену да 
трговина на велико може бити само у вези пољопривредних производа. 
 
Забрањена је изградња производних објеката осим енергетских и то за потребе комплекса на ком се 
гради. Забрањена је изградња складишних објеката, осим за потребе трговинске делатности. 
 
Индекс заузетости под објектима високоградње је максимално 30%. Обезбедити минимално 50% 
слободних зелених површина. Максимална висина објаката је П + 1 (приземље + спрат). Као 
компатибилне намене основној намени дозвољена је изградња породичних стамбених објеката, 
спортско-рекреативних терена, објеката тихих услужних делатности. Планом дефинисати 
инфраструктурне мреже и објекте у складу са очекиваним капацитетима потрошње (инфраструктурну 
мрежу изводити само подземно). 
 
2.1.1.5. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за расадник у 

Националном парку 
 
За потребе дефинисања грађевинског земљишта за расадник у Националном парку, за потребе 
регулације јавних површина (приступног пута, потока и сл.) и начина обезбеђења приступа 
комплексу, дефинисања начина опремања инфраструктуром, као и за потребе изградње нових 
објеката и организовање нових садржаја или повећања постојећих капацитета неопходна је 
израда одговарајућег урбанистичког плана, према смерницама из Просторног плана и у складу са 
условима прибављеним од надлежних органа и других организација. Просторним планом дата је 
прелиминарна граница подручја обухвата одговарајућег урбанистичког плана, а граница 
подручја обухвата дефинисаће се у складу са конкретним захтевима и у складу са процедуром 
регулисаном Законом о планирању и изградњи. 
 
Индекс заузетости под објектима високоградње је максимално 10%. Обезбедити минимално 70% 
зелених површина. Максимална висина објаката је П + 1 (приземље + спрат). Као компатибилне 
намене основној намени дозвољена је изградња породичних стамбених објеката, објеката тихих 
услужних делатности. Планом дефинисати инфраструктурне мреже и објекте у складу са очекиваним 
капацитетима потрошње (инфраструктурну мрежу изводити само подземно). 
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2.1.1.6. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за комунални / 
инфраструктурни комплекс у Националном парку 

 
За потребе дефинисања грађевинског земљишта за комунални / инфраструктурни комплекс у 
Националном парку (комплекс гробља, комплекс емисионог објекта, комплекс радарског центра 
итд.), за потребе регулације јавних површина и начина обезбеђења приступа комплексу, 
дефинисања начина опремања инфраструктуром, као и за потребе изградње нових објеката или 
повећања постојећих капацитета неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана, према 
смерницама из Просторног плана и у складу са условима накнадно прибављеним од надлежних завода 
за заштиту, као и других организација и јавних предузећа у чијој је надлежности издавање услова. 
Просторним планом дата је прелиминарна граница подручја обухвата одговарајућег 
урбанистичког плана, а граница подручја обухвата дефинисаће се у складу са конкретним 
захтевима и у складу са процедуром регулисаном Законом о планирању и изградњи. 
 
Индекс заузетости ће се дефинисати израдом одговарајућег урбанистичког плана. Услов је да се 
обезбеди минимално 30% слободних зелених површина. Висина објекта је у складу са захтевима за 
обављање конкретне комуналне делатности за коју се ради одговарајући урбанистички план. Планом 
дефинисати инфраструктурне мреже и објекте у складу са очекиваним капацитетима потрошње 
(инфраструктурну мрежу изводити само подземно). 
 
2.1.1.7. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за приступнe путевe у 

Националном парку 
 
За потребе дефинисања грађевинског земљишта за инфраструктуру (приступни пут), за потребе 
дефинисања нове регулације и изградњу свих планираних садржаја унутар исте, обавезна је израда 
одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница утврђених Просторним планом. 
 
Смернице за реализацију приступних путева произилазе из законске и подзаконске регулативе, 
као и техничких прописа и препорука. 
 
2.1.1.8. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за комплексе 

споменика у Националном парку 
 
За потребе дефинисања комплекса споменика у Националном парку и грађевинског земљишта, за 
потребе регулације јавних површина, начина обезбеђења приступа и начина опремања 
инфраструктуром, дефинисања додатних мера за заштиту и презентацију споменика, обавезна је 
израда одговарајућег урбанистичког плана на основу утврђених смерница и у складу са условима 
и мерама заштите дефинисаних Просторним планом. 
 
Подручје обухвата одговарајућег урбанистичког плана дефинисаће се у складу са конкретним 
захтевима и у складу са процедуром регулисаном Законом о планирању и изградњи. 
Одговарајућим урбанистичким планом дефинисати начин приступа споменику/спомен обележју, 
регулацију саобраћаја и начин паркирања и прихват очекиваног броја посетилаца 
(бициклистичке и пешачке стазе и платои), комунално и туристичко уређење отворених простора 
(уређење партера са постављањем урбаног мобилијара, решавање осветлења, постављање 
чесми, летње позорнице, привремених монтажних објеката и друго). Планом дефинисати 
инфраструктурне мреже и објекте у складу са очекиваним капацитетима потрошње (инфраструктурну 
мрежу изводити само подземно). 
 
За све интервенције на добрима под претходном заштитом и њиховој заштићеној околини, у 
смислу израде планске документације, а за потребе изградње, конзервације, рестаурације, 
инфраструктурних радова, прибавити услове и мере техничке заштите надлежног завода за 
заштиту споменика културе. 
 
2.1.1.9. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за објекте ловног 

туризма на шумском земљишту у Националном парку  
 
За потребе изградње објеката ловног туризма: ловачке куће и ловачке виле и дефинисања 
грађевинског земљишта на шумском земљишту, за потребе регулације јавних површина 
(приступног пута, потока и сл.), начина обезбеђења приступа, дефинисања начина опремања 
туристичком инфраструктуром, дефинисања додатних мера за заштиту и презентацију подручја, 
неопходна је израда одговарајућег урбанистичког плана, према смерницама из Просторног плана и 
у складу са условима накнадно прибављеним од надлежних завода за заштиту, као и других 
организација и јавних предузећа у чијој је надлежности издавање услова.  
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Граница подручја обухвата одговарајућег урбанистичког плана дефинисаће се у складу са 
конкретним захтевима и у складу са процедуром регулисаном Законом о планирању и изградњи.  
 
У складу са исказаним захтевом за сваку појединачну локацију израдом одговарајућег 
урбанистичког плана дефинисати услове за уређење и изградњу: 
- објекта ловног туризма, максималне спратности П + Пк (приземље + поткровље); изградња 

подрумске етаже је дозвољена само ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке 
природе; 

- отворених простора изван објекта ловног туризма (колско-манипулативне и паркинг површине, 
пешачке стазе и платои, терасе и баште, простор за роштиљ и котлић, терен за обуку паса, 
полигони за гађање глинених голубова и сл.); 

- затворених простора изван објекта ловног туризма (простор за смештај ловачких паса и сл.); 
- инфраструктурних мрежа и објеката у складу са очекиваним капацитетима потрошње 

(инфраструктурну мрежу изводити само подземно). 
 
Изградња објекта ловног туризма је дозвољена само ако се одвођење отпадних вода и привремено 
одлагање комуналног отпада може да реши у складу са условима заштите природе и животне средине. 
 
Израдом одговарајућег урбанистичког плана испоштовати услове дате Правилником о 
минималним техничким условима за изградњу, уређење и опремање ловнотуристичких објеката и 
стандардима, условима и начину пружања и коришћења услуга ловног туризма („Службени 
гласник РС“, број 56/11). 
 
2.1.1.10. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за комплекс ППОВ у 

Националном парку  
 
За потребе дефинисања грађевинског земљишта за комплекс ППОВ у Националном парку, за 
потребе регулације јавних површина и начина обезбеђења приступа комплексу, дефинисања 
начина опремања инфраструктуром и изградње објеката неопходна је израда одговарајућег 
урбанистичког плана, према смерницама из Просторног плана и у складу са условима накнадно 
прибављеним од надлежних завода за заштиту, као и других организација и јавних предузећа у чијој је 
надлежности издавање услова.  
 
Индекс заузетости грађевинске парцеле која се намењује за изградњу комплекса ППОВ ће се 
дефинисати израдом одговарајућег урбанистичког плана. У комплексу обезбедити: минимално 30% 
зелених површина и индекс изграђености парцеле од максимално 1. Спратност и висина објеката је 
у складу са изабраним технолошким поступком за обављање делатности. Планом дефинисати 
инфраструктурне мреже и објекте у складу са очекиваним капацитетима (инфраструктурну мрежу 
изводити само подземно). 
 
2.1.2.  Смернице за спровођење Просторног плана у Просторној целини „Подручје 

непосредног утицаја на Национални парк“ 
 
За Просторну целину „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ Просторни план се спроводи 
на следећи начин: 
1) даљом планском разрадом: 
 усаглашавањем планских докумената ЈЛС са овим Просторним планом;  
 до усаглашавања планских докумената ЈЛС, уз примену планских докумената ЈЛС обавезно се 

морају примењивати и смернице и мере заштите утврђене Просторним планом; 
 обавезна израда одговарајућег урбанистичког плана, у свему према смерницама утврђеним 

Просторним планом. 
 
2.1.2.1.  Смернице за израду планских докумената ЈЛС у Просторној целини „Подручје 

непосредног утицаја на Национални парк“  
 
Сви плански документи ЈЛС, који се налазе делимично или у целости у „Подручју непосредног 
утицаја на Национални парк“, морају се усагласити са планским решењима датим Просторним 
планом.  
 
Израдом планског документа за ЈЛС, а који је у обухвату посебне намене „Фрушка гора“, морају 
се испоштовати услови дати Просторним планом у вези заштите Националног парка: 
- Израдом планских докумената ЈЛС којим се дефинише грађевинско подручје насеља: Мала Ремета, 

Врдник, Бешеново, Шишатовац, Привина Глава, Беочин, Раковац и Буковац кориговати грађевинско 
земљиште у грађевинском подручју насеља, у делу који је у посебној намени, у складу са условима 
из Просторног плана. 
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- Израдом планског документа за ЈЛС који је у „Подручју непосредног утицаја на Национални 
парк“ морају се испоштовати услови и мере заштите дати Просторним планом у вези заштите 
подручја дефинисаних као станиште заштићених и строго заштићених врста (станишта су 
описана по катастарским парцелама у Правилима уређења, тачка 1.5.1.2. „Станишта заштићених и 
строго заштићених дивљих врста“, а графички приказана на Рефералној карти број 3.1. „Заштита 
природних добара“). 

- Израдом планског документа за ЈЛС који је у „Подручју непосредног утицаја на Национални 
парк“ морају се испоштовати услови и мере заштите дати Просторним планом у вези заштите 
непокретних културних добара и добара под претходном заштитом (Реферална карти број 3.2. 
„Заштита културних добара“ и пописа локација датих у Просторном плану, поглавље III 
„Планска решења“, тачка 1.2. „Заштита културног наслеђа“). 

- За потребе дефинисања грађевинског земљишта за инфраструктуру (приступни пут), за потребе 
дефинисања нове регулације и изградњу свих планираних садржаја унутар исте, обавезна је 
израда одговарајућег урбанистичког плана на основу смерница утврђених Просторним 
планом. Смернице за реализацију приступних путева произилазе из законске и подзаконске 
регулативе, као и техничких прописа и препорука. 

- Дозвољене делатности за „пословно, производно, складишни комплекс“ у КО Љуба, који је у 
„Подручју непосредног утицаја на Национални парк“, су оне које су у функцији примарне 
пољопривредне производње. 

- Компатибилне намене у зони кућа за одмор, које су у „Подручју непосредног утицаја на 
Национални парк“, су: угоститељски објекти, спортско-рекреативни објекти, објекти јавних 
служби, пословни објекти са тихим услужним делатностима (сервис за бицикле, трговина на 
мало и сл.), као и производни и складишни објекти за потребе малих произвођача чија је 
производња везана за презентацију и промоцију Фрушке горе и у процесу производње 
користе се лака теретна возила – ЛТВ. Израдом планског докумената ЈЛС дозвољено је 
пренаменити део зоне кућа за одмор ван Националног парка у неку од наведених 
компатибилних намена само ако се на адекватан начин реше услови заштите животне 
средине. Увођењем нових садржаја у зону кућа за одмор не сме се нарушити примарна намена 
„зона кућа за одмор“. У зонама кућа за одмор израдом планског докумената ЈЛС дефинисати 
коридоре јавних саобраћајних површина, минималне ширине од 8 m, у оквиру којих 
дефинисати начин инфраструктурног опремања за потребе планираних садржаја. Код 
парцелације и препарцелације у овој зони, а за потребе образовања нове грађевинске 
парцеле, минимална величина парцеле је 1000 m2. У случају реализације комплекса 
апартманског типа, приликом формирања грађевинске парцеле у оквиру комплекса 
минимална величина је 750 m2. При парцелацији или препарцелацији планирање приватног 
приступног пута у ширини од минимално 2,5 m дозвољено је само за једну парцелу. 
Максимална спратност објеката је П + 1 + Пк. Изградња подрумске и сутеренске етаже 
дозвољена је ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. На грађевинској 
парцели обезбедити минимално 40% зелених површина. 

- За потоке у насељима за које није утврђена регулација обавезна је израда планског 
документа на основу смерница утврђених Просторним планом. 

- При изради планова ЈЛС преузети приступне путеве дате Просторним планом и дати смернице 
за дефинисање њихове потпуне регулације, кроз планску и/или техничку документацију.  

- Очувати визуелне коридоре ка непокретним културним добрима уз контролу изградње од 
стране надлежне службе заштите споменика културе и заштите природе у следећим 
насељима: 

1) коридор ка манастирском комплексу у насељима (манастирски прњавори): Велика 
Ремета, Гргетег, Врдник, Јазак, Мала Ремета, Бешеновачки Прњавор, Шишатовац, 
Привина Глава и Раковац; 

2) у Визићу - коридор испред православне цркве и на раскрсници Улице Пеке Дапчевића са 
попречном улицом која је повезује са Улицом Богдана Симића; 

3) у Нештину - коридор на уласку у село са истока и са запада. 
- У Гргетегу, у центру насеља, очувати аутентични ђерам и мостић. 
 
2.1.2.2. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за комплекс манастира 

ван Националног парка 
 
У целости се примењују смернице дате у поглављу V „Имплементација“, тачка „2.1.1.2. Смернице 
за израду одговарајућег урбанистичког плана за комплекс манастира у Националном парку“. 
 
 
 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 671 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

260 
 
 

2.1.2.3. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за туристичко-
рекреативни комплекс ван Националног парка 

 
У целости се примењују смернице дате у поглављу V „Имплементација“, тачка „2.1.1.3. Смернице 
за израду одговарајућег урбанистичког плана за туристичко-рекреативни комплекс у 
Националном парку“. 
 
2.1.2.4. Смернице за израду одговарајућег урбанистичког плана за пословни комплекс 

ван Националног парка 
 
У целости се примењују смернице дате у поглављу V „Имплементација“, тачка „2.1.1.4. Смернице 
за израду одговарајућег урбанистичког плана за пословни комплекс у Националном парку“. 
 
 
2.2.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА У „ПОДРУЧЈУ УТИЦАЈА 

НА ПОСЕБНУ НАМЕНУ“ - ПОДРУЧЈУ ВАН ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
Сви плански документи ЈЛС, који су у целости или делом у „Подручју утицаја на посебну намену“ 
– подручју ван посебне намене, морају се усагласити са планским решењима датим у Просторном 
плану, у делу који се односи на: 
 станишта заштићених и строго заштићених врста, дата у Рефералној карти број 3.1. „Заштита 

природних добара“; 
 Просторно културно-историјску целину Фрушка гора са манастирима и другим споменицима 

(прва и друга зона заштите), дату Правилима уређења, у тачки 1.5.2. Услови и мере заштите и 
уређења непокретних културних добара и добара под претходном заштитом и у „Прилогу“ 
Просторног плана, а за коју ће се услови и мере заштите примењивати тек након доношења 
новог акта о заштити и проглашењу Просторно културно-историјске целине „Фрушка гора са 
манастирима и другим споменицима културе“. 

 туристичке правце и путеве, дате у Рефералној карти број 2.1. „Мрежа насеља и саобраћајна 
инфраструктура“ и у Правилима уређења, у тачки 1.1.3.6. „Правила уређења за туристичке 
правце кретања“. 

 Заштиту од елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа и уређење простора од 
интереса за одбрану земље, дате:  
1) на графичком прилогу 3.3. „Природни ресурси и заштита животне средине“; 
2) у Правилима уређења, у тачки 1.5.6. „Услови и мере заштите од елементарних непогода и 

техничко-технолошких несрећа“ и у тачки 1.5.7. „Уређење простора од интереса за 
одбрану земље“; 

 забрану изградње ППОВ-а у небрањеном делу, односно инундационом поручју реке Дунав; 
 заштиту од ерозије, поплава и бујица на северним падинама Фрушке горе, уз могућност 

изградње одговарајућих водних објеката (микроакумулације, ретензије), уз обавезну 
претходну израду адекватних студија, анализа и адекватне техничке документације у складу 
са Законом. 

 престанак важења мера заштите дефинисаних у односу на локалну пругу Петроварадин – 
Беочин и њен заштитни пружни појас у делу који је Просторним планом дефинисан као 
туристички правац „Зелена стаза“. 

 
 
2.3.  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАТА 
 
За посебну намену дефинисану другим просторним плановима подручја посебне намене која се налази 
у подручју обухвата Просторног плана, примењују се ти просторни планови подручја посебне намене, 
уз обавезну примену мера заштите дефинисаних Просторним планом.  
 
У подручју обухвата Просторног плана обавезна је израда одговарајућег планског документа за 
линијску инфраструктуру, а према Рефералној карти број 4 – Карта спровођења из Просторног 
плана. 
 
 
2.4.  ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ДОНОШЕЊЕМ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Ступањем на снагу Просторног плана престаје да важи у целости Просторни план подручја 
посебне намене Фрушка гора до 2022. године („Службени лист АПВ“, број 16/04). 
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Ступањем на снагу Просторног плана престају да важе у делу просторне целине 
„Национални парк“, која је дефинисана Законом о националим парковима, следећи плански 
документи: 
- Просторни план општине Бачка Паланка („Службени лист општине Бачка Паланка“, број 

20/12); 
- Просторни план општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 13/12); 
- Просторни план општине Инђије („Службени лист општине Инђије“, број 7/12); 
- Просторни план општине Ириг („Службени лист општина Срема“, број 13/14); 
- Просторни план Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/12); 
- Просторни план територије Града Сремска Митровица до 2028. („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 8/15); 
- Просторни план општине Шид („Службени лист општине Шид“, број 1/11); 
- План генералне регулације насеља Буковац („Службени лист Града Новог Сада“, број 44/15) и 

50/17); 
- План генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци („Службени лист Града 

Новог Сада“, број 18/16); 
- План генералне регулације насеља Раковац („Службени лист општина Срема“, број 20/05); 
- План генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 2/15); 
- План генералне регулације насеља Черевић („Службени лист општина Срема“, број 20/04); 
- План генералне регулације насеља Врдник („Службени лист општина Срема“, број 30/14 и 

9/15). 
 
Ступањем на снагу Просторног плана престају да важе у делу просторне целине „Подручје 
непосредног утицаја на Национални парк“, у делу који је дефинисан као туристички правац 
„Зелена стаза“, следећи плански документи: 
- Просторни план општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 13/12); 
- План генералне регулације насеља Раковац („Службени лист општина Срема“, број 20/05); 
- План генералне регулације насеља Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 2/15); 
- План детаљне регулације „Мали до“ – проширење у Сремској Каменици („Службени лист 

Града Новог Сада“, број 31/10); 
- План детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 

38/08); 
- План детаљне регулације Мишелука I У Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 

38/08); 
- План детаљне регулације Спортско-пословног центра и пијаце у Сремској Каменици 

(„Службени лист Града Новог Сада“ број 02/08); 
- План детаљне регулације Станице за снабдевање горивом уз пут Беочин – Сремска Каменица 

у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 50/09); 
- План детаљне регулације „Буковачки плато“ у Петроварадину („Службени лист Града Новог 

Сада“, број 3/07); 
- План детаљне регулације КИП у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 

20/07); 
- РП „Мали до“ у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 24/2002 и 17/03); 
- План детаљне регулације „Војиново II“ – проширење у Сремској Каменици („Службени лист 

Града Новог Сада“, број 50/10); 
- План детаљне регулације Центра на Транџаменту у Петроварадину („Службени лист Града 

Новог Сад“, број 61/10); 
- План детаљне регулације Реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге 

Београд – Нови Сад - Суботица - граница Мађарске деоница: Стара Пазова – Нови Сад на 
подручју Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 13/12); 

- План генералне регулације Сремске Каменице са окружењем („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 32/13); 

- План генералне регулације Мишелука са Рибњаком („Службени лист Града Новог Сада“, број 
57/14); 

- План генералне регулације насељених места Лединци и Стари Лединци („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 18/16); 

- План детаљне регулације Боцке у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 19/16); 

- План детаљне регулације Транџамента у Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 54/16); 

- План детаљне регулације стамбене зоне Петроварадин Југ у Петроварадину („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 71/16); 

- План детаљне регулације општеградског центра уз институтски пут у Сремској Каменици 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 9/17); 
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- План детаљне регулације Војиново у Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 21/17); 

- План детаљне регулације Транџамента (у зони наспрам Рибњака) у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 32/17). 

 
Ступањем на снагу Просторног плана престаје да важи Просторни план општине Сремски 
Карловци („Службени лист општина Сремски Карловци“, број 15/14) у делу просторне целине 
„Национални парк“, која је дефинисана Законом о националим парковима, а ван посебне 
намене дефинисане Просторним планом подручја посебне намене културног предела 
Сремски Карловци. 
 
 
3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ 
 
Планска решења су Просторним планом приказана у складу са циљевима просторног развоја по 
областима и односе се превасходно на подручје посебне намене. 
 
Приоритетне активности на имплементацији Просторног плана утврђују се за прве четири године 
примене Просторног плана. Приоритетне активности утврђују се по областима од стратешког 
значаја за подручје посебне намене.  
 

Приоритетне активности 1: 
 

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ВРЕДНОСТИ КАРАКТЕРА ПРЕДЕЛА 

- Идентификација граница заштите Националног парка на катастарском плану, у складу са 
Законом о националним парковима; 

- Усклађивање Плана управљања Националним парком са Просторним планом; 

- Активно укључивање локалног становништва у организационе структуре Управљача, ради 
међусобног усаглашавања заједничких интереса на простору Националног парка; 

- Просторни развој подручја посебне намене, у складу са очувањем и заштитом природних, културних 
и осталих створених вредности; 

- Развој локалног идентитета и очување и унапређење препознатљиве слике фрушкогорског 
предела, кроз спровођење мера заштите типова карактера предела и њихових предеоних елемената; 

- Дефинисање Просторно културно-историјску целине Фрушка гора са манастирима и другим 
споменицима на катастарском плану, у складу са Законом о културним добрима; 

- Утврђивање границе заштићене околине непокретних културних добара, у складу са Законом о 
културним добрима; 

- Наставак континуираног рекогносцирања и истраживања материјалног и нематеријалног наслеђа. 

 
 

Приоритетне активности 2: 
 

УСПОСТАВЉАЊЕ МРЕЖЕ ЦЕНТАРА ТУРИСТИЧКОГ РАЗВОЈА 

- Развој центара туристичког развоја кроз улагања у туристичку инфраструктуру и туристичку 
супраструктуру;  

- Успостављање бољег надзора и заштите на простору Националног парка кроз уређење и изградњу 
центара Управљача; 

- Функционално интегрисање и умрежавање центара туристичког развоја кроз међуопштинску 
сарадњу у јединствену туристичку понуду Фрушке горе, која је препозната као туристичка дестинација;  

- Развој туристичких производа/атрактивности и облика туризма у оквиру центара туристичког 
развоја у функцији заштите и презентације природних и културних добара; 

- Постављање система туристичке сигнализације у оквиру мреже туристичких центара и туристичких 
праваца; 

- Организована туристичка презентација непокретних културних добара у оквиру унапређења 
туристичке понуде Фрушке горе;  

- Покретање иницијативе за проглашење туристичког простора Фрушка гора. 
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Приоритетне активности 3: 
РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА 

 

- Изградња приоритетних деоница у оквиру ДП бр.21 (Нови Сад – Парагово, Парагово – обилазница Руме, 
са тунелом испод Фрушке горе) које би биле у функцији заштите Националног парка; 

- Активности на изради одговарајуће пројектно-техничке документације за „Фрушкогорски пут“; 

- Повезивање насеља и туристичких локалитета реализацијом нових општинских и приступних путева; 

- Активности на реализацији стаза немоторних кретања (бициклистичке и пешачке стазе) – 
пројектовање, изградња, обележавање; 

- Обезбеђење садржаја и минималне инфраструктурне опремљености за сваку од дефинисаних 
туристичких локација и туристичких праваца; 

- Регулација бујичних водотока на угроженим туристичким локацијама. 

 
Приоритетне активности 4: 

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 

- Санација и рекултивација деградираних простора у оквиру подручја посебне намене, посебно на 
простору Националног парка; 

- Усклађивање планске документације за газдовање шумама са Просторним планом; 

- Формирање заштитних појасева зеленила у Просторној целини „Подручје непосредног утицаја на 
Национални парк“ у складу са мерама заштите природе; 

- Усклађивање ратарске, воћарске и виноградарске производње са мерама заштите прописаним за ово 
подручје; 

- Заштита географског порекла и брендирање производа са овог подручја; 

- Унапређење локалних регистара извора загађивања животне средине. 

 
Приоритетне активности 5: 

ИЗРАДА НОВЕ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

- Израда планова детаљне регулације за туристичке локалитете у оквиру центара туристичког развоја;  

- Израда нових планова јединица локалне самоуправе или њихово усклађивање са Просторним 
планом, кроз примену утврђених смерница за подручје посебне намене; 

- Израда одговарајућег планског документа за: коридор „Фрушкогорског пута“ и подручје примарних 
центара туристичког развоја. 

 
 
4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
 
Управљање заштитом, развојем, уређењем и коришћењем подручја посебне намене, засниваће 
се на стратешким, развојно-управљачким документима (програми и планови), изворима 
финансирања, стимулативним политикама, институционалној подршци, информатичкој, 
промотерско-маркетиншкој, истраживачкој и другим подршкама. 
 
Развој, уређење, коришћење и заштита простора у обухвату Просторног плана, односно 
реализација планских решења засниваће се на инструментима за имплементацију Просторног 
плана, које се базирају на: 
 економско-финансијским мерама;  
 одговарајућој институционалној подршци; 
 нормативним мерама (изради одговарајућих планских докумената и програма) и  
 информатичкој подршци.  
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Економско финансијске мере и институционална подршка 
 
Извори финансирања за развој планског подручја зависиће од врсте приоритетних пројеката који ће 
се реализовати и нивоа надлежности. Основне линије финансирања чиниће буџетска средства 
републичког, покрајинског и локалног нивоа, кредитна средства фондова и банака, као и учешће у 
различитим програмима прекограничне и регионалне сарадње у циљу коришћења средстава из 
предприступних и структурних развојних фондова (Instrument for Pre-accession Assistance-IPA). 
Финансијско-економске мере подразумевају и учешће јединица локалне самоуправе у обухвату 
Просторног плана, као и јединица локалне самоуправе у окружењу у реализацији регионалних 
пројеката. Извори за финансирање приоритетних пројеката просторног уређења, обезбедиће се, 
поред буџета и из других извора финансирања заснованих на јавно-приватном парнерству.  
 
Институционална подршка се односи на активно учешће учесника у имплементацији 
Просторног плана и њихова сарадња како на вертикалном, тако и на хоризоналном нивоу. 
 
Дугорочни модел управљања простором и финансирања развојних пројеката који директно утичу 
на промоцију Националног парка „Фрушка гора“ (комунална и туристичка инфраструктурна 
опремљеност центара туристичког развоја и туристичких праваца), за подручје Националног 
парка реализује Управљач Националног парка.  
 
Нормативне мере 
 
У складу са смерницама за спровођење Просторног плана, приоритетна је израда планова 
детаљне регулације и урбанистичких пројеката који су у надлежности локалних самоуправа. За 
имплементацију планских решења која се односе на туризам потребно је доношење планских 
докумената из области туризма, програма развоја туризма за подручја локалних самоуправа које 
су обухваћене Просторним планом, програма изградње туристичких локалитета, као и других 
докумената у складу са Законом о туризму. 
 
Пројектни задатак, динамика израде и начин финансирања наведених докумената, утврдиће се 
кроз сарадњу надлежних локалних, покрајинских и републичких органа управе, надлежних 
организација и институција које се старају о планирању и уређењу простора, заштити животне 
средине, заштити природног и културног наслеђа, као и надлежних комуналних предузећа.  
 
Информатичка подршка 
 
Праћење и координацију активности на реализацији Просторног плана обезбедити кроз 
одговарајући информациони систем којим је потребно, поред праћења спровођења мера заштите, 
уређења и коришћења подручја, омогућити обједињено праћење туристичке понуде, као и 
праћење комплементарних, секторских активности. Ово ће омогућити перманентну процену 
укупних ефеката заштите и развоја подручја, као и евентуално доношење корективних одлука, у 
односу на усвојена планска решења. 
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Прилог 1 - Списак закона од значаја за израду Просторног плана 
 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18); 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 64/15); 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16); 
- Закон о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/15); 
- Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС“-Међународни 

уговори, број 4/11); 
- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 

закон и 99/11-др. закон); 
- Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06); 
- Законо о бањама („Службени гласник РС“, број 80/92); 
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);  
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07, 

18/16 и 47/18); 
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 

47/18); 
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени 

гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-УС); 
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 

83/14-др. закон); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ“, 

број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13-УС); 
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 

41/09, 112/15 и 80/17); 
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. 

закон и 101/16); 
- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16); 
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12); 
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.); 
- Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр.: 73/10, 

121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 - др. Закон, 113/17 – др. закон и 41/18); 
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 41/18 – др. закон); 
- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15); 
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17- др. закон); 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15); 
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
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- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 93/12); 

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15); 
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, бррој 10/16); 
- Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник РС“, број 46/06); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, 

престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на 
тачку 6) и члан 14. став 2.); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-

исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим 
одредби чл. 9. до 20.); 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14); 
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", бр. 104/16 и 83/18);  
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник PC“, број 104/09); 
- Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник 

СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 -др 
закон и 54/2015 - др. закон); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. 
закон и 10/15); 

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 

93/15); 
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12). 
 
Документи релевантни за просторно планирање су стратегије развоја појединих области донете 
на државном и покрајинском нивоу. У овај Просторни план уграђене су смернице и стратешка 
опредељења из следећих докумената:  
 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године 

(„Службени лист РС“, број 85/14); 
 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015 до 2020. 

године („Службени лист РС“, број 64/15); 
 Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015 до 2025. године („Службени 

лист РС“, број 3/15); 
 Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/16); 
 Маркетинг стратегија туризма у Војводини („Службени гласник АПВ“, број 6/10); 
 Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011 до 2018. године 

(„Службени гласник РС“, број 13/11); 
 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени 

гласник РС“, број 33/12); 
 Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији („Службени гласник РС“, 

број 111/12); 
 Национални програм заштите животне средине („Службени гласник РС“, брoj 12/10). 
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Прилог 1 - Списак закона од значаја за израду Просторног плана 
 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18); 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 64/15); 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16); 
- Закон о националним парковима („Службени гласник РС“, бр. 84/15); 
- Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС“-Међународни 

уговори, број 4/11); 
- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 

закон и 99/11-др. закон); 
- Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06); 
- Законо о бањама („Службени гласник РС“, број 80/92); 
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);  
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07, 

18/16 и 47/18); 
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 

47/18); 
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени 

гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-УС); 
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 

83/14-др. закон); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ“, 

број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13-УС); 
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 

41/09, 112/15 и 80/17); 
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. 

закон и 101/16); 
- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16); 
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12); 
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.); 
- Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр.: 73/10, 

121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 - др. Закон, 113/17 – др. закон и 41/18); 
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 41/18 – др. закон); 
- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15); 
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17- др. закон); 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15); 
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 

 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
 
 
 

- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, бр. 
36/09 и 93/12); 

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15); 
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, бррој 10/16); 
- Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник РС“, број 46/06); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, 

престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на 
тачку 6) и члан 14. став 2.); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-

исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим 
одредби чл. 9. до 20.); 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14); 
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", бр. 104/16 и 83/18);  
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник PC“, број 104/09); 
- Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник 

СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 -др 
закон и 54/2015 - др. закон); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. 
закон и 10/15); 

- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 

93/15); 
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12). 
 
Документи релевантни за просторно планирање су стратегије развоја појединих области донете 
на државном и покрајинском нивоу. У овај Просторни план уграђене су смернице и стратешка 
опредељења из следећих докумената:  
 Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године 

(„Службени лист РС“, број 85/14); 
 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015 до 2020. 

године („Службени лист РС“, број 64/15); 
 Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015 до 2025. године („Службени 

лист РС“, број 3/15); 
 Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/16); 
 Маркетинг стратегија туризма у Војводини („Службени гласник АПВ“, број 6/10); 
 Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011 до 2018. године 

(„Службени гласник РС“, број 13/11); 
 Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени 

гласник РС“, број 33/12); 
 Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији („Службени гласник РС“, 

број 111/12); 
 Национални програм заштите животне средине („Службени гласник РС“, брoj 12/10). 
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ОПИС ГРАНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ФРУШКА ГОРА“ 
 
1. Централни масив 
Границе Националног парка обухватају граничне парцеле, које су у оквиру Националног парка, а 
то су: граница почиње на тромеђи кат. парц. бр. 7669/6, 7896/3 и 7912 (Партизански пут) 
општина Сремски Карловци, КО Сремски Карловци. Граница заштите иде на северозапад 
северном границом кат. парц. бр. 7912, 7708, западном границом кат. парц. бр. 7709, скреће на 
север, источном границом кат. парц. бр. 5402 до тромеђе кат. парц. бр. 5402, 5418 и 5419. 
Граница се ломи на исток јужном међном линијом кат. парц. бр. 5419, 5422, скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 7865, 7514 и 7865 до наспрам северозападне међне тачке кат. 
парц. бр. 7510. Ту се ломи на исток, пресеца кат. парц. бр. 7865 и наставља на исток северном 
међном линијом кат. парц. бр. 7510, 7511 и 7504. Граница се ломи на југ, источном међном 
линијом кат. парц. бр. 7504 и наставља на запад јужном међном линијом кат. парц. бр. 7504, 
7511 и 7510. Сече кат. парц. бр. 7865 наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7510 и 
ломи се на југ до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7546. Ломи се на исток пресеца 
кат. парц. бр. 7865 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 7546, скреће на југозапад 
границом кат. парц. бр. 7563, 7562, 7559, 7555 до кат. парц. бр. 7865. Ломи се на исток идући 
северном границом кат. парц. бр. 7865. На југоисточној међној тачки кат. парц. бр. 7556 ломи се 
на север пратећи источном међном линијом кат. парц. бр. 7556. Ломи се на југоисток и прати 
североисточну међну линију кат. парц. бр. 7557 и 7558. Скреће на североисток пратећи јужну 
међну линију кат. парц. бр. 7560 и 7567. скреће ка северу на јужној међној тачки кат. парц. бр. 
7567 пратећи источну међну линију кат. парц. бр. 7567 до границе са парцелом 7566, где скреће 
на запад. Прати северну међну линију кат. парц. бр. 7567 и североисточну међну линију кат. 
парц. бр. 7560 до кат. парц. бр. 7559. Даље иде на северозапад границом кат. парц. бр. 7559 до 
јужне међне тачке кат. парц. бр. 7562 где се ломи и наставља на североисток границом кат. 
парц. бр. 7562, јужном међном линијом кат. парц. бр. 7565 и 7573. Наставља на север, источном 
међном линијом кат. парц. бр. 7573 до кат. парц. бр. 7496, где скреће на исток. Иде даље на 
исток, јужном границом кат. парц. бр. 7496, 7495 и 7497, до југоисточне међне тачке кат. парц. 
бр. 7497. Ломи се на север, пратећи источну међну линију кат. парц. бр. 7497 до границе са кат. 
парц. бр. 7499. Скреће на исток, па на север, пратећи јужну па источну међну линију кат. парц. 
бр. 7499. Наставља на север источном међном линијом кат. парц. бр. 5522 до југозападне међне 
тачке кат. парц. бр. 7478. Даље иде на исток, па на север, пратећи границу кат. парц. бр. 7478. 
Скреће на исток јужном међном линијом кат. парц. бр. 7477. Пресеца кат. парц. бр. 7476 и 
наставља ка северу, источном међном линијом кат. парц. бр. 7476. Наспрам северне међне тачке 
кат. парц. бр. 7477 пресеца кат. парц. бр. 7476 и 7841 и ломи се на југозапад границом кат. 
парц. бр. 7841 до кат. парц. бр. 5516. Наставља на запад, границом кат. парц. бр. 5516 до јужне 
међне тачке кат. парц. бр. 5513. Даље иде на север, границом кат. парц. бр. 5513 и 5508. Ломи 
се на исток пратећи северну међну линију кат. парц. бр. 5508. Ломи се на север, запад и југ, 
пратећи границу кат. парц. бр. 5498. Наставља на запад северном међном линијом до краја кат. 
парц. бр. 5507. Ломи се даље на југ, пратећи источну границу кат. парц. бр. 5506. Пресеца кат. 
парц. бр. 5506 и наставља на југ западном међном линијом кат. парц. бр. 5506, 5517 и 5519. 
Наспрам јужне међне тачке кат. парц. бр. 5518 пресеца кат. парц. бр. 7868 и наставља на југ 
западном међном линијом кат. парц. бр. 7868 до кат. парц. бр. 7506. Скреће на запад и 
северозапад пратећи северну међну линију кат. парц. бр. 7506 и 7507. Даље иде на север 
источном међном линијом кат. парц. бр. 7508. Даље иде на запад, северном међном линијом кат. 
парц. бр. 7508, 5459 и 5460. На северозападној међној тачки кат. парц. бр. 5460 скреће на север 
и даље иде на север источном границом кат. парц. бр. 7865. Даље иде на североисток, па 
северозапад, обухватајући кат. парц. бр. 5450. Наставља на север источном границом кат. парц. 
бр. 7865, 5437/2 и 5437/3. Наставља на запад, северном међном линијом кат. парц. бр. 5437/3, 
пресеца кат. парц. бр. 7865, даље границом кат. парц. бр. 5435, 5402, 5392, пресеца кат. парц. 
бр. 7865 и њеном источном граничном линијом иде на североисток, у истом правцу наставља 
источном линијом кат. парц. бр. 7839 до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 4981. 
Скреће на југозапад пресеца кат. парц. бр. 4465 и наставља границом кат. парц. бр. 4981, 
пресеца кат. парц. бр. 7905 и иде на северозапад па на југозапад границом кат. парц. бр. 4983, 
4997, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 5011, 5013, 5014 ломи се на југ 
западном границом кат. парц. бр. 5014, 5011, 5012, 5011, 5317, 5316 до кат. парц. бр. 7848. 
Њеном северном граничном линијом скреће на запад до наспрам североисточне међне тачке кат. 
парц. бр. 5088. Ломи се на југозапад па на север границом кат. парц. бр. 5088, 5092, источном 
границом кат. парц. бр. 5099, скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 7849 до међног 
камена са КО Буковац. 
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Граница заштите иде на север границом КО Сремски Карловци, КО Буковац до северне међне 
тачке кат. парц. бр. 3038 КО Буковац. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 3325, ломи 
се на север источном границом кат. парц. бр. 2944/1 до њене крајње северне међне тачке. 
Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 2944/1, 2887, ломи се на запад северном 
границом кат. парц. бр. 2929/2, 2887, на север источном границом кат. парц. бр. 2886, 2885/2, 
2939/1 до граничног камена грађевинске зоне. Граница заштите даље наставља границом 
грађевинске зоне до кат. парц. бр. 3333. Ломи се на југозапад јужном границом кат. парц. бр. 
3333 до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2701. Скреће на северозапад 
границом кат. парц. бр. 2701, 2709, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 2709, 
скреће на југозапад пресеца кат. парц. бр. 2712, иде границом кат. парц. бр. 2707, ломи се на 
север источном границом кат. парц. бр. 3317, пресеца исту и наставља источном границом кат. 
парц. бр. 2657/1, 2633, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 2633, 2591 до међног 
камена са КО Сремска Каменица. Скреће на северозапад границом КО Буковац и КО Сремска 
Каменица до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3965/1 КО Сремска Каменица. 
 
Подручје које се изузима из граница заштите у КО Буковац. Почетна тачка овог подручја је 
североисточна међна тачка кат. парц. бр. 3110. Граница иде на југ источном границом кат. парц. 
бр. 3110, 3111, скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 3333 и иде северном границом кат. парц. 
бр. 3077, 3163, источном границом кат. парц. бр. 3163, 3165, 3166/1, 3166/2, 3171/1, 3172, 
3176, ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 3180, 3192, 3191, 3202, 3201, 3200, 
скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 3200, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 
3200, 3201, а затим на исток границом кат. парц. бр. 3201 и 3074. Даље иде на запад дуж кат. 
парц. бр. 3074 и 3208/2. Наставља на југ границом кат. парц. бр. 3208/2, 3208/3. Пресеца кат. 
парц. бр. 3217. Прати кат. парц. бр. 3222, 3221, 3227, 3228, скреће на северозапад границом 
кат. парц. бр. 3228, пресеца кат. парц. бр. 3333, ломи се на север, западном границом кат. парц. 
бр. 3333 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3267, скреће на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 3267, 3269, 3256, 3269, 3270, скреће на север, западном границом кат. парц. бр. 3270, 
3281/1, 3333, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 3149, 3150, 3134, скреће на север 
па на североисток границом кат. парц. бр. 3134, 3150, 3151, 3152, ломи се на северозапад 
границом кат. парц. бр. 3115/1, 3115/2, 3108, 3104, 3107, 3106, скреће на исток северном 
границом кат. парц. бр. 3106, 3109, 3110 до почетне тачке описа подручја које се изузима из 
граница Националног парка. 
 
Граница у правцу северозапада пресеца кат. парц. бр. 3932 КО Сремска Каменица и иде западно 
северном границом кат. парц. бр. 3965/1, 3531, затим на север, источном границом кат. парц. бр. 
3522, 3524, 3526, северном границом кат. парц. бр. 3508, 3507, ломи се на југ, западном 
границом кат. парц. бр. 3507, 3615/1, 3615/4, 3518, 3517, 3519, 3533, скреће на југозапад, па на 
северозапад границом кат. парц. бр. 3965/1, 3984, 3206, 3200, 3984, 3552, ломи се на југ 
западном границом кат. парц. бр. 3552, 3072, 3552, 3053, 3553, 3560, 3561, 3965/2, 3566, 
3965/2, пресеца пут Рума - Нови Сад, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 4010/1, 
3613, 3612/1, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3612/1, 3613, ломи се на југ па 
на исток јужном границом кат. парц. бр. 3613, 3617/2, 3613, на југозапад границом кат. парц. 
бр. 3613, пресеца кат. парц. бр. 4001, наставља границом кат. парц. бр. 3952/1, ломи се на 
запад северним границама кат. парц. бр. 3933, 3923, 3916, 3906, 3904/1, 3902, 3865, 3864, 
скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 3863/1, ломи се на запад северном границом 
кат. парц. бр. 3861/2, скреће на југ, западном границом кат. парц. бр. 3861/2, 3862, 3861/1, 
3863/1, 3948/5, 3948/6, 3952/1, ломи се на северозапад источном границом кат. парц. бр. 3997, 
обухвата кат. парц. бр. 3847/1 и наставља источном границом кат. парц. бр. 3997, до кат. парц. 
бр. 3834. Изоставља кат. парц. бр. 3834, 3833 и наставља у правцу севера источном границом 
кат. парц. бр. 3997 до кат. парц. бр. 2499. У правцу севера иде границом кат. парц. бр. 2499, 
2496, 2499, 2497, 2499, 2498, 2309, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2309, 
3949, 1373, до међног камена са КО Лединци. 
Граница заштите иде на запад северном границом кат. парц. бр. 2545/2, 2942, КО Лединци. 
Скреће на југ пресеца кат. парц. бр. 3621, обухвата кат. парц. бр. 2937, поново пресеца кат. 
парц. бр. 3621 и у правцу истока иде јужном међном линијом кат. парц. бр. 2942 до међног 
камена КО Сремска Каменица. Граница скреће на југ, границом КО Сремска Каменица: КО 
Лединци до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2977 КО Лединци. Граница скреће на запад 
северном границом кат. парц. бр. 2977, источном границом кат. парц. бр. 2976, поново на запад 
северном границом кат. парц. бр. 2977, 3432/1. Ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 
3432/1 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3437/1. Скреће на запад па на северозапад, 
северном границом кат. парц. бр. 3437/2, 3438/1, 3610/3, 3574/1, на север, источном границом 
кат. парц. бр. 3574/1, 3475, 3462, 3461, 3574/1, 3572/2, 3490, 3496/2, 3487/2, ломи се на 
североисток границом кат. парц. бр. 3507, 3623/2, 3366/1, на запад, па на север границом кат. 
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ОПИС ГРАНИЦЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ФРУШКА ГОРА“ 
 
1. Централни масив 
Границе Националног парка обухватају граничне парцеле, које су у оквиру Националног парка, а 
то су: граница почиње на тромеђи кат. парц. бр. 7669/6, 7896/3 и 7912 (Партизански пут) 
општина Сремски Карловци, КО Сремски Карловци. Граница заштите иде на северозапад 
северном границом кат. парц. бр. 7912, 7708, западном границом кат. парц. бр. 7709, скреће на 
север, источном границом кат. парц. бр. 5402 до тромеђе кат. парц. бр. 5402, 5418 и 5419. 
Граница се ломи на исток јужном међном линијом кат. парц. бр. 5419, 5422, скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 7865, 7514 и 7865 до наспрам северозападне међне тачке кат. 
парц. бр. 7510. Ту се ломи на исток, пресеца кат. парц. бр. 7865 и наставља на исток северном 
међном линијом кат. парц. бр. 7510, 7511 и 7504. Граница се ломи на југ, источном међном 
линијом кат. парц. бр. 7504 и наставља на запад јужном међном линијом кат. парц. бр. 7504, 
7511 и 7510. Сече кат. парц. бр. 7865 наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7510 и 
ломи се на југ до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7546. Ломи се на исток пресеца 
кат. парц. бр. 7865 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 7546, скреће на југозапад 
границом кат. парц. бр. 7563, 7562, 7559, 7555 до кат. парц. бр. 7865. Ломи се на исток идући 
северном границом кат. парц. бр. 7865. На југоисточној међној тачки кат. парц. бр. 7556 ломи се 
на север пратећи источном међном линијом кат. парц. бр. 7556. Ломи се на југоисток и прати 
североисточну међну линију кат. парц. бр. 7557 и 7558. Скреће на североисток пратећи јужну 
међну линију кат. парц. бр. 7560 и 7567. скреће ка северу на јужној међној тачки кат. парц. бр. 
7567 пратећи источну међну линију кат. парц. бр. 7567 до границе са парцелом 7566, где скреће 
на запад. Прати северну међну линију кат. парц. бр. 7567 и североисточну међну линију кат. 
парц. бр. 7560 до кат. парц. бр. 7559. Даље иде на северозапад границом кат. парц. бр. 7559 до 
јужне међне тачке кат. парц. бр. 7562 где се ломи и наставља на североисток границом кат. 
парц. бр. 7562, јужном међном линијом кат. парц. бр. 7565 и 7573. Наставља на север, источном 
међном линијом кат. парц. бр. 7573 до кат. парц. бр. 7496, где скреће на исток. Иде даље на 
исток, јужном границом кат. парц. бр. 7496, 7495 и 7497, до југоисточне међне тачке кат. парц. 
бр. 7497. Ломи се на север, пратећи источну међну линију кат. парц. бр. 7497 до границе са кат. 
парц. бр. 7499. Скреће на исток, па на север, пратећи јужну па источну међну линију кат. парц. 
бр. 7499. Наставља на север источном међном линијом кат. парц. бр. 5522 до југозападне међне 
тачке кат. парц. бр. 7478. Даље иде на исток, па на север, пратећи границу кат. парц. бр. 7478. 
Скреће на исток јужном међном линијом кат. парц. бр. 7477. Пресеца кат. парц. бр. 7476 и 
наставља ка северу, источном међном линијом кат. парц. бр. 7476. Наспрам северне међне тачке 
кат. парц. бр. 7477 пресеца кат. парц. бр. 7476 и 7841 и ломи се на југозапад границом кат. 
парц. бр. 7841 до кат. парц. бр. 5516. Наставља на запад, границом кат. парц. бр. 5516 до јужне 
међне тачке кат. парц. бр. 5513. Даље иде на север, границом кат. парц. бр. 5513 и 5508. Ломи 
се на исток пратећи северну међну линију кат. парц. бр. 5508. Ломи се на север, запад и југ, 
пратећи границу кат. парц. бр. 5498. Наставља на запад северном међном линијом до краја кат. 
парц. бр. 5507. Ломи се даље на југ, пратећи источну границу кат. парц. бр. 5506. Пресеца кат. 
парц. бр. 5506 и наставља на југ западном међном линијом кат. парц. бр. 5506, 5517 и 5519. 
Наспрам јужне међне тачке кат. парц. бр. 5518 пресеца кат. парц. бр. 7868 и наставља на југ 
западном међном линијом кат. парц. бр. 7868 до кат. парц. бр. 7506. Скреће на запад и 
северозапад пратећи северну међну линију кат. парц. бр. 7506 и 7507. Даље иде на север 
источном међном линијом кат. парц. бр. 7508. Даље иде на запад, северном међном линијом кат. 
парц. бр. 7508, 5459 и 5460. На северозападној међној тачки кат. парц. бр. 5460 скреће на север 
и даље иде на север источном границом кат. парц. бр. 7865. Даље иде на североисток, па 
северозапад, обухватајући кат. парц. бр. 5450. Наставља на север источном границом кат. парц. 
бр. 7865, 5437/2 и 5437/3. Наставља на запад, северном међном линијом кат. парц. бр. 5437/3, 
пресеца кат. парц. бр. 7865, даље границом кат. парц. бр. 5435, 5402, 5392, пресеца кат. парц. 
бр. 7865 и њеном источном граничном линијом иде на североисток, у истом правцу наставља 
источном линијом кат. парц. бр. 7839 до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 4981. 
Скреће на југозапад пресеца кат. парц. бр. 4465 и наставља границом кат. парц. бр. 4981, 
пресеца кат. парц. бр. 7905 и иде на северозапад па на југозапад границом кат. парц. бр. 4983, 
4997, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 5011, 5013, 5014 ломи се на југ 
западном границом кат. парц. бр. 5014, 5011, 5012, 5011, 5317, 5316 до кат. парц. бр. 7848. 
Њеном северном граничном линијом скреће на запад до наспрам североисточне међне тачке кат. 
парц. бр. 5088. Ломи се на југозапад па на север границом кат. парц. бр. 5088, 5092, источном 
границом кат. парц. бр. 5099, скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 7849 до међног 
камена са КО Буковац. 
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Граница заштите иде на север границом КО Сремски Карловци, КО Буковац до северне међне 
тачке кат. парц. бр. 3038 КО Буковац. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 3325, ломи 
се на север источном границом кат. парц. бр. 2944/1 до њене крајње северне међне тачке. 
Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 2944/1, 2887, ломи се на запад северном 
границом кат. парц. бр. 2929/2, 2887, на север источном границом кат. парц. бр. 2886, 2885/2, 
2939/1 до граничног камена грађевинске зоне. Граница заштите даље наставља границом 
грађевинске зоне до кат. парц. бр. 3333. Ломи се на југозапад јужном границом кат. парц. бр. 
3333 до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2701. Скреће на северозапад 
границом кат. парц. бр. 2701, 2709, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 2709, 
скреће на југозапад пресеца кат. парц. бр. 2712, иде границом кат. парц. бр. 2707, ломи се на 
север источном границом кат. парц. бр. 3317, пресеца исту и наставља источном границом кат. 
парц. бр. 2657/1, 2633, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 2633, 2591 до међног 
камена са КО Сремска Каменица. Скреће на северозапад границом КО Буковац и КО Сремска 
Каменица до наспрам североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3965/1 КО Сремска Каменица. 
 
Подручје које се изузима из граница заштите у КО Буковац. Почетна тачка овог подручја је 
североисточна међна тачка кат. парц. бр. 3110. Граница иде на југ источном границом кат. парц. 
бр. 3110, 3111, скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 3333 и иде северном границом кат. парц. 
бр. 3077, 3163, источном границом кат. парц. бр. 3163, 3165, 3166/1, 3166/2, 3171/1, 3172, 
3176, ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 3180, 3192, 3191, 3202, 3201, 3200, 
скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 3200, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 
3200, 3201, а затим на исток границом кат. парц. бр. 3201 и 3074. Даље иде на запад дуж кат. 
парц. бр. 3074 и 3208/2. Наставља на југ границом кат. парц. бр. 3208/2, 3208/3. Пресеца кат. 
парц. бр. 3217. Прати кат. парц. бр. 3222, 3221, 3227, 3228, скреће на северозапад границом 
кат. парц. бр. 3228, пресеца кат. парц. бр. 3333, ломи се на север, западном границом кат. парц. 
бр. 3333 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3267, скреће на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 3267, 3269, 3256, 3269, 3270, скреће на север, западном границом кат. парц. бр. 3270, 
3281/1, 3333, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 3149, 3150, 3134, скреће на север 
па на североисток границом кат. парц. бр. 3134, 3150, 3151, 3152, ломи се на северозапад 
границом кат. парц. бр. 3115/1, 3115/2, 3108, 3104, 3107, 3106, скреће на исток северном 
границом кат. парц. бр. 3106, 3109, 3110 до почетне тачке описа подручја које се изузима из 
граница Националног парка. 
 
Граница у правцу северозапада пресеца кат. парц. бр. 3932 КО Сремска Каменица и иде западно 
северном границом кат. парц. бр. 3965/1, 3531, затим на север, источном границом кат. парц. бр. 
3522, 3524, 3526, северном границом кат. парц. бр. 3508, 3507, ломи се на југ, западном 
границом кат. парц. бр. 3507, 3615/1, 3615/4, 3518, 3517, 3519, 3533, скреће на југозапад, па на 
северозапад границом кат. парц. бр. 3965/1, 3984, 3206, 3200, 3984, 3552, ломи се на југ 
западном границом кат. парц. бр. 3552, 3072, 3552, 3053, 3553, 3560, 3561, 3965/2, 3566, 
3965/2, пресеца пут Рума - Нови Сад, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 4010/1, 
3613, 3612/1, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3612/1, 3613, ломи се на југ па 
на исток јужном границом кат. парц. бр. 3613, 3617/2, 3613, на југозапад границом кат. парц. 
бр. 3613, пресеца кат. парц. бр. 4001, наставља границом кат. парц. бр. 3952/1, ломи се на 
запад северним границама кат. парц. бр. 3933, 3923, 3916, 3906, 3904/1, 3902, 3865, 3864, 
скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 3863/1, ломи се на запад северном границом 
кат. парц. бр. 3861/2, скреће на југ, западном границом кат. парц. бр. 3861/2, 3862, 3861/1, 
3863/1, 3948/5, 3948/6, 3952/1, ломи се на северозапад источном границом кат. парц. бр. 3997, 
обухвата кат. парц. бр. 3847/1 и наставља источном границом кат. парц. бр. 3997, до кат. парц. 
бр. 3834. Изоставља кат. парц. бр. 3834, 3833 и наставља у правцу севера источном границом 
кат. парц. бр. 3997 до кат. парц. бр. 2499. У правцу севера иде границом кат. парц. бр. 2499, 
2496, 2499, 2497, 2499, 2498, 2309, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2309, 
3949, 1373, до међног камена са КО Лединци. 
Граница заштите иде на запад северном границом кат. парц. бр. 2545/2, 2942, КО Лединци. 
Скреће на југ пресеца кат. парц. бр. 3621, обухвата кат. парц. бр. 2937, поново пресеца кат. 
парц. бр. 3621 и у правцу истока иде јужном међном линијом кат. парц. бр. 2942 до међног 
камена КО Сремска Каменица. Граница скреће на југ, границом КО Сремска Каменица: КО 
Лединци до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2977 КО Лединци. Граница скреће на запад 
северном границом кат. парц. бр. 2977, источном границом кат. парц. бр. 2976, поново на запад 
северном границом кат. парц. бр. 2977, 3432/1. Ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 
3432/1 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3437/1. Скреће на запад па на северозапад, 
северном границом кат. парц. бр. 3437/2, 3438/1, 3610/3, 3574/1, на север, источном границом 
кат. парц. бр. 3574/1, 3475, 3462, 3461, 3574/1, 3572/2, 3490, 3496/2, 3487/2, ломи се на 
североисток границом кат. парц. бр. 3507, 3623/2, 3366/1, на запад, па на север границом кат. 
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парц. бр. 3366/1, скреће на југозапад границом кат. парц. бр. 3303, 3306, 3309, ломи се на 
североисток, источном границом кат. парц. бр. 3311, 2757, 2755. На исток, јужном границом кат. 
парц. бр. 2749, 2751, источном границом кат. парц. бр. 2751, 2750, на северозапад границом 
2750, 2745, 2735, ломи се на југоисток, пресеца кат. парц. бр. 2730 и иде на север до кат. парц. 
бр. 2701. Даље иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 2701, 2705/1, 2705/4, 2707, 2716/1, 
скреће на север источном границом кат. парц. бр. 2716/1, 2719, 2683, ломи се на северозапад, 
северном границом кат. парц. бр. 2683, 2688, 2690, 2694, 2695, 2696, 2697, до КО Раковац, 
општина Беочин. Границом КО Раковац иде до кат. парц. бр. 2182 КО Лединци. На запад иде 
северном границом кат. парц. бр. 2182, 2181, 2178, 2169, 2168 до КО Раковац. Границом 
катастарских општина иде до тромеђе кат. парц. бр. 2164, КО Лединци, 2609 и 2608 КО Раковац, 
општина Беочин. 
Граница иде на југозапад кроз КО Раковац западном границом кат. парц. бр. 2609, 2611, 2610/2, 
2612, 2607/1, 2586, 2587, 2586, 2589, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2589, 
2573/2, ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 2592/2, 2593, 2594, 2595, 2596, 2601, на 
северозапад, северном границом кат. парц. бр. 2601, 2561/2, 2562, 2556/5, 2557, 2552, 2544/3, 
2542, 2541/1, 2537, 2538/1, 2538/2, 2521/2, 2521/3, 2518/2, 2519/8, пресеца кат. парц. бр. 
4045, наставља на југ западном границом кат. парц. бр. 4045, 2438/1, поново пресеца кат. парц. 
бр. 4045 и иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 4012 до кат. парц. бр. 2501. Ломи се на 
југ, границом кат. парц. бр. 2501, 2499, 2498, 4012 до наспрам југозападне међне тачке кат. 
парц. бр. 2579. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 2579, 2583, 2584, 2625, ломи се 
на југ западном границом кат. парц. бр. 2628, 2485, скреће на запад северном границом кат. 
парц. бр. 2475, 2476, обухвата кат. парц. бр. 2754 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 
2761. Скреће на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 2761, 2762, 2763, 2764, 2766, 4017, 
2782, 2783, 2784, 2788, 2790, 2792, 2793, 2812, 2811, 2810, 4020, 4023, пресеца кат. парц. бр. 
2968 и скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2952/3, 2970, 2972/1, 2973, 2972/1 у 
правцу југозапада до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 2976. Граница иде на 
северозапад, пресеца кат. парц. бр. 2977, иде границом кат. парц. бр. 2980, пресеца кат. парц. 
бр. 2981, 4024, ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 3002/1, 3002/2 скреће на запад 
северном границом кат. парц. бр. 3002/2, 3002/1, 3114, 3152, ломи се на север источном 
границом кат. парц. бр. 3152, 4051 до кат. парц. бр. 3198/2. Скреће на североисток па на 
југоисток границом кат. парц. бр. 3198/2, 3199/2, 3202, 3201/1, 3200, 3197/2, 3197/1, пресеца 
кат. парц. бр. 3190, наставља на југоисток јужном границом кат. парц. бр. 3186/13, 3186/17, 
3186/9, 3186/4, 3186/3, 3186/2, 3186/1, 3181 ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 
3181, пресеца кат. парц. бр. 4031, наставља границом кат. парц. бр. 3412, 3411, 3410, 3414, 
скреће на северозапад границом 3414, 3424, 3425, 3426/1, 3430, 3431, 3432, 3433, 3441, 
пресеца кат. парц. бр. 4033 у истом правцу границом 3365, 3363, 3362, 3290/1, ломи се на 
север, пресеца кат. парц. бр. 3304 и иде источном границом кат. парц. бр. 3292 до кат. парц. бр. 
4040. Скреће на северозапад границом 3292, 3290/1, ломи се на југ западном границом 3290/1, 
3310, 3290/1, скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 3312, 3313, ломи се на 
југоисток границом кат. парц. бр. 3313, 3318, сече кат. парц. бр. 3320 и иде даље на исток 
границом кат. парц. бр. 3321, 3322, 3333/2, 3333/1, 3324, 3326, 3290/1, 3327. Пресеца 3338/1 и 
иде њеном јужном границом до кат. парц. бр. 3290/2. Ломи се на југозапад границом кат. парц. 
бр. 3346, 3290/2 и наставља на југоисток и југ, јужним и западним међним линијама кат. парц. 
бр. 3290/2, 3290/5, 3360, 3359/1, 3359/2, пресеца кат. парц. бр. 3369, у истом правцу границом 
кат. парц. бр. 3373/3, 3377/1, 3381, 3380, 3387, 3391, 3392, 3393, 3397, 3398/1, 3202, 3204 до 
кат. парц. бр. 4051. Скреће на северозапад источном границом кат. парц. бр. 4051 до преломне 
тачке кат. парц. бр. 3228. Граница скреће на запад пресеца кат. парц. бр. 4051 до међне тачке 
са КО Беочин, општина Беочин. 
Граница заштите пресеца кат. парц. бр. 3947, КО Беочин, општина Беочин у правцу запада иде 
северном границом кат. парц. бр. 2626, 2623 до кат. парц. бр. 2630. Ломи се на север, источном 
границом кат. парц. бр. 2630 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2614. Граница скреће на 
југ западно границом кат. парц. бр. 2646/3 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2643/1. 
Ломи се на запад, северном границом кат. парц. бр. 2643/1, 2642/1, 2649/1, 2640. Ломи се на 
северозапад западном границом кат. парц. бр. 3926 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 
2670. Скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 2670, 2679. Ломи се на југоисток, 
западном границом кат. парц. бр. 2679, 2666, 2667, 2664, 2663, 2685, 2684, 2683, 2689, 2690 до 
кат. парц. бр. 3926. Скреће на запад границом кат. парц. бр. 3926 до наспрам северозападне 
међне тачке кат. парц. бр. 3003. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 3926 и наставља 
границом кат. парц. бр. 3003, 3926, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3012, 
3011, 3010, 3014, 3015, 2990, до кат. парц. бр. 3930. Њеном источном граничном линијом иде на 
југ до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 3021. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 
3021, 3022, 3023, 3049, пресеца кат. парц. бр. 3930. Ломи се на југозапад, западном границом 
кат. парц. бр. 3930, источном границом кат. парц. бр. 3879 до наспрам североисточне међне 
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тачке кат. парц. бр. 3070. Скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 3879 и иде северном границом 
кат. парц. бр. 3070 и 3081. Скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 3927, 3087, 2929, 
3088/1, 2877, 2876, до међне тачке грађевинског реона. 
Граница скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 2877, 2878, 3090, 3089/1, 3094, ломи се на 
запад па на југ границом кат. парц. бр. 3096, до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3173. У 
правцу југоистока пресеца кат. парц. бр. 3096 до преломне тачке кат. парц. бр. 3094. Наставља 
границом кат. парц. бр. 3094 у правцу југоистока, па југозапада до преломне тачке, где у истом 
правцу пресеца кат. парц. бр. 3094 до кат. парц. бр. 3918. Њеном источном граничном линијом 
иде на северозапад до кат. парц. бр. 3178/2. Границом исте парцеле иде до тромеђе кат. парц. 
бр. 3178/2, 3177 и 3096. У правцу североистока пресеца кат. парц. бр. 3096 до кат. парц. бр. 
3174. Даље на север иде границом кат. парц. бр. 3096, па на југ границом исте парцеле до кат. 
парц. бр. 3914. Ломи се на северозапад пресеца кат. парц. бр. 3914 и иде границом кат. парц. 
бр. 3815, пресеца кат. парц. бр. 3817, наставља границом кат. парц. бр. 3802, 3801, 3792, 
3782/1, 3784/1, 3230/2, 3230/1, 3269, 3270, 3276, 3277, ломи се на југ границом кат. парц. бр. 
3277, 3267, 3230/1, 3231, 3230/1, 3230/2. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 3737, 
3735/8, 3735/4, 3731/1, 3735/4, ломи се на север, источном границом кат. парц. бр. 3380, 3381, 
3384, 3385/1, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 3399/1, 3401/1, 3400/1, 3392/3, 
3395, 3418/1, 3419/1, 3428/1, 3428/2, 3427/1, 3426/2, 3427/1, 3428/1. Ломи се на југ па на 
запад границом кат. парц. бр. 3425, 3532, пресеца кат. парц. бр. 3894, скреће на југ њеном 
западном границом до кат. парц. бр. 3535. Ломи сена запад пресеца кат. парц. бр. 3676 и 
наставља границом кат. парц. бр. 3712, 3710, 3756 до међног камена са КО Черевић, општина 
Беочин, односно до кат. парц. бр. бр. 3339 КО Черевић. 
Граница заштите иде на северозапад, пресеца кат. парц. бр. 4074 КО Черевић, општина Беочин и 
наставља северном границом кат. парц. бр. 3339, западном границом кат. парц. бр. 3349, 3350. 
Северном границом кат. парц. бр. 3351, 3355, 3358/2, пресеца кат. парц. бр. 4065 и њеном 
западном границом иде до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3365. Граница скреће на 
запад, па на северозапад граничним кат. парц.бр. 3366, 3361, 3363, 3360, 3359, 2765/3, 3205, 
ломи се на југозапад, северном границом кат. парц. бр. 3205, 3204, пресеца кат. парц. бр. 3171 
и иде на северозапад источном границом кат. парц. бр. 3203, 3190, 3189, 3186, 3184, 3183, 
3182, 3181, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 3181, 3182, 3183, 3185, 3186, 3187, 
3194. Скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 3179, источном границом кат. парц. бр. 
2765/2, 2765/1 на север до наспрам југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 2577. Скреће на 
југозапад, пресеца кат. парц. бр. 2765/1 и наставља у истом правцу западном границом кат. 
парц. бр. 2569, 2567/2, 2567/1, 2568, 2565/2, ломи се на запад, северном границом кат. парц. 
бр. 2565/1, 2555, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 2554, 2553, ломи се на 
запад северном границом кат. парц. бр. 2552, 2544, скреће на југ, западном границом кат. парц. 
бр. 3432, 3437, 4070, до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3562. Ломи се на југозапад, 
граничним кат. парц. бр. 3562, 3557/1, 3556, 3576/1. Скреће на северозапад границом кат. парц. 
бр. 3578, 3580, 3579, пресеца кат. парц. бр. 4037 и наставља њеном западном граничном 
линијом до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3727. У правцу северозапада, североистока 
иде западном границом кат. парц. бр. 3695 до наспрам међне тачке кат. парц. бр. 3698/1. Даље 
иде на северозапад, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 3710/1, 3704, 3703. Скреће ка 
југоистоку границом кат. парц. бр. 3701, 3697 и 3696. Иде на север, источном границом кат. 
парц. бр. 3696, 3700, 2152, 2151 и 2150. Ломи се на запад пратећи северну границу кат. парц. 
бр. 2150, и даље на југ до кат. парц. бр. 2151. Наставља на запад, северном границом кат. парц. 
бр. 2151, 2153, 3701, 2146, 3701, 3705, 3707 и 2139. Даље иде на исток, јужним границама кат. 
парц. бр. 2139 и 3707, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 3706, 3709/4, 3709/5, 
3709/2, 3709/1, 3715/5, 3714/3, 3714/4, 3724/1, 3722, 3730, 3731. Ломи се на запад северном 
границом кат. парц. бр. 3759/2, 3796/1, 3797/2. Ломи се на запад северном границом кат. парц. 
бр. 3759/2, 3796/1, 3797/2. 
Пресеца кат. парц. бр. 4036 и спушта се на југ западном границом кат. парц. бр. 4036. Скреће на 
запад северном границом кат. парц. бр. 3803/3, 3804/3, пресеца кат. парц. бр. 4072 и њеном 
западном граничном линијом иде на југ до кат. парц. бр. 3916/1. Скреће на запад границом кат. 
парц. бр. 3916/1, на север границом кат. парц. бр. 3796/1, 3913, 3907/2, ломи се на запад 
северном границом кат. парц. бр. 3907/1, 3796/1. Скреће на север источном границом кат. парц. 
бр. 3872, на североисток границом кат. парц. бр. 3904, 3903, 3902, 3900, на север источном 
границом кат. парц. бр. 3900, 3894, 3888, 3890, 3885, 3881, 3878/3, 3875, 3849 ломи се на запад 
северном границом кат. парц. бр. 3850, 3851, 3860, 3861, пресеца кат. парц. бр. 4073 до 
граничне линије са КО Баноштор, општина Беочин. Граница скреће на север границом 
катастарских општина до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 851 КО Баноштор. 
Граница заштите иде на запад, граничним кат. парц.бр. 854, 855/1, скреће на северозапад 
границом кат. парц. бр. 855/1, 855/7, 855/6, 855/3, 855/4, 859, 855/5, 863, 864, ломи се на 
југоисток границом кат. парц. бр. 864, 855/5, 855/6, 855/7, 855/1 до наспрам североисточне 
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парц. бр. 3366/1, скреће на југозапад границом кат. парц. бр. 3303, 3306, 3309, ломи се на 
североисток, источном границом кат. парц. бр. 3311, 2757, 2755. На исток, јужном границом кат. 
парц. бр. 2749, 2751, источном границом кат. парц. бр. 2751, 2750, на северозапад границом 
2750, 2745, 2735, ломи се на југоисток, пресеца кат. парц. бр. 2730 и иде на север до кат. парц. 
бр. 2701. Даље иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 2701, 2705/1, 2705/4, 2707, 2716/1, 
скреће на север источном границом кат. парц. бр. 2716/1, 2719, 2683, ломи се на северозапад, 
северном границом кат. парц. бр. 2683, 2688, 2690, 2694, 2695, 2696, 2697, до КО Раковац, 
општина Беочин. Границом КО Раковац иде до кат. парц. бр. 2182 КО Лединци. На запад иде 
северном границом кат. парц. бр. 2182, 2181, 2178, 2169, 2168 до КО Раковац. Границом 
катастарских општина иде до тромеђе кат. парц. бр. 2164, КО Лединци, 2609 и 2608 КО Раковац, 
општина Беочин. 
Граница иде на југозапад кроз КО Раковац западном границом кат. парц. бр. 2609, 2611, 2610/2, 
2612, 2607/1, 2586, 2587, 2586, 2589, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2589, 
2573/2, ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 2592/2, 2593, 2594, 2595, 2596, 2601, на 
северозапад, северном границом кат. парц. бр. 2601, 2561/2, 2562, 2556/5, 2557, 2552, 2544/3, 
2542, 2541/1, 2537, 2538/1, 2538/2, 2521/2, 2521/3, 2518/2, 2519/8, пресеца кат. парц. бр. 
4045, наставља на југ западном границом кат. парц. бр. 4045, 2438/1, поново пресеца кат. парц. 
бр. 4045 и иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 4012 до кат. парц. бр. 2501. Ломи се на 
југ, границом кат. парц. бр. 2501, 2499, 2498, 4012 до наспрам југозападне међне тачке кат. 
парц. бр. 2579. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 2579, 2583, 2584, 2625, ломи се 
на југ западном границом кат. парц. бр. 2628, 2485, скреће на запад северном границом кат. 
парц. бр. 2475, 2476, обухвата кат. парц. бр. 2754 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 
2761. Скреће на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 2761, 2762, 2763, 2764, 2766, 4017, 
2782, 2783, 2784, 2788, 2790, 2792, 2793, 2812, 2811, 2810, 4020, 4023, пресеца кат. парц. бр. 
2968 и скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2952/3, 2970, 2972/1, 2973, 2972/1 у 
правцу југозапада до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 2976. Граница иде на 
северозапад, пресеца кат. парц. бр. 2977, иде границом кат. парц. бр. 2980, пресеца кат. парц. 
бр. 2981, 4024, ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 3002/1, 3002/2 скреће на запад 
северном границом кат. парц. бр. 3002/2, 3002/1, 3114, 3152, ломи се на север источном 
границом кат. парц. бр. 3152, 4051 до кат. парц. бр. 3198/2. Скреће на североисток па на 
југоисток границом кат. парц. бр. 3198/2, 3199/2, 3202, 3201/1, 3200, 3197/2, 3197/1, пресеца 
кат. парц. бр. 3190, наставља на југоисток јужном границом кат. парц. бр. 3186/13, 3186/17, 
3186/9, 3186/4, 3186/3, 3186/2, 3186/1, 3181 ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 
3181, пресеца кат. парц. бр. 4031, наставља границом кат. парц. бр. 3412, 3411, 3410, 3414, 
скреће на северозапад границом 3414, 3424, 3425, 3426/1, 3430, 3431, 3432, 3433, 3441, 
пресеца кат. парц. бр. 4033 у истом правцу границом 3365, 3363, 3362, 3290/1, ломи се на 
север, пресеца кат. парц. бр. 3304 и иде источном границом кат. парц. бр. 3292 до кат. парц. бр. 
4040. Скреће на северозапад границом 3292, 3290/1, ломи се на југ западном границом 3290/1, 
3310, 3290/1, скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 3312, 3313, ломи се на 
југоисток границом кат. парц. бр. 3313, 3318, сече кат. парц. бр. 3320 и иде даље на исток 
границом кат. парц. бр. 3321, 3322, 3333/2, 3333/1, 3324, 3326, 3290/1, 3327. Пресеца 3338/1 и 
иде њеном јужном границом до кат. парц. бр. 3290/2. Ломи се на југозапад границом кат. парц. 
бр. 3346, 3290/2 и наставља на југоисток и југ, јужним и западним међним линијама кат. парц. 
бр. 3290/2, 3290/5, 3360, 3359/1, 3359/2, пресеца кат. парц. бр. 3369, у истом правцу границом 
кат. парц. бр. 3373/3, 3377/1, 3381, 3380, 3387, 3391, 3392, 3393, 3397, 3398/1, 3202, 3204 до 
кат. парц. бр. 4051. Скреће на северозапад источном границом кат. парц. бр. 4051 до преломне 
тачке кат. парц. бр. 3228. Граница скреће на запад пресеца кат. парц. бр. 4051 до међне тачке 
са КО Беочин, општина Беочин. 
Граница заштите пресеца кат. парц. бр. 3947, КО Беочин, општина Беочин у правцу запада иде 
северном границом кат. парц. бр. 2626, 2623 до кат. парц. бр. 2630. Ломи се на север, источном 
границом кат. парц. бр. 2630 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2614. Граница скреће на 
југ западно границом кат. парц. бр. 2646/3 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 2643/1. 
Ломи се на запад, северном границом кат. парц. бр. 2643/1, 2642/1, 2649/1, 2640. Ломи се на 
северозапад западном границом кат. парц. бр. 3926 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 
2670. Скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 2670, 2679. Ломи се на југоисток, 
западном границом кат. парц. бр. 2679, 2666, 2667, 2664, 2663, 2685, 2684, 2683, 2689, 2690 до 
кат. парц. бр. 3926. Скреће на запад границом кат. парц. бр. 3926 до наспрам северозападне 
међне тачке кат. парц. бр. 3003. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 3926 и наставља 
границом кат. парц. бр. 3003, 3926, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3012, 
3011, 3010, 3014, 3015, 2990, до кат. парц. бр. 3930. Њеном источном граничном линијом иде на 
југ до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 3021. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 
3021, 3022, 3023, 3049, пресеца кат. парц. бр. 3930. Ломи се на југозапад, западном границом 
кат. парц. бр. 3930, источном границом кат. парц. бр. 3879 до наспрам североисточне међне 
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тачке кат. парц. бр. 3070. Скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 3879 и иде северном границом 
кат. парц. бр. 3070 и 3081. Скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 3927, 3087, 2929, 
3088/1, 2877, 2876, до међне тачке грађевинског реона. 
Граница скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 2877, 2878, 3090, 3089/1, 3094, ломи се на 
запад па на југ границом кат. парц. бр. 3096, до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 3173. У 
правцу југоистока пресеца кат. парц. бр. 3096 до преломне тачке кат. парц. бр. 3094. Наставља 
границом кат. парц. бр. 3094 у правцу југоистока, па југозапада до преломне тачке, где у истом 
правцу пресеца кат. парц. бр. 3094 до кат. парц. бр. 3918. Њеном источном граничном линијом 
иде на северозапад до кат. парц. бр. 3178/2. Границом исте парцеле иде до тромеђе кат. парц. 
бр. 3178/2, 3177 и 3096. У правцу североистока пресеца кат. парц. бр. 3096 до кат. парц. бр. 
3174. Даље на север иде границом кат. парц. бр. 3096, па на југ границом исте парцеле до кат. 
парц. бр. 3914. Ломи се на северозапад пресеца кат. парц. бр. 3914 и иде границом кат. парц. 
бр. 3815, пресеца кат. парц. бр. 3817, наставља границом кат. парц. бр. 3802, 3801, 3792, 
3782/1, 3784/1, 3230/2, 3230/1, 3269, 3270, 3276, 3277, ломи се на југ границом кат. парц. бр. 
3277, 3267, 3230/1, 3231, 3230/1, 3230/2. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 3737, 
3735/8, 3735/4, 3731/1, 3735/4, ломи се на север, источном границом кат. парц. бр. 3380, 3381, 
3384, 3385/1, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 3399/1, 3401/1, 3400/1, 3392/3, 
3395, 3418/1, 3419/1, 3428/1, 3428/2, 3427/1, 3426/2, 3427/1, 3428/1. Ломи се на југ па на 
запад границом кат. парц. бр. 3425, 3532, пресеца кат. парц. бр. 3894, скреће на југ њеном 
западном границом до кат. парц. бр. 3535. Ломи сена запад пресеца кат. парц. бр. 3676 и 
наставља границом кат. парц. бр. 3712, 3710, 3756 до међног камена са КО Черевић, општина 
Беочин, односно до кат. парц. бр. бр. 3339 КО Черевић. 
Граница заштите иде на северозапад, пресеца кат. парц. бр. 4074 КО Черевић, општина Беочин и 
наставља северном границом кат. парц. бр. 3339, западном границом кат. парц. бр. 3349, 3350. 
Северном границом кат. парц. бр. 3351, 3355, 3358/2, пресеца кат. парц. бр. 4065 и њеном 
западном границом иде до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3365. Граница скреће на 
запад, па на северозапад граничним кат. парц.бр. 3366, 3361, 3363, 3360, 3359, 2765/3, 3205, 
ломи се на југозапад, северном границом кат. парц. бр. 3205, 3204, пресеца кат. парц. бр. 3171 
и иде на северозапад источном границом кат. парц. бр. 3203, 3190, 3189, 3186, 3184, 3183, 
3182, 3181, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 3181, 3182, 3183, 3185, 3186, 3187, 
3194. Скреће на запад, северном границом кат. парц. бр. 3179, источном границом кат. парц. бр. 
2765/2, 2765/1 на север до наспрам југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 2577. Скреће на 
југозапад, пресеца кат. парц. бр. 2765/1 и наставља у истом правцу западном границом кат. 
парц. бр. 2569, 2567/2, 2567/1, 2568, 2565/2, ломи се на запад, северном границом кат. парц. 
бр. 2565/1, 2555, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 2554, 2553, ломи се на 
запад северном границом кат. парц. бр. 2552, 2544, скреће на југ, западном границом кат. парц. 
бр. 3432, 3437, 4070, до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3562. Ломи се на југозапад, 
граничним кат. парц. бр. 3562, 3557/1, 3556, 3576/1. Скреће на северозапад границом кат. парц. 
бр. 3578, 3580, 3579, пресеца кат. парц. бр. 4037 и наставља њеном западном граничном 
линијом до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3727. У правцу северозапада, североистока 
иде западном границом кат. парц. бр. 3695 до наспрам међне тачке кат. парц. бр. 3698/1. Даље 
иде на северозапад, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 3710/1, 3704, 3703. Скреће ка 
југоистоку границом кат. парц. бр. 3701, 3697 и 3696. Иде на север, источном границом кат. 
парц. бр. 3696, 3700, 2152, 2151 и 2150. Ломи се на запад пратећи северну границу кат. парц. 
бр. 2150, и даље на југ до кат. парц. бр. 2151. Наставља на запад, северном границом кат. парц. 
бр. 2151, 2153, 3701, 2146, 3701, 3705, 3707 и 2139. Даље иде на исток, јужним границама кат. 
парц. бр. 2139 и 3707, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 3706, 3709/4, 3709/5, 
3709/2, 3709/1, 3715/5, 3714/3, 3714/4, 3724/1, 3722, 3730, 3731. Ломи се на запад северном 
границом кат. парц. бр. 3759/2, 3796/1, 3797/2. Ломи се на запад северном границом кат. парц. 
бр. 3759/2, 3796/1, 3797/2. 
Пресеца кат. парц. бр. 4036 и спушта се на југ западном границом кат. парц. бр. 4036. Скреће на 
запад северном границом кат. парц. бр. 3803/3, 3804/3, пресеца кат. парц. бр. 4072 и њеном 
западном граничном линијом иде на југ до кат. парц. бр. 3916/1. Скреће на запад границом кат. 
парц. бр. 3916/1, на север границом кат. парц. бр. 3796/1, 3913, 3907/2, ломи се на запад 
северном границом кат. парц. бр. 3907/1, 3796/1. Скреће на север источном границом кат. парц. 
бр. 3872, на североисток границом кат. парц. бр. 3904, 3903, 3902, 3900, на север источном 
границом кат. парц. бр. 3900, 3894, 3888, 3890, 3885, 3881, 3878/3, 3875, 3849 ломи се на запад 
северном границом кат. парц. бр. 3850, 3851, 3860, 3861, пресеца кат. парц. бр. 4073 до 
граничне линије са КО Баноштор, општина Беочин. Граница скреће на север границом 
катастарских општина до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 851 КО Баноштор. 
Граница заштите иде на запад, граничним кат. парц.бр. 854, 855/1, скреће на северозапад 
границом кат. парц. бр. 855/1, 855/7, 855/6, 855/3, 855/4, 859, 855/5, 863, 864, ломи се на 
југоисток границом кат. парц. бр. 864, 855/5, 855/6, 855/7, 855/1 до наспрам североисточне 
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међне тачке кат. парц. бр. 1055/1. Граница скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 3245 и иде 
северном границом кат. парц. бр. 1055/1, 1057, 1058, 1059, пресеца кат. парц. бр. 3223/1, 1187, 
1235, 1236, 1239, 1242, 1236, 1176, пресеца кат. парц. бр. 3240, 1556, 1558, 1585, 1584, 
1580/1, 1578, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 1578, на запад северном границом 
кат. парц. бр. 1570, затим на југ до кат. парц. бр. 1567, па опет на запад северним рубом кат. 
парц. бр. 1567, пресеца 3238 и иде на север пратећи источне рубове кат. парц. бр. 1847, сече 
3222, 2012, 2011, 2009, 2006, 3236 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1991. Иде на исток 
јужним рубовима кат. парц. бр. 1991, 3222, па на север 3222, 1989, 1986. Сече 3236 и иде на југ 
западним границама кат. парц. бр. 3236, 2050/2. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 
2050/2, ломи се на југоисток, границом кат. парц. бр. 2043, 2038, 2036, 2035, 2016/1, 2019, 
2016/1 до међне линије са КО Грабово, односно до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 
141/1 КО Грабово, општина Беочин. 
Граница заштите иде на југ, западном границом кат. парц. бр. 141/1, КО Грабово, општина 
Беочин. У истом правцу, западном границом кат. парц. бр. 172, 174, 168, 166, ломи се на запад 
границом кат. парц. бр. 166, 181, 183, на исток јужном границом кат. парц. бр. 183, 182, 166. 
Скреће на југ па на исток границом кат. парц. бр. 164/1 до наспрам северозападне међне тачке 
кат. парц. бр. 148. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 968 и иде на исток па на југ западном 
границом кат. парц. бр. 146/1 иде до кат. парц. бр. 962. Њеном северном границом иде на 
североисток. Пресеца кат. парц. бр. 962 и наставља јужном, односно источном границом кат. 
парц. бр. 376, 962, пресеца кат. парц. бр. 961, јужном границом кат. парц. бр. 961. Ломи се на 
југ идући западном границом кат. парц. бр. 403, 943 до кат. парц. бр. 944. Граница скреће на 
југозапад, западном граничном линијом кат. парц. бр. 944, 645, 944, 732, 944, 912, 944 до кат. 
парц. бр. 923. Ломи се на запад, северном границом кат. парц. бр. 923, 924, пресеца кат. парц. 
бр. 989, северном границом кат. парц. бр. 844, пресеца кат. парц. бр. 1011 до граничне линије 
са КО Свилош, општина Беочин. 
Граница заштите иде на северозапад границом катастарских општина до југозападне међне тачке 
1944 КО Свилош, општина Беочин. Граница иде на запад, северном границом кат. парц. бр. 1862, 
1864, 1938, 1866/3, 1868/1, 1886. Скреће на североисток јужном границом кат. парц. бр. 1886, 
1587/1 на северозапад источном границом кат. парц. бр. 1588, на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 1589/2, 1632 и 1921. Скреће на запад пратећи северну границу кат. парц. бр. 1921, па 
на север источним рубом кат. парц. бр. 1346, 1346/2, 1346/1, сече 1920/1, и иде источним, 
северним и западним рубом кат. парц. бр. 1350. Поново сече кат. парц. бр. 1920/1 и наставља 
јужном границом кат. парц. бр. 1589/1. Скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 
1589/2, на југ западном границом кат. парц. бр. 1595, 1593, 1591, 1588, 1587, скреће на 
северозапад границом кат. парц. бр. 1886, 1542, 1537, до 1894/2. Источном границом кат. парц. 
бр. 1894/2 иде до међног камена са КО Луг, општина Беочин. Ломи се на југозапад границом 
двеју катастарских општина до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2149 КО Луг. 
Граница иде на запад, пресеца кат. парц. бр. 2645 КО Луг, општина Беочин и њеном западном 
границом иде до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 1468. Скреће на северозапад 
северном границом кат. парц. бр. 1468, 1466, пресеца кат. парц. бр. 2622, ломи се на север, 
источном границом кат. парц. бр. 1426, 1425, 1407 до међног камена КО Сусек, општина Беочин. 
Граница заштите иде на север кроз КО Сусек, општина Беочин, источном границом кат. парц. бр. 
5531, 5528, 5526, 5524, 5521, 5531, 5499, 6142, пресеца исту и наставља у истом правцу 
источном границом кат. парц. бр. 5494, 5415, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 
5415, 5537, 5538, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 5723, ломи се на запад 
северном границом кат. парц. бр. 5833, на северозапад границом кат. парц. бр. 5834, 5835, 
пресеца кат. парц. бр. 6141 до међног камена КО Нештин, општина Бачка Паланка. 
Граница заштите иде на запад кроз КО Нештин, општина Бачка Паланка, природном границом 
шуме, део кат. парц. бр. 3714 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3688. Скреће на 
југоисток границом кат. парц. бр. 3688, ломи се на југозапад западном границом кат. парц. бр. 
3685, на северозапад границом кат. парц. бр. 3692. Скреће на југозапад границом кат. парц. бр. 
1808, на југоисток кат. парц. бр. 1817, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1818, на 
југоисток кат. парц. бр. 4781, скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2374, 2373, на 
југ западном границом кат. парц. бр. 2373, 2369, 2356, 2358, на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 2358, 2361, 2357, 2369, 2364, 2365, 2372, 2432, 2424, 2426, 3032, 3031/2, 3031/3, на 
југ западном границом кат. парц. бр. 3030, 3017, 3016/2, 3016/1, 3008, 3003, 2909, 2996/2, 
2995, 2994, 2993, 2991, 2989, 2979, 2969, 2967, 2966, 2965, 2955, 3211/1. Скреће на запад 
северном границом кат. парц. бр. 3211/1, 2793, 2791, 2790, 3211/1, 2603, 2537/2, 2605, 2600/1, 
2598, 2597, 2537/2, ломи се на север источном границом кат. парц.бр. 2537/2, 2538, 2539, 2540, 
2519, 2523/1, 2516, 2209/2, 2503 и 2494, ломи се на запад, северном границом кат. парц.бр. 
2494, 2495/2, 2495/1, 2490/1, 2497, 2499/3, 2499/1 и 2209/2 скреће на север источном границом 
кат. парц.бр. 2209/2 до кат. парц.бр. 2209/1. Ломи се на запад северном границом кат. парц.бр. 
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2209/2 до међне линије КО Визић, општина Бачка Паланка. Скреће на југ границом катастарских 
општина до тромеђе КО Нештин, КО Визић, општина Бачка Планка и КО Ђипша, општина Шид. 
Граница заштите иде на североисток границом КО Нештин, КО Ђипша у дужини од 710 м, где се 
ломи под правим углом, пресеца кат. парц.бр. 1008 до преломне тачке кат. парц.бр. 177. Скреће 
на исток северном границом кат. парц.бр. 177. Ломи се на југ западном границом кат. парц.бр. 
174, 175 и 161, скреће на исток јужном границом кат. парц.бр. 161, 162, 163, 164 и 165, на 
север западном границом кат. парц.бр. 12, на исток северном границом кат. парц.бр. 12 и 11, 
ломи се на југ западном границом кат. парц.бр. 10, 1003/1, 908 и 907, ломи се на запад северном 
границом кат. парц.бр. 486 до међне линије КО Бингула, општина Шид. Ломи се на североисток 
до тромеђе КО Ђипша, КО Бингула, општина Шид и КО Визић, општина Бачка Паланка. 
Граница иде на запад границом КО Бингула, општина Шид и КО Визић, општина Бачка Паланка, 
ломи се на југозапад границом истих катастарских општина до југозападне међне тачке кат. 
парц.бр. 788 КО Бингула општина Шид. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 788 до 
КО Дивош, општина Сремска Митровица. Ломи се на североисток границом КО Бингула, КО 
Дивош, КО Дивош, општина Сремска Митровица. Ломи се на североисток границом КО Бингула, 
КО Дивош, КО Дивош, КО Ђипша до кат. парц. бр. 486 КО Ђипша. Скреће на исток границом кат. 
парц. бр. 486 до кат. парц. бр. 1029, ломи се на североисток западном границом кат. парц. бр. 
1029 до краја шуме. Ломи се на северозапад па на североисток границом шуме кроз кат. парц. 
бр. 486, 907, 908 до кат. парц. бр. 1019. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 1019 до КО 
Дивош општина Сремска Митровица. 
Граница иде на југ, југозапад границом КО Дивош и КО Ђипша до југозападне међне тачке кат. 
парц. бр. 484/2 КО Дивош, општина Сремска Митровица. Граница иде на исток јужном границом 
кат. парц. бр. 464/2, 465/2, 471, 470, 468/2, 468/13, 468/14, 468/11, 468/9, 468/10, 468/6, 
468/7, 468/5, 467/15, 457/14, 467/13, 467/12, 467/10, западном границом кат. парц. бр. 467/9. 
Јужном границом кат. парц. бр. 467/9, 467/8, 467/3, ломи се на југ. Западном границом кат. 
парц. бр. 1385, 1391, 1888, 1887, 1888 јужном границом кат. парц. бр. 1890, 417, скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 417, пресеца кат. парц. бр. 7698 и наставља у истом правцу 
западном границом кат. парц. бр. 2287, 1847, 1846, скреће на исток па на север граничним кат. 
парц.бр. 1846, 2287, 1962, пресеца кат. парц. бр. 7698, ломи се на североисток границом кат. 
парц. бр. 405, 414, 415, 412, 410, ломи се на северозапад, граничним кат. парц.бр. 410, 409, 
405, 403, источном границом кат. парц. бр. на север 240, 239/2, 239/1, 237, 236, 234, 231. Ломи 
се на исток јужном границом кат. парц. бр. 228, 227, 221, 64/2, 65/2 до наспрам северозападне 
међне тачке кат. парц. бр. 136. Скреће на југ пресеца кат. парц. бр. 65/1 и иде западном 
границом кат. парц. бр. 136, 134, 129, 91, 2034, 2035/1, 2035/2, 2037/2, скреће на југ западном, 
па јужном границом кат. парц. бр. 2052/1, јужном границом кат. парц. бр. 2051, на југ западном 
границом кат. парц. бр. 2058, 2060, 2062. Скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 
2426, 2421, 2071, 2421. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 2084, скреће на 
запад па на југ граничним кат. парц.бр. 2209, 2210, на југ западног границом кат. парц. бр. 
2421, 2228, 2421, 2418, 2420, 2421, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 2431, 2572, 
2559, 2431, 2461, 2466, 2465, ломи се на север, источном границом кат. парц. бр. 2465, 2458, 
2454, 2453, 2452, 2448, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 2443, 2439 до КО 
Лежимир, општина Сремска Митровица. 
Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 1298, 1327, КО Лежимир, општина 
Сремска Митровица. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 1237, 1347, 1348, 1349, ломи се 
на југ западном границом кат. парц. бр. 1273, 1351, скреће на исток, јужном границом кат. парц. 
бр. 1351, 1362, на североисток граничном парцелом 1362, 1366/2 до кат. парц. бр. 5316. Њеном 
западном границом иде на север до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1256. Ломи 
се на исток пресеца кат. парц. бр. 5316, иде јужном границом кат. парц. бр. 1256, скреће на 
северозапад па на североисток границом парцела 1256, 1260, 1273 до кат. парц. бр. 1250. 
Скреће на југоисток, запдном границом кат. парц. бр. 1250, ломи се на север источном границом 
кат. парц. бр. 1244, 1248, 1244, 1242, 1240, скреће на југоисток, западном границом кат. парц. 
бр. 400/1, јужном границом кат. парц. бр. 5295/1, 565, 443, 444, западном границом кат. парц. 
бр. 445, пресеца кат. парц. бр. 5308 и скреће на југоисток, јужном границом кат. парц. бр. 5308, 
на југозапад граничном парцелом 461, до кат. парц. бр. 5308. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. 
бр. 461, 5308, 457, 5307 до тромеђе кат. парц. бр. 456, 5307 и 448. Скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 448, 3282, скреће на север границом кат. парц. бр. 3282, 3286, 3282, 
3291, 455, скреће на југоисток граничним кат. парц. бр. 3294, до КО Манђелос. Општина Сремска 
Митровица. Ломи се на југ границом катастарских општина до југоисточне међне тачке кат. парц. 
бр. 3320. Скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 3320, 3319, па на југ западном 
границом кат. парц. бр. 3324, 3322, 3357 и 3350. Скреће на северозапад граничним кат. парц. 
бр. 3358, сече кат. парц. бр. 3279, западном границом кат. парц. бр. 3280, скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 3414/1, враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 
3414/1 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3404. У правцу севера граница иде 
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међне тачке кат. парц. бр. 1055/1. Граница скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 3245 и иде 
северном границом кат. парц. бр. 1055/1, 1057, 1058, 1059, пресеца кат. парц. бр. 3223/1, 1187, 
1235, 1236, 1239, 1242, 1236, 1176, пресеца кат. парц. бр. 3240, 1556, 1558, 1585, 1584, 
1580/1, 1578, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 1578, на запад северном границом 
кат. парц. бр. 1570, затим на југ до кат. парц. бр. 1567, па опет на запад северним рубом кат. 
парц. бр. 1567, пресеца 3238 и иде на север пратећи источне рубове кат. парц. бр. 1847, сече 
3222, 2012, 2011, 2009, 2006, 3236 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1991. Иде на исток 
јужним рубовима кат. парц. бр. 1991, 3222, па на север 3222, 1989, 1986. Сече 3236 и иде на југ 
западним границама кат. парц. бр. 3236, 2050/2. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 
2050/2, ломи се на југоисток, границом кат. парц. бр. 2043, 2038, 2036, 2035, 2016/1, 2019, 
2016/1 до међне линије са КО Грабово, односно до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 
141/1 КО Грабово, општина Беочин. 
Граница заштите иде на југ, западном границом кат. парц. бр. 141/1, КО Грабово, општина 
Беочин. У истом правцу, западном границом кат. парц. бр. 172, 174, 168, 166, ломи се на запад 
границом кат. парц. бр. 166, 181, 183, на исток јужном границом кат. парц. бр. 183, 182, 166. 
Скреће на југ па на исток границом кат. парц. бр. 164/1 до наспрам северозападне међне тачке 
кат. парц. бр. 148. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 968 и иде на исток па на југ западном 
границом кат. парц. бр. 146/1 иде до кат. парц. бр. 962. Њеном северном границом иде на 
североисток. Пресеца кат. парц. бр. 962 и наставља јужном, односно источном границом кат. 
парц. бр. 376, 962, пресеца кат. парц. бр. 961, јужном границом кат. парц. бр. 961. Ломи се на 
југ идући западном границом кат. парц. бр. 403, 943 до кат. парц. бр. 944. Граница скреће на 
југозапад, западном граничном линијом кат. парц. бр. 944, 645, 944, 732, 944, 912, 944 до кат. 
парц. бр. 923. Ломи се на запад, северном границом кат. парц. бр. 923, 924, пресеца кат. парц. 
бр. 989, северном границом кат. парц. бр. 844, пресеца кат. парц. бр. 1011 до граничне линије 
са КО Свилош, општина Беочин. 
Граница заштите иде на северозапад границом катастарских општина до југозападне међне тачке 
1944 КО Свилош, општина Беочин. Граница иде на запад, северном границом кат. парц. бр. 1862, 
1864, 1938, 1866/3, 1868/1, 1886. Скреће на североисток јужном границом кат. парц. бр. 1886, 
1587/1 на северозапад источном границом кат. парц. бр. 1588, на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 1589/2, 1632 и 1921. Скреће на запад пратећи северну границу кат. парц. бр. 1921, па 
на север источним рубом кат. парц. бр. 1346, 1346/2, 1346/1, сече 1920/1, и иде источним, 
северним и западним рубом кат. парц. бр. 1350. Поново сече кат. парц. бр. 1920/1 и наставља 
јужном границом кат. парц. бр. 1589/1. Скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 
1589/2, на југ западном границом кат. парц. бр. 1595, 1593, 1591, 1588, 1587, скреће на 
северозапад границом кат. парц. бр. 1886, 1542, 1537, до 1894/2. Источном границом кат. парц. 
бр. 1894/2 иде до међног камена са КО Луг, општина Беочин. Ломи се на југозапад границом 
двеју катастарских општина до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2149 КО Луг. 
Граница иде на запад, пресеца кат. парц. бр. 2645 КО Луг, општина Беочин и њеном западном 
границом иде до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 1468. Скреће на северозапад 
северном границом кат. парц. бр. 1468, 1466, пресеца кат. парц. бр. 2622, ломи се на север, 
источном границом кат. парц. бр. 1426, 1425, 1407 до међног камена КО Сусек, општина Беочин. 
Граница заштите иде на север кроз КО Сусек, општина Беочин, источном границом кат. парц. бр. 
5531, 5528, 5526, 5524, 5521, 5531, 5499, 6142, пресеца исту и наставља у истом правцу 
источном границом кат. парц. бр. 5494, 5415, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 
5415, 5537, 5538, скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 5723, ломи се на запад 
северном границом кат. парц. бр. 5833, на северозапад границом кат. парц. бр. 5834, 5835, 
пресеца кат. парц. бр. 6141 до међног камена КО Нештин, општина Бачка Паланка. 
Граница заштите иде на запад кроз КО Нештин, општина Бачка Паланка, природном границом 
шуме, део кат. парц. бр. 3714 до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 3688. Скреће на 
југоисток границом кат. парц. бр. 3688, ломи се на југозапад западном границом кат. парц. бр. 
3685, на северозапад границом кат. парц. бр. 3692. Скреће на југозапад границом кат. парц. бр. 
1808, на југоисток кат. парц. бр. 1817, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1818, на 
југоисток кат. парц. бр. 4781, скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2374, 2373, на 
југ западном границом кат. парц. бр. 2373, 2369, 2356, 2358, на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 2358, 2361, 2357, 2369, 2364, 2365, 2372, 2432, 2424, 2426, 3032, 3031/2, 3031/3, на 
југ западном границом кат. парц. бр. 3030, 3017, 3016/2, 3016/1, 3008, 3003, 2909, 2996/2, 
2995, 2994, 2993, 2991, 2989, 2979, 2969, 2967, 2966, 2965, 2955, 3211/1. Скреће на запад 
северном границом кат. парц. бр. 3211/1, 2793, 2791, 2790, 3211/1, 2603, 2537/2, 2605, 2600/1, 
2598, 2597, 2537/2, ломи се на север источном границом кат. парц.бр. 2537/2, 2538, 2539, 2540, 
2519, 2523/1, 2516, 2209/2, 2503 и 2494, ломи се на запад, северном границом кат. парц.бр. 
2494, 2495/2, 2495/1, 2490/1, 2497, 2499/3, 2499/1 и 2209/2 скреће на север источном границом 
кат. парц.бр. 2209/2 до кат. парц.бр. 2209/1. Ломи се на запад северном границом кат. парц.бр. 
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2209/2 до међне линије КО Визић, општина Бачка Паланка. Скреће на југ границом катастарских 
општина до тромеђе КО Нештин, КО Визић, општина Бачка Планка и КО Ђипша, општина Шид. 
Граница заштите иде на североисток границом КО Нештин, КО Ђипша у дужини од 710 м, где се 
ломи под правим углом, пресеца кат. парц.бр. 1008 до преломне тачке кат. парц.бр. 177. Скреће 
на исток северном границом кат. парц.бр. 177. Ломи се на југ западном границом кат. парц.бр. 
174, 175 и 161, скреће на исток јужном границом кат. парц.бр. 161, 162, 163, 164 и 165, на 
север западном границом кат. парц.бр. 12, на исток северном границом кат. парц.бр. 12 и 11, 
ломи се на југ западном границом кат. парц.бр. 10, 1003/1, 908 и 907, ломи се на запад северном 
границом кат. парц.бр. 486 до међне линије КО Бингула, општина Шид. Ломи се на североисток 
до тромеђе КО Ђипша, КО Бингула, општина Шид и КО Визић, општина Бачка Паланка. 
Граница иде на запад границом КО Бингула, општина Шид и КО Визић, општина Бачка Паланка, 
ломи се на југозапад границом истих катастарских општина до југозападне међне тачке кат. 
парц.бр. 788 КО Бингула општина Шид. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 788 до 
КО Дивош, општина Сремска Митровица. Ломи се на североисток границом КО Бингула, КО 
Дивош, КО Дивош, општина Сремска Митровица. Ломи се на североисток границом КО Бингула, 
КО Дивош, КО Дивош, КО Ђипша до кат. парц. бр. 486 КО Ђипша. Скреће на исток границом кат. 
парц. бр. 486 до кат. парц. бр. 1029, ломи се на североисток западном границом кат. парц. бр. 
1029 до краја шуме. Ломи се на северозапад па на североисток границом шуме кроз кат. парц. 
бр. 486, 907, 908 до кат. парц. бр. 1019. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 1019 до КО 
Дивош општина Сремска Митровица. 
Граница иде на југ, југозапад границом КО Дивош и КО Ђипша до југозападне међне тачке кат. 
парц. бр. 484/2 КО Дивош, општина Сремска Митровица. Граница иде на исток јужном границом 
кат. парц. бр. 464/2, 465/2, 471, 470, 468/2, 468/13, 468/14, 468/11, 468/9, 468/10, 468/6, 
468/7, 468/5, 467/15, 457/14, 467/13, 467/12, 467/10, западном границом кат. парц. бр. 467/9. 
Јужном границом кат. парц. бр. 467/9, 467/8, 467/3, ломи се на југ. Западном границом кат. 
парц. бр. 1385, 1391, 1888, 1887, 1888 јужном границом кат. парц. бр. 1890, 417, скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 417, пресеца кат. парц. бр. 7698 и наставља у истом правцу 
западном границом кат. парц. бр. 2287, 1847, 1846, скреће на исток па на север граничним кат. 
парц.бр. 1846, 2287, 1962, пресеца кат. парц. бр. 7698, ломи се на североисток границом кат. 
парц. бр. 405, 414, 415, 412, 410, ломи се на северозапад, граничним кат. парц.бр. 410, 409, 
405, 403, источном границом кат. парц. бр. на север 240, 239/2, 239/1, 237, 236, 234, 231. Ломи 
се на исток јужном границом кат. парц. бр. 228, 227, 221, 64/2, 65/2 до наспрам северозападне 
међне тачке кат. парц. бр. 136. Скреће на југ пресеца кат. парц. бр. 65/1 и иде западном 
границом кат. парц. бр. 136, 134, 129, 91, 2034, 2035/1, 2035/2, 2037/2, скреће на југ западном, 
па јужном границом кат. парц. бр. 2052/1, јужном границом кат. парц. бр. 2051, на југ западном 
границом кат. парц. бр. 2058, 2060, 2062. Скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 
2426, 2421, 2071, 2421. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 2084, скреће на 
запад па на југ граничним кат. парц.бр. 2209, 2210, на југ западног границом кат. парц. бр. 
2421, 2228, 2421, 2418, 2420, 2421, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 2431, 2572, 
2559, 2431, 2461, 2466, 2465, ломи се на север, источном границом кат. парц. бр. 2465, 2458, 
2454, 2453, 2452, 2448, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 2443, 2439 до КО 
Лежимир, општина Сремска Митровица. 
Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 1298, 1327, КО Лежимир, општина 
Сремска Митровица. Скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 1237, 1347, 1348, 1349, ломи се 
на југ западном границом кат. парц. бр. 1273, 1351, скреће на исток, јужном границом кат. парц. 
бр. 1351, 1362, на североисток граничном парцелом 1362, 1366/2 до кат. парц. бр. 5316. Њеном 
западном границом иде на север до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1256. Ломи 
се на исток пресеца кат. парц. бр. 5316, иде јужном границом кат. парц. бр. 1256, скреће на 
северозапад па на североисток границом парцела 1256, 1260, 1273 до кат. парц. бр. 1250. 
Скреће на југоисток, запдном границом кат. парц. бр. 1250, ломи се на север источном границом 
кат. парц. бр. 1244, 1248, 1244, 1242, 1240, скреће на југоисток, западном границом кат. парц. 
бр. 400/1, јужном границом кат. парц. бр. 5295/1, 565, 443, 444, западном границом кат. парц. 
бр. 445, пресеца кат. парц. бр. 5308 и скреће на југоисток, јужном границом кат. парц. бр. 5308, 
на југозапад граничном парцелом 461, до кат. парц. бр. 5308. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. 
бр. 461, 5308, 457, 5307 до тромеђе кат. парц. бр. 456, 5307 и 448. Скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 448, 3282, скреће на север границом кат. парц. бр. 3282, 3286, 3282, 
3291, 455, скреће на југоисток граничним кат. парц. бр. 3294, до КО Манђелос. Општина Сремска 
Митровица. Ломи се на југ границом катастарских општина до југоисточне међне тачке кат. парц. 
бр. 3320. Скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 3320, 3319, па на југ западном 
границом кат. парц. бр. 3324, 3322, 3357 и 3350. Скреће на северозапад граничним кат. парц. 
бр. 3358, сече кат. парц. бр. 3279, западном границом кат. парц. бр. 3280, скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 3414/1, враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 
3414/1 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3404. У правцу севера граница иде 
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катастарском линијом која припада парцели 3414/1 у дужини од 360 м где скреће на исток 
пресеца кат. парц. бр. 5332/1, ломи се на североисток источном границом кат. парц. бр. 5532/1 у 
дужини од 110м, где скреће на исток, пресеца кат. парц. бр. 3279. Скреће на југ источном 
границом кат. парц. бр. 3279, па на исток, јужним рубом кат. парц. бр. 3364 и 3358 до КО 
Манђелос, Општина Сремска Митровица. 
Граница заштите иде пресеца кат. парц. бр. 453, КО Манђелос, општина Сремска Митровица, иде 
јужним рубом кат. парц. бр. 448 и западним рубом кат. парц. бр. 440 и 406/2 до кат. парц. бр. 
439. Наставља на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 439, 465, 466, 467, 468, 773, до 
крајње југозападне међне тачке кат. парц. бр. 773. Враћа се на североисток источном границом 
кат. парц. бр. 773, 468, 467, 466, 465, 439, 406/2, 406/1, 405, 442/2, 62, 61, 52, 48, 50, 35, 
23/21, ломи сена северозапад граничним кат. парц. бр. 24, 37, 2, ломи се на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 2,3,169, 183, 184 до кат. парц. бр. 2448. Скреће на југ западном 
границом кат. парц. бр. 2448 у дужини од 35м где скреће на исток, пресеца исту кат. парц. бр. 
до КО Гргуревци, општина Сремска Митровица. 
Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 43/1, КО Гргуревци, општина 
Сремска Митровица. Ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 41/1, 40, враћа се на север 
источном границом кат. парц. бр. 40. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 71, 72, 73, 
76, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 77, 78, 33, скреће на исток јужном границом 
кат. парц. бр. 33, 4065/2, 115/1, 115/2, 116/2, 129/2, до кат. парц. бр. 4065/2. Ломи се на 
југоисток границом кат. парц. бр. 4065/2 у дужини од 52 m где се ломи на исток пресеца кат. 
парц. бр. 4065/2 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 158, пресеца кат. парц. бр. 153, 
201, јужном границом кат. парц. бр. 200 скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 200, 
ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 196, 219, 221. Скреће на север па на исток 
пресеца кат. парц. бр. 4069, јужном границом кат. парц. бр. 230 до њене југоисточне међне 
тачке. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 230, 229, 228, 227, 226, 225, 4069, до 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 265. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 265, 
267, 271, пресеца кат. парц. бр. 4066 до кат. парц. бр. 306/44. Ломи се на југ западном границом 
кат. парц. бр. 306/44, 306/2. Враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 306/2 до кат. 
парц. бр. 4071. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 4071, 310, 312. Ломи се на југ 
западном границом кат. парц. бр. 310, 308/1, 305, 307, 308/2, 309, 315. Скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 330/3, 348, 347, 346, 353, 362, 359, 408, 370, 369, 405, 382, ломи се на 
југ западном границом кат. парц. бр. 376, 377/1, на исток, јужном границом кат. парц. бр. 377/1, 
на исток, јужном границом кат. парц. бр. 377/1, 378/1, 389/1 до КО Шуљам, општина Сремска 
Митровица. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 389/2 до међног камена КО Шуљам. 
Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 730/1 КО Шуљам, општина 
Сремска Митровица. Наставља на исток јужном границом кат. парц. бр. 1237, 1238, 1190, 1191, 
1156, 1155, 1161, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 1161, 1162, 1153, 1126, 
1127, 1130, 1135, 1109, 1110, 1111, скреће на североисток граничним кат. парц.бр. 1053, 1054, 
1057, 1047, 1046/2, 1043, 1042, 1041, 1038, 1037, 1036. Ломи се на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 1034, 1012, 1011, 1010, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 2249 до 
југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1009/2, ломи се на исток пресеца кат. парц. бр. 2249 и 
наставља јужном границом кат. парц. бр. 734, 729, пресеца кат. парц. бр. 2251 до граничне 
линије са КО Бешеново Прњавор, општина Сремска Митровица. 
Граница заштите иде на југ, западном границом кат. парц. бр. 95, КО Бешеново Прњавор, 
општина Сремска Митровица. Скреће на исток јужном границом исте кат. парц. бр. , пресеца кат. 
парц. бр. 90 и ломи се на север њеном источном граничном линијом. Скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 5, ломи се на југоисток западном границом кат. парц. бр. 83, 129, скреће 
на северозапад границом кат. парц. бр. 80, 78, ломи се на југоисток јужном границом кат. парц. 
бр. 157/1, скреће на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 150, 155, 154, 153, 152, 148, 
враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 148, 149, 183/1, 149, 150, 177, 150, 173, 
пресеца кат. парц. бр. 26 и скреће на исток, јужном границом кат. парц. бр. 25, 23, ломи се на 
југ, западном границом кат. парц. бр. 22, 21, 20, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 
20, пресеца кат. парц. бр. 1793 и иде на југ западном границом кат. парц. бр. 14, враћа се на 
север источном границом кат. парц. бр. 14, и скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 13, 
9 ломи се на северозапад источном границом кат. парц. бр. 9, скреће на североисток границом 
кат. парц. бр. 8/2 до кат. парц. бр. 1/1. Граница заштите иде на југ западном границом кат. парц. 
бр. 1/1, 234, 233/1, пресеца кат. парц. бр. 1795 и у истом правцу иде западном границом кат. 
парц. бр. 255/2, 255/1, 256/1, 256/2, 1216, 1215, 1/1, до северозападне међне тачке кат. парц. 
бр. 625. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1810/1, 266/1. Ломи се на југ источном 
границом кат. парц. бр. 266/2, скреће на североисток, јужном границом кат. парц. бр. 272, 
273/1, 273/2, 1/1, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 275, 274/2, скреће на исток 
јужном границом кат. парц. бр. 274/2, 275, 276, 282, 283, 284, 283, 285, 2888/1, 469, 470, ломи 
се на југозапад границом кат. парц. бр. 460/1, 502, 503, 504, 505 у правцу југоистока обухвата и 
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кат. парц. бр. 507, 508 и 509 да би ишла на североисток границом кат. парц. бр. 460/1, 500, 501, 
497, 498, 460/1 до кат. парц. бр. 1809/1. Пресеца исту и скреће на југозапад јужном границом 
кат. парц. бр. 1809/1 до кат. парц. бр. 730. Граница скреће на исток северном границом кат. 
парц. бр. 730, границом кат. парц. бр. 755/1, 732/2. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 
1974/1 и наставља западном границом кат. парц. бр. 755/4, 754, скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 754, ломи се на север до преломне тачке и скреће на исток, пресеца кат. 
парц. бр. 754 и скреће на север источном границом кат. парц. бр. 752 до југозападне међне 
тачке кат. парц. бр. 751. Граница скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 751, на југ, па 
на североисток границом кат. парц. бр. 762 до кат. парц. бр. 759. Скреће на исток границом кат. 
парц. бр. 759, 840, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 839, скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 839, 820, 819, 755, 755/3, ломи се на север источном границом кат. 
парц. бр. 755/3, 755/2, 755/1, пресеца кат. парц. бр. 1797/1, ломи се на југ западном границом 
кат. парц. бр. 806/1, 812/4, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 812/4, 816/1, 
обилази кат. парц. бр. 972 и скреће на југ, пресеца кат. парц. бр. 1974/1, западном границом 
кат. парц. бр. 872/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 972/1, 812/3, скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 812/1, 976/2, 812/1, 984, ломи се на исток јужном границом 
кат. парц. бр. 984, 812/1, 991, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 991, ломи се 
на исток јужном границом кат. парц. бр. 815, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 993, 
до њене крајње југозападне међне тачке. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 993, 
пресеца кат. парц. бр. 1814/1 до граничне линије са КО Мала Ремета, општина Ириг. Граница 
скреће на север границом катастарских општина до наспрам југоисточне међне тачке кат. парц. 
бр. 375/1. Граница скреће на северозапад пресеца кат. парц. бр. пута, ломи се на север 
западном границом кат. парц. бр. пута до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 
1367, КО Мала Ремета, општина Ириг. Граница скреће на исток пресеца пут до границе двеју 
катастарских општина. 
Граница заштите иде на југоисток кроз КО Мала Ремета, општина Ириг, западном границом кат. 
парц. бр. 1367, 1434, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1429 до наспрам 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 123. Скреће на југоисток, пресеца кат. парц. бр. 1429 и 
наставља јужном границом кат. парц. бр. 123, 120, 119, 1256, ломи се на север источном 
границом кат. парц. бр. 1256, 1401/1, 1401/2 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1203. 
Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1203, ломи се на југ, западном границом кат. 
парц. бр. 1208, 1209, на исток, јужном границом кат. парц. бр. 1209, 1195, 1192, на југ западном 
па јужном границом кат. парц. бр. 1189, јужном границом кат. парц. бр. 1188 до КО Јазак 
Прњавор, општина Ириг. 
Граница заштите иде јужном границом кат. парц. бр. 787/25 КО Јазак Прњавор, општина Ириг, 
ломи се на југ прати границу кат. парц. бр. 787/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 
787/8, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 787/8, 702, 710, 787/7 до кат. парц. бр. 
289. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 787/7, 787/6, 787/5. Скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 682/10, 682/1, 683, враћа се на север источном границом кат. 
парц. бр. 683, 682/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 489/1. Скреће на југ, 
обухвата кат. парц. бр. 682/2, иде на север источном границом кат. парц. бр. 682/3, 682/4, 
682/5, 679/1 до кат. парц. бр. 507. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 507, 501, 
511, 512, на југ обухвата кат. парц. бр. , 387, 388/1, 386 даље на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 513, 514, 521. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 522/4, 522/2, 522/4 
до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 17. Скреће на исток границом исте кат. парц. бр. до 
кат. парц. бр. 19. Скреће на север границом кат. парц. бр. 19, 1083, ломи се на исток северном 
границом кат. парц. бр. 67, пресеца кат. парц. бр. 1044, северном границом кат. парц. бр. 68 
скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 1022/1, ломи се на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 1022/1, 92, 93 скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 1021/4 на североисток 
границом кат. парц. бр. 1021/4, 1021/19, ломи сена север граничним кат. парц.бр. 1021/18, 
1021/17, 1021/15, 1021/3, 1025/1, 1022/2, 1021/4, 1026, 977, 976/7, 976/6, 979, 1002, ломи се 
на исток јужном границом кат. парц. бр. 993/15, скреће на север источном границом кат. парц. 
бр. 993/15, 993/16, 993/18, 994, 993/20, до кат. парц. бр. 903/6. Скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 903/6 до КО Врдник. Ломи се на југоисток границом катастарских 
општина до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 993/16. 
Граница заштите иде кроз КО Врдник. Општина Ириг јужном границом кат. парц. бр. 1329, 1328, 
1325, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 1298, 1297 ломи се на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 1297, 1295, 1296, скреће на југ границом кат. парц. бр. 1295 до границе 
грађевинског реона. Границом грађевинског реона иде на североисток, па на север до 
североисточне међне тачке кат. парц. бр. 1288. Ломи се на исток улази у грађевинску зону 
јужном границом кат. парц. бр. 1211, 1219, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 
1219 до кат. парц. бр. 1287, скреће на исток пресеца индустријску пругу до кат. парц. бр. 1227. 
Скреће на север границом кат. парц. бр. 1273, ломи се на североисток граничним кат. парц.бр. 
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катастарском линијом која припада парцели 3414/1 у дужини од 360 м где скреће на исток 
пресеца кат. парц. бр. 5332/1, ломи се на североисток источном границом кат. парц. бр. 5532/1 у 
дужини од 110м, где скреће на исток, пресеца кат. парц. бр. 3279. Скреће на југ источном 
границом кат. парц. бр. 3279, па на исток, јужним рубом кат. парц. бр. 3364 и 3358 до КО 
Манђелос, Општина Сремска Митровица. 
Граница заштите иде пресеца кат. парц. бр. 453, КО Манђелос, општина Сремска Митровица, иде 
јужним рубом кат. парц. бр. 448 и западним рубом кат. парц. бр. 440 и 406/2 до кат. парц. бр. 
439. Наставља на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 439, 465, 466, 467, 468, 773, до 
крајње југозападне међне тачке кат. парц. бр. 773. Враћа се на североисток источном границом 
кат. парц. бр. 773, 468, 467, 466, 465, 439, 406/2, 406/1, 405, 442/2, 62, 61, 52, 48, 50, 35, 
23/21, ломи сена северозапад граничним кат. парц. бр. 24, 37, 2, ломи се на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 2,3,169, 183, 184 до кат. парц. бр. 2448. Скреће на југ западном 
границом кат. парц. бр. 2448 у дужини од 35м где скреће на исток, пресеца исту кат. парц. бр. 
до КО Гргуревци, општина Сремска Митровица. 
Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 43/1, КО Гргуревци, општина 
Сремска Митровица. Ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 41/1, 40, враћа се на север 
источном границом кат. парц. бр. 40. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 71, 72, 73, 
76, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 77, 78, 33, скреће на исток јужном границом 
кат. парц. бр. 33, 4065/2, 115/1, 115/2, 116/2, 129/2, до кат. парц. бр. 4065/2. Ломи се на 
југоисток границом кат. парц. бр. 4065/2 у дужини од 52 m где се ломи на исток пресеца кат. 
парц. бр. 4065/2 и наставља јужном границом кат. парц. бр. 158, пресеца кат. парц. бр. 153, 
201, јужном границом кат. парц. бр. 200 скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 200, 
ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 196, 219, 221. Скреће на север па на исток 
пресеца кат. парц. бр. 4069, јужном границом кат. парц. бр. 230 до њене југоисточне међне 
тачке. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 230, 229, 228, 227, 226, 225, 4069, до 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 265. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 265, 
267, 271, пресеца кат. парц. бр. 4066 до кат. парц. бр. 306/44. Ломи се на југ западном границом 
кат. парц. бр. 306/44, 306/2. Враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 306/2 до кат. 
парц. бр. 4071. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 4071, 310, 312. Ломи се на југ 
западном границом кат. парц. бр. 310, 308/1, 305, 307, 308/2, 309, 315. Скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 330/3, 348, 347, 346, 353, 362, 359, 408, 370, 369, 405, 382, ломи се на 
југ западном границом кат. парц. бр. 376, 377/1, на исток, јужном границом кат. парц. бр. 377/1, 
на исток, јужном границом кат. парц. бр. 377/1, 378/1, 389/1 до КО Шуљам, општина Сремска 
Митровица. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 389/2 до међног камена КО Шуљам. 
Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 730/1 КО Шуљам, општина 
Сремска Митровица. Наставља на исток јужном границом кат. парц. бр. 1237, 1238, 1190, 1191, 
1156, 1155, 1161, ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 1161, 1162, 1153, 1126, 
1127, 1130, 1135, 1109, 1110, 1111, скреће на североисток граничним кат. парц.бр. 1053, 1054, 
1057, 1047, 1046/2, 1043, 1042, 1041, 1038, 1037, 1036. Ломи се на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 1034, 1012, 1011, 1010, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 2249 до 
југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1009/2, ломи се на исток пресеца кат. парц. бр. 2249 и 
наставља јужном границом кат. парц. бр. 734, 729, пресеца кат. парц. бр. 2251 до граничне 
линије са КО Бешеново Прњавор, општина Сремска Митровица. 
Граница заштите иде на југ, западном границом кат. парц. бр. 95, КО Бешеново Прњавор, 
општина Сремска Митровица. Скреће на исток јужном границом исте кат. парц. бр. , пресеца кат. 
парц. бр. 90 и ломи се на север њеном источном граничном линијом. Скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 5, ломи се на југоисток западном границом кат. парц. бр. 83, 129, скреће 
на северозапад границом кат. парц. бр. 80, 78, ломи се на југоисток јужном границом кат. парц. 
бр. 157/1, скреће на југозапад, западном границом кат. парц. бр. 150, 155, 154, 153, 152, 148, 
враћа се на север источном границом кат. парц. бр. 148, 149, 183/1, 149, 150, 177, 150, 173, 
пресеца кат. парц. бр. 26 и скреће на исток, јужном границом кат. парц. бр. 25, 23, ломи се на 
југ, западном границом кат. парц. бр. 22, 21, 20, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 
20, пресеца кат. парц. бр. 1793 и иде на југ западном границом кат. парц. бр. 14, враћа се на 
север источном границом кат. парц. бр. 14, и скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 13, 
9 ломи се на северозапад источном границом кат. парц. бр. 9, скреће на североисток границом 
кат. парц. бр. 8/2 до кат. парц. бр. 1/1. Граница заштите иде на југ западном границом кат. парц. 
бр. 1/1, 234, 233/1, пресеца кат. парц. бр. 1795 и у истом правцу иде западном границом кат. 
парц. бр. 255/2, 255/1, 256/1, 256/2, 1216, 1215, 1/1, до северозападне међне тачке кат. парц. 
бр. 625. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1810/1, 266/1. Ломи се на југ источном 
границом кат. парц. бр. 266/2, скреће на североисток, јужном границом кат. парц. бр. 272, 
273/1, 273/2, 1/1, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 275, 274/2, скреће на исток 
јужном границом кат. парц. бр. 274/2, 275, 276, 282, 283, 284, 283, 285, 2888/1, 469, 470, ломи 
се на југозапад границом кат. парц. бр. 460/1, 502, 503, 504, 505 у правцу југоистока обухвата и 
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кат. парц. бр. 507, 508 и 509 да би ишла на североисток границом кат. парц. бр. 460/1, 500, 501, 
497, 498, 460/1 до кат. парц. бр. 1809/1. Пресеца исту и скреће на југозапад јужном границом 
кат. парц. бр. 1809/1 до кат. парц. бр. 730. Граница скреће на исток северном границом кат. 
парц. бр. 730, границом кат. парц. бр. 755/1, 732/2. Ломи се на југ, пресеца кат. парц. бр. 
1974/1 и наставља западном границом кат. парц. бр. 755/4, 754, скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 754, ломи се на север до преломне тачке и скреће на исток, пресеца кат. 
парц. бр. 754 и скреће на север источном границом кат. парц. бр. 752 до југозападне међне 
тачке кат. парц. бр. 751. Граница скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 751, на југ, па 
на североисток границом кат. парц. бр. 762 до кат. парц. бр. 759. Скреће на исток границом кат. 
парц. бр. 759, 840, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 839, скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 839, 820, 819, 755, 755/3, ломи се на север источном границом кат. 
парц. бр. 755/3, 755/2, 755/1, пресеца кат. парц. бр. 1797/1, ломи се на југ западном границом 
кат. парц. бр. 806/1, 812/4, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 812/4, 816/1, 
обилази кат. парц. бр. 972 и скреће на југ, пресеца кат. парц. бр. 1974/1, западном границом 
кат. парц. бр. 872/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 972/1, 812/3, скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 812/1, 976/2, 812/1, 984, ломи се на исток јужном границом 
кат. парц. бр. 984, 812/1, 991, скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 991, ломи се 
на исток јужном границом кат. парц. бр. 815, скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 993, 
до њене крајње југозападне међне тачке. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 993, 
пресеца кат. парц. бр. 1814/1 до граничне линије са КО Мала Ремета, општина Ириг. Граница 
скреће на север границом катастарских општина до наспрам југоисточне међне тачке кат. парц. 
бр. 375/1. Граница скреће на северозапад пресеца кат. парц. бр. пута, ломи се на север 
западном границом кат. парц. бр. пута до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 
1367, КО Мала Ремета, општина Ириг. Граница скреће на исток пресеца пут до границе двеју 
катастарских општина. 
Граница заштите иде на југоисток кроз КО Мала Ремета, општина Ириг, западном границом кат. 
парц. бр. 1367, 1434, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1429 до наспрам 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 123. Скреће на југоисток, пресеца кат. парц. бр. 1429 и 
наставља јужном границом кат. парц. бр. 123, 120, 119, 1256, ломи се на север источном 
границом кат. парц. бр. 1256, 1401/1, 1401/2 до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1203. 
Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1203, ломи се на југ, западном границом кат. 
парц. бр. 1208, 1209, на исток, јужном границом кат. парц. бр. 1209, 1195, 1192, на југ западном 
па јужном границом кат. парц. бр. 1189, јужном границом кат. парц. бр. 1188 до КО Јазак 
Прњавор, општина Ириг. 
Граница заштите иде јужном границом кат. парц. бр. 787/25 КО Јазак Прњавор, општина Ириг, 
ломи се на југ прати границу кат. парц. бр. 787/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 
787/8, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 787/8, 702, 710, 787/7 до кат. парц. бр. 
289. Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 787/7, 787/6, 787/5. Скреће на југ 
западном границом кат. парц. бр. 682/10, 682/1, 683, враћа се на север источном границом кат. 
парц. бр. 683, 682/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 489/1. Скреће на југ, 
обухвата кат. парц. бр. 682/2, иде на север источном границом кат. парц. бр. 682/3, 682/4, 
682/5, 679/1 до кат. парц. бр. 507. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 507, 501, 
511, 512, на југ обухвата кат. парц. бр. , 387, 388/1, 386 даље на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 513, 514, 521. Ломи се на север источном границом кат. парц. бр. 522/4, 522/2, 522/4 
до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 17. Скреће на исток границом исте кат. парц. бр. до 
кат. парц. бр. 19. Скреће на север границом кат. парц. бр. 19, 1083, ломи се на исток северном 
границом кат. парц. бр. 67, пресеца кат. парц. бр. 1044, северном границом кат. парц. бр. 68 
скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 1022/1, ломи се на исток јужном границом кат. 
парц. бр. 1022/1, 92, 93 скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 1021/4 на североисток 
границом кат. парц. бр. 1021/4, 1021/19, ломи сена север граничним кат. парц.бр. 1021/18, 
1021/17, 1021/15, 1021/3, 1025/1, 1022/2, 1021/4, 1026, 977, 976/7, 976/6, 979, 1002, ломи се 
на исток јужном границом кат. парц. бр. 993/15, скреће на север источном границом кат. парц. 
бр. 993/15, 993/16, 993/18, 994, 993/20, до кат. парц. бр. 903/6. Скреће на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 903/6 до КО Врдник. Ломи се на југоисток границом катастарских 
општина до североисточне међне тачке кат. парц. бр. 993/16. 
Граница заштите иде кроз КО Врдник. Општина Ириг јужном границом кат. парц. бр. 1329, 1328, 
1325, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 1298, 1297 ломи се на исток јужном 
границом кат. парц. бр. 1297, 1295, 1296, скреће на југ границом кат. парц. бр. 1295 до границе 
грађевинског реона. Границом грађевинског реона иде на североисток, па на север до 
североисточне међне тачке кат. парц. бр. 1288. Ломи се на исток улази у грађевинску зону 
јужном границом кат. парц. бр. 1211, 1219, скреће на север источном границом кат. парц. бр. 
1219 до кат. парц. бр. 1287, скреће на исток пресеца индустријску пругу до кат. парц. бр. 1227. 
Скреће на север границом кат. парц. бр. 1273, ломи се на североисток граничним кат. парц.бр. 
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1238, 1222, 1228, 1230, 1228, 1231, 1232, 1228, 1238, до границе грађевинског реона. На 
северозапад иде граничним кат. парц.бр. 2742, 2741, 2739, 2738, 2736, 2735, 2730, 2729, 1343 
до кат. парц. бр. 1373. Скреће на југозапад, јужном границом кат. парц. бр. 1373. Ломи се на 
север источном границом кат. парц. бр. 1367, 1379/1 до кат. парц. бр. 1380. Скреће на исток до 
тромеђе кат. парц. бр. 2499, 2509, 2508. Граница иде на југ и све време прати границу кат. парц. 
бр. 2499, на северозапад, источна граница кат. парц. бр. 2502, даље у истом правцу граница кат. 
парц. бр. 2499, 7172. Ломи се на југ западном границом исте кат. парц. бр. до наспрам 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2466. Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 7172 и иде 
јужном границом кат. парц. бр. 2466, 2468, 2469, ломи се на југ западном границом кат. парц. 
бр. 2448, 2449/2 до кат. парц. бр. 7173. Скреће на југоисток, јужном границом кат. парц. бр. 
7173 до наспрам јужне међне тачке кат. парц. бр. 2360/2. Скреће на североисток, пресеца кат. 
парц. бр. 7173, 7156 и наставља граничним кат. парц.бр. 2360/2, 2360/1, 2361, ломи се на запад 
северном границом кат. парц. бр. 2360/1, 2360/2, 2358/1. Скреће на север источном границом 
кат. парц. бр. 7171, ломи се на северозапад северном границом кат. парц. бр. 2475, 2476, 7172, 
пресеца кат. парц. бр. 7162 и ломи се на југозапад границом проширења кат. парц. бр. 7162, до 
кат. парц. бр. 1410. Скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1410, 1411, 1406, 1401 до 
кат. парц. бр. 1421. Ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 1421, скреће на исток 
пресеца кат. парц. бр. 7162, иде јужном границом кат. парц. бр. 2487, 1444, 1446, 1449, 1456, 
1455, 1457, 1458, 1432, на север источном границом кат. парц. бр. 1432, пресеца кат. парц. бр. 
7170, 1467, пресеца кат. парц. бр. 1470 и иде на југ границом кат. парц. бр. 1506, ломи се на 
север источном границом кат. парц. бр. 1503, 1506, скреће на југ па на североисток јужном 
границом кат. парц. бр. 1519, ломи се на југ границом кат. парц. бр. 1517, 1541/1, 1540, 1541/1, 
1548. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1548, 1551, 1541/1, 1565, 1569, пресеца 
кат. парц. бр. 1561, наставља јужном границом кат. парц. бр. 1569, пресеца кат. парц. бр. 7158, 
њеном источном границом иде до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1585. На север, па на 
југоисток иде границом кат. парц. бр. 1569, западном границом кат. парц. бр. 1570, пресеца кат. 
парц. бр. 7167, иде на југ границом кат. парц. бр. 1645, 1663, 1670, 1665, 1666, 1687, 3057, 
ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3057, 3054, скреће на југ западном границом 
кат. парц. бр. 3054, 3052, 3057, 3047, 3046, 3045/1, 3045/2, 3044/1, 3044/3, 3044/2, 3043, 3042, 
3041, 3037, 3036, 3034, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 3034, 3040, пресеца 
кат. парц. бр. 7159, границом кат. парц. бр. 3070, 3593, 3592, 3587, 3586, 3584, 3585, 3583, 
3070, на север источном границом кат. парц. бр. 3514, 3073, 1645 до КО Ириг. Граница иде на 
север границом катастарских општина до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 915 КО Ириг, 
општина Ириг. 
Граница заштите иде на североисток кроз КО Ириг граничним кат. парц. бр. 915, 3/1, 638/5, 3/1, 
663, 664, 667, пресеца кат. парц. бр. 673 и њеном источном границом иде на север до кат. парц. 
бр. 615, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 615, 675, 590, скреће на југ, западном 
границом кат. парц. бр. 587, 9741, пресеца кат. парц. бр. 9723/2 и наставља на југоисток 
границом кат. парц. бр. 48, 1197, 1198/2, ломи се на североисток јужном границом кат. парц. бр. 
1198/2, пресеца кат. парц. бр. 9713/1, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 83/2, 84, 
74/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 1679 до кат. парц. бр. 9734. Њеном 
западном границом иде на север, па скреће на исток пресеца исту кат. парц. бр. и иде јужном 
границом кат. парц. бр. 1690, 1717, 1718, 1727, 1722, 1723, пресеца кат. парц. бр. 9754, 
наставља у истом правцу јужном границом кат. парц. бр. 500, 499, 498, 1737, 1738, 1739, 486/2, 
483/2 до кат. парц. бр. 9737. Ломи се на север западном границом исте кат. парц. бр. да би 
скренула на исток, пресеца кат. парц. бр. 9737 и иде јужном границом кат. парц. бр. 467/2, ломи 
се на југ западном границом кат. парц. бр. 456/1, 456/2. Скреће на север источном границом кат. 
парц. бр. 456/2, 456/1, 467/1, 470/2, 471/2, 472, 473, 90, 85, 239, 229 ломи се на исток пресеца 
кат. парц. бр. 9735 и иде јужном границом кат. парц. бр. 211, 210, 209, 208/1, 205, 193, 194, 
190, 189. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 187, 389, 390, 392, 381/2, 397, пресеца 
кат. парц. бр. 402, ломи се на исток њеном јужном границом да би скренула на југоисток 
границом кат. парц. бр. 401, 9736/2 до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 358. 
Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 9736/2 иде на север источном границом кат. парц. бр. 
358, 359, 366, 365, 367, 368, 370, ломи се на југ пресеца кат. парц. бр. 9759 јужном границом 
кат. парц. бр. 350, пресеца кат. парц. бр. 9710/2 до границе са КО Нерадин, општина Ириг. 
Граница иде на југ границом катастарских општина до северне међне тачке кат. парц. бр. 844 КО 
Нерадин. 
Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 843 КО Нерадин, општина Ириг. 
Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 843, 842/2, 810, 843, до кат. парц. бр. 801. 
Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 801, 797, 796, 795, 793, 794, ломи се на југ 
западном границом кат. парц. бр. 784, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 403/2, 
403/3, 403/4, 403/1, 412, 403/1, обухвата кат. парц. бр. 403/14, 403/13 на југ границом кат. 
парц. бр. 403/1, на североисток, границом кат. парц. бр. 449, поново кат. парц. бр. 403/1, 

 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
 
 
 

пресеца кат. парц. бр. 3733, иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 706, 686, 688, 653, 
654, 650/2, 634, 633, 616, 617, пресеца кат. парц. бр. 3750, скреће на север њеном источном 
границом до међног камена са КО Гргетег, општина Ириг. 
Граница заштите иде на исток кроз КО Гргетег, општина Ириг јужном границом кат. парц. бр. 
423, 424, 425, 426, 428, 427, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 395, 430 на исток 
јужном границом кат. парц. бр. 430, 392, 391, 390 на југ западном границом кат. парц. бр. 382, 
442 до међног камена грађевинског реона. Граница заштите иде на север и прати границу 
грађевинског реона, пресеца кат. парц. бр. 807, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 
376, 354, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 322, 323, 321, ломи се на југ западном 
границом кат. парц. бр. 305, пресеца кат. парц. бр. 806 и скреће на запад северном границом 
кат. парц. бр. 769, до границе грађевинског реона. Границом грађевинског реона иде на запад, 
наставља границом кат. парц. бр. 766, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 766, на 
југ западном границом исте кат. парц. бр. , скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 764, 
761, пресеца кат. парц. бр. 805, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 771/2 до КО 
Нерадин. У истом правцу иде западном границом кат. парц. бр. 3009, КО Нерадин до њене 
крајње југозападне међне тачке. Скреће на исток, па на север границом исте кат. парц. бр. ломи 
се на исток обухвата кат. парц. бр. 3042, 3041, даље на север источном границом кат. парц. бр. 
3009 до КО Гргетег. У правцу севера наставља источном границом кат. парц. бр. 771/2, КО 
Гргетег, пресеца кат. парц. бр. 806 и у истом правцу иде источном границом кат. парц. бр. 772, 
292, 291, 293, 281, 279, 294, 305 ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 815, 337, 812, 
217, 220, 219, 217, на исток границом кат. парц. бр. 203 до КО Велика Ремета, општина Ириг. 
Границом катастарских општина иде на југ до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 425 КО 
Велика Ремета. 
Граница заштите иде на североисток кроз КО Велика Ремета. Општина Ириг јужном границом кат. 
парц. бр. 425, 1103, 1105, 1107, 1109 пресеца кат. парц. бр. 1231, ломи се на север њеном 
источном границом, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1112/1 до кат. парц. бр. 
1230. Јужном границом кат. парц. бр. 1230 иде на запад до кат. парц. бр. 1231. Скреће на север 
источном границом исте кат. парц. бр. до кат. парц. бр. 487/1. У правцу североистока прати 
границу кат. парц. бр. 487/1, обухвата кат. парц. бр. 529 и наставља границом кат. парц. бр. 
487/1, обухвата кат. парц. бр. 498/1, 498/2, 498/3, наставља на северозапад границом кат. парц. 
бр. 487/1, 433, до међне тачке грађевинског реона. Скреће на југ, па на север, прати границу 
грађевинског реона до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 356/2. Скреће на север источном 
границом кат. парц. бр. 356/2, 399, 398, 392, 397, на североисток границом кат. парц. бр. 393, 
384/1, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 384/1, 328. На исток границом кат. парц. 
бр. 384/1, 327, 384/1 до пута Иришки Венац - Партизански пут - Чортановци. Граница заштите 
пресеца поменути пут и иде до почетне тачке описа границе заштите локалитета. 
2. Липик 
Граница заштићеног подручја НП Фрушка гора почиње на североистоку кат. парц. бр. 1439/2 у 
КО Визић. Од те тачке граница иде северном границом кат. парц. бр. 1439/2 према западу и 
даље наставља исто северном границом кат. парц. бр. 1439/1, долази до границе кат. парц. бр. 
1623 и идући према северозападу долази до кат. парц. бр. 1622 (пут) коју пресеца и границом 
кат. парц. бр. 1318/1 наставља у правцу северозапада и даље у истом правцу дуж границе кат. 
парц. бр. 1296, пролазећи дуж источне границе кат. парц. бр. 1313 и пресецајући кат. парц. бр. 
1621 (пут) наставља у истом правцу дуж источне границе кат. парц. бр. 1296 до државне 
границе са Републиком Хрватском. Од ове тачке граница националног парка иде дуж државне 
границе са републиком Хрватском у правцу југозапада и долази до КО Љуба кат. парц. бр. 1515 
и пратећи северну и западну границу кат. парц. бр. 1515 долази до кат. парц. бр. 1516, иде 
даље нјеном северном и западном границом и долази до кат. парц. бр. 1517. Пратећи северну 
границу кат. парц. бр. 1517 граница иде у правцу запада и иде даље дуж северних граница кат. 
парц. бр. 1117, кат. парц. бр. 1119, кат. парц. бр. 1115, кат. парц. бр. 1114 и кат. парц. бр. 
1561/1. Пратећи у наставку западну границу кат. парц. бр. 1561/1 у правцу југа граница 
националног парка скреће на запад и долази до кат. парц. бр. 1563/1 чију северну и западну 
границу у наставку прати идући ка југу. У наставку граница долази до КО Ердевик и наставља 
западном страном кат. парц. бр. 2874 у правцу југоистока и даље наставља да прати јужну 
границу кат. парц. бр. 2874 идући према истоку до тачке спајања са КО Љуба и кат. парц. бр. 
2598 (Топлица поток) и кат. парц. бр. 2597 (Млински поток) уз који се непосредно налазе кат. 
парц. бр. 1562/2 и кат. парц. бр. 1562/1. У наставку граница националног парка скреће према 
југу у КО Ердевик идући западном па јужном и на крају источном границом кат. парц. бр. 2744/1, 
затим наставља у правцу истока јужном и источном границом кат. парц. бр. 2667, долази поново 
до источног дела кат. парц. бр. 2744, обухватајући и границе кат. парц. бр. 2686 и 
продужавајући даље у правцу истока кат. парц. бр. 2744. Пратећи источну границу кат. парц. бр. 
2744 граница националног парка скреће према северу, а затим поново скреће у правцу запада 
долазећи до границе са КО Љуба и пратећи источну границу кат. парц. бр. 2738 КО Ердевик 
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1238, 1222, 1228, 1230, 1228, 1231, 1232, 1228, 1238, до границе грађевинског реона. На 
северозапад иде граничним кат. парц.бр. 2742, 2741, 2739, 2738, 2736, 2735, 2730, 2729, 1343 
до кат. парц. бр. 1373. Скреће на југозапад, јужном границом кат. парц. бр. 1373. Ломи се на 
север источном границом кат. парц. бр. 1367, 1379/1 до кат. парц. бр. 1380. Скреће на исток до 
тромеђе кат. парц. бр. 2499, 2509, 2508. Граница иде на југ и све време прати границу кат. парц. 
бр. 2499, на северозапад, источна граница кат. парц. бр. 2502, даље у истом правцу граница кат. 
парц. бр. 2499, 7172. Ломи се на југ западном границом исте кат. парц. бр. до наспрам 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 2466. Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 7172 и иде 
јужном границом кат. парц. бр. 2466, 2468, 2469, ломи се на југ западном границом кат. парц. 
бр. 2448, 2449/2 до кат. парц. бр. 7173. Скреће на југоисток, јужном границом кат. парц. бр. 
7173 до наспрам јужне међне тачке кат. парц. бр. 2360/2. Скреће на североисток, пресеца кат. 
парц. бр. 7173, 7156 и наставља граничним кат. парц.бр. 2360/2, 2360/1, 2361, ломи се на запад 
северном границом кат. парц. бр. 2360/1, 2360/2, 2358/1. Скреће на север источном границом 
кат. парц. бр. 7171, ломи се на северозапад северном границом кат. парц. бр. 2475, 2476, 7172, 
пресеца кат. парц. бр. 7162 и ломи се на југозапад границом проширења кат. парц. бр. 7162, до 
кат. парц. бр. 1410. Скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1410, 1411, 1406, 1401 до 
кат. парц. бр. 1421. Ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 1421, скреће на исток 
пресеца кат. парц. бр. 7162, иде јужном границом кат. парц. бр. 2487, 1444, 1446, 1449, 1456, 
1455, 1457, 1458, 1432, на север источном границом кат. парц. бр. 1432, пресеца кат. парц. бр. 
7170, 1467, пресеца кат. парц. бр. 1470 и иде на југ границом кат. парц. бр. 1506, ломи се на 
север источном границом кат. парц. бр. 1503, 1506, скреће на југ па на североисток јужном 
границом кат. парц. бр. 1519, ломи се на југ границом кат. парц. бр. 1517, 1541/1, 1540, 1541/1, 
1548. Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 1548, 1551, 1541/1, 1565, 1569, пресеца 
кат. парц. бр. 1561, наставља јужном границом кат. парц. бр. 1569, пресеца кат. парц. бр. 7158, 
њеном источном границом иде до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1585. На север, па на 
југоисток иде границом кат. парц. бр. 1569, западном границом кат. парц. бр. 1570, пресеца кат. 
парц. бр. 7167, иде на југ границом кат. парц. бр. 1645, 1663, 1670, 1665, 1666, 1687, 3057, 
ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 3057, 3054, скреће на југ западном границом 
кат. парц. бр. 3054, 3052, 3057, 3047, 3046, 3045/1, 3045/2, 3044/1, 3044/3, 3044/2, 3043, 3042, 
3041, 3037, 3036, 3034, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 3034, 3040, пресеца 
кат. парц. бр. 7159, границом кат. парц. бр. 3070, 3593, 3592, 3587, 3586, 3584, 3585, 3583, 
3070, на север источном границом кат. парц. бр. 3514, 3073, 1645 до КО Ириг. Граница иде на 
север границом катастарских општина до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 915 КО Ириг, 
општина Ириг. 
Граница заштите иде на североисток кроз КО Ириг граничним кат. парц. бр. 915, 3/1, 638/5, 3/1, 
663, 664, 667, пресеца кат. парц. бр. 673 и њеном источном границом иде на север до кат. парц. 
бр. 615, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 615, 675, 590, скреће на југ, западном 
границом кат. парц. бр. 587, 9741, пресеца кат. парц. бр. 9723/2 и наставља на југоисток 
границом кат. парц. бр. 48, 1197, 1198/2, ломи се на североисток јужном границом кат. парц. бр. 
1198/2, пресеца кат. парц. бр. 9713/1, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 83/2, 84, 
74/1, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 1679 до кат. парц. бр. 9734. Њеном 
западном границом иде на север, па скреће на исток пресеца исту кат. парц. бр. и иде јужном 
границом кат. парц. бр. 1690, 1717, 1718, 1727, 1722, 1723, пресеца кат. парц. бр. 9754, 
наставља у истом правцу јужном границом кат. парц. бр. 500, 499, 498, 1737, 1738, 1739, 486/2, 
483/2 до кат. парц. бр. 9737. Ломи се на север западном границом исте кат. парц. бр. да би 
скренула на исток, пресеца кат. парц. бр. 9737 и иде јужном границом кат. парц. бр. 467/2, ломи 
се на југ западном границом кат. парц. бр. 456/1, 456/2. Скреће на север источном границом кат. 
парц. бр. 456/2, 456/1, 467/1, 470/2, 471/2, 472, 473, 90, 85, 239, 229 ломи се на исток пресеца 
кат. парц. бр. 9735 и иде јужном границом кат. парц. бр. 211, 210, 209, 208/1, 205, 193, 194, 
190, 189. Скреће на југ западном границом кат. парц. бр. 187, 389, 390, 392, 381/2, 397, пресеца 
кат. парц. бр. 402, ломи се на исток њеном јужном границом да би скренула на југоисток 
границом кат. парц. бр. 401, 9736/2 до наспрам југозападне међне тачке кат. парц. бр. 358. 
Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 9736/2 иде на север источном границом кат. парц. бр. 
358, 359, 366, 365, 367, 368, 370, ломи се на југ пресеца кат. парц. бр. 9759 јужном границом 
кат. парц. бр. 350, пресеца кат. парц. бр. 9710/2 до границе са КО Нерадин, општина Ириг. 
Граница иде на југ границом катастарских општина до северне међне тачке кат. парц. бр. 844 КО 
Нерадин. 
Граница заштите иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 843 КО Нерадин, општина Ириг. 
Скреће на север источном границом кат. парц. бр. 843, 842/2, 810, 843, до кат. парц. бр. 801. 
Скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 801, 797, 796, 795, 793, 794, ломи се на југ 
западном границом кат. парц. бр. 784, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 403/2, 
403/3, 403/4, 403/1, 412, 403/1, обухвата кат. парц. бр. 403/14, 403/13 на југ границом кат. 
парц. бр. 403/1, на североисток, границом кат. парц. бр. 449, поново кат. парц. бр. 403/1, 
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пресеца кат. парц. бр. 3733, иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 706, 686, 688, 653, 
654, 650/2, 634, 633, 616, 617, пресеца кат. парц. бр. 3750, скреће на север њеном источном 
границом до међног камена са КО Гргетег, општина Ириг. 
Граница заштите иде на исток кроз КО Гргетег, општина Ириг јужном границом кат. парц. бр. 
423, 424, 425, 426, 428, 427, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 395, 430 на исток 
јужном границом кат. парц. бр. 430, 392, 391, 390 на југ западном границом кат. парц. бр. 382, 
442 до међног камена грађевинског реона. Граница заштите иде на север и прати границу 
грађевинског реона, пресеца кат. парц. бр. 807, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 
376, 354, скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 322, 323, 321, ломи се на југ западном 
границом кат. парц. бр. 305, пресеца кат. парц. бр. 806 и скреће на запад северном границом 
кат. парц. бр. 769, до границе грађевинског реона. Границом грађевинског реона иде на запад, 
наставља границом кат. парц. бр. 766, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 766, на 
југ западном границом исте кат. парц. бр. , скреће на исток јужном границом кат. парц. бр. 764, 
761, пресеца кат. парц. бр. 805, ломи се на југ, западном границом кат. парц. бр. 771/2 до КО 
Нерадин. У истом правцу иде западном границом кат. парц. бр. 3009, КО Нерадин до њене 
крајње југозападне међне тачке. Скреће на исток, па на север границом исте кат. парц. бр. ломи 
се на исток обухвата кат. парц. бр. 3042, 3041, даље на север источном границом кат. парц. бр. 
3009 до КО Гргетег. У правцу севера наставља источном границом кат. парц. бр. 771/2, КО 
Гргетег, пресеца кат. парц. бр. 806 и у истом правцу иде источном границом кат. парц. бр. 772, 
292, 291, 293, 281, 279, 294, 305 ломи се на североисток границом кат. парц. бр. 815, 337, 812, 
217, 220, 219, 217, на исток границом кат. парц. бр. 203 до КО Велика Ремета, општина Ириг. 
Границом катастарских општина иде на југ до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 425 КО 
Велика Ремета. 
Граница заштите иде на североисток кроз КО Велика Ремета. Општина Ириг јужном границом кат. 
парц. бр. 425, 1103, 1105, 1107, 1109 пресеца кат. парц. бр. 1231, ломи се на север њеном 
источном границом, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1112/1 до кат. парц. бр. 
1230. Јужном границом кат. парц. бр. 1230 иде на запад до кат. парц. бр. 1231. Скреће на север 
источном границом исте кат. парц. бр. до кат. парц. бр. 487/1. У правцу североистока прати 
границу кат. парц. бр. 487/1, обухвата кат. парц. бр. 529 и наставља границом кат. парц. бр. 
487/1, обухвата кат. парц. бр. 498/1, 498/2, 498/3, наставља на северозапад границом кат. парц. 
бр. 487/1, 433, до међне тачке грађевинског реона. Скреће на југ, па на север, прати границу 
грађевинског реона до југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 356/2. Скреће на север источном 
границом кат. парц. бр. 356/2, 399, 398, 392, 397, на североисток границом кат. парц. бр. 393, 
384/1, ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 384/1, 328. На исток границом кат. парц. 
бр. 384/1, 327, 384/1 до пута Иришки Венац - Партизански пут - Чортановци. Граница заштите 
пресеца поменути пут и иде до почетне тачке описа границе заштите локалитета. 
2. Липик 
Граница заштићеног подручја НП Фрушка гора почиње на североистоку кат. парц. бр. 1439/2 у 
КО Визић. Од те тачке граница иде северном границом кат. парц. бр. 1439/2 према западу и 
даље наставља исто северном границом кат. парц. бр. 1439/1, долази до границе кат. парц. бр. 
1623 и идући према северозападу долази до кат. парц. бр. 1622 (пут) коју пресеца и границом 
кат. парц. бр. 1318/1 наставља у правцу северозапада и даље у истом правцу дуж границе кат. 
парц. бр. 1296, пролазећи дуж источне границе кат. парц. бр. 1313 и пресецајући кат. парц. бр. 
1621 (пут) наставља у истом правцу дуж источне границе кат. парц. бр. 1296 до државне 
границе са Републиком Хрватском. Од ове тачке граница националног парка иде дуж државне 
границе са републиком Хрватском у правцу југозапада и долази до КО Љуба кат. парц. бр. 1515 
и пратећи северну и западну границу кат. парц. бр. 1515 долази до кат. парц. бр. 1516, иде 
даље нјеном северном и западном границом и долази до кат. парц. бр. 1517. Пратећи северну 
границу кат. парц. бр. 1517 граница иде у правцу запада и иде даље дуж северних граница кат. 
парц. бр. 1117, кат. парц. бр. 1119, кат. парц. бр. 1115, кат. парц. бр. 1114 и кат. парц. бр. 
1561/1. Пратећи у наставку западну границу кат. парц. бр. 1561/1 у правцу југа граница 
националног парка скреће на запад и долази до кат. парц. бр. 1563/1 чију северну и западну 
границу у наставку прати идући ка југу. У наставку граница долази до КО Ердевик и наставља 
западном страном кат. парц. бр. 2874 у правцу југоистока и даље наставља да прати јужну 
границу кат. парц. бр. 2874 идући према истоку до тачке спајања са КО Љуба и кат. парц. бр. 
2598 (Топлица поток) и кат. парц. бр. 2597 (Млински поток) уз који се непосредно налазе кат. 
парц. бр. 1562/2 и кат. парц. бр. 1562/1. У наставку граница националног парка скреће према 
југу у КО Ердевик идући западном па јужном и на крају источном границом кат. парц. бр. 2744/1, 
затим наставља у правцу истока јужном и источном границом кат. парц. бр. 2667, долази поново 
до источног дела кат. парц. бр. 2744, обухватајући и границе кат. парц. бр. 2686 и 
продужавајући даље у правцу истока кат. парц. бр. 2744. Пратећи источну границу кат. парц. бр. 
2744 граница националног парка скреће према северу, а затим поново скреће у правцу запада 
долазећи до границе са КО Љуба и пратећи источну границу кат. парц. бр. 2738 КО Ердевик 
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продужава у правцу североистока до јужног дела границе кат. парц. бр. 1515 КО Љуба и 
наставља даље у правцу југоистока идући границом кат. парц. бр. 2459 КО Ердевик. У наставку, 
граница националног парка прати границу кат. парц. бр. 2459 у правцу према југу, иде јужном 
страном кат. парц. бр. 2459, скреће границом исте кат. парц. бр. према североистоку и долази до 
границе кат. парц. бр. 1439/1 КО Визић коју прати у правцу североистока, настављајући 
границама кат. парц. бр. 1441/1 и 1442 и поново границом кат. парц. бр. 1439/1, затим границом 
кат. парц. бр. 1439/2 КО Визић до полазне тачке. 
3. Ворово 
Граница заштићеног подручја Националног парка Фрушка гора полази од југоисточног краја кат. 
парц. бр. 1564/1 КО Љуба и креће према северу до кат. парц. бр. 1564/198, где даље скреће ка 
западу јужном страном кат. парц. бр. 1564/198 све до кат. парц. бр. 1564/203. Ту скреће ка 
северу и прати западну страну кат. парц. бр. 1564/203. Јужном границом кат. парц. бр. 2593 
граница скреће ка западу. Код кат. парц. бр. 1695 граница скреће ка северу, сече кат. парц. бр. 
2593 и источном међном линијом кат. парц. бр. 1695 наставља ка северу. Граница сече кат. 
парц. бр. 2583 и скреће ка западу северном међном линијом кат. парц. бр. 2583. Код источне 
границе кат. парц. бр. 1683 скреће ка северу до североисточног краја кат. парц. бр. 1684, где 
северном међном линијом кат. парц. бр. 1684 скреће ка западу. Код југозападног краја кат. парц. 
бр. 1685 граница скреће ка северу и прати источну међну линију кат. парц. бр. 1799/1 до кат. 
парц. бр. 2178 где јужном међном линијом скреће ка истоку и иде до краја кат. парц. бр. 2178. 
Ту граница даље скреће ка северу и сече кат. парц. бр. 2594 и кат. парц. бр. 2591. Полазећи од 
југоисточног краја кат. парц. бр. 1829 граница прати источну међну линију кат. парц. бр. 1829 и 
иде ка северу до јужне међне линије кат. парц. бр. 2567 где скреће ка северозападу. Граница 
заштићеног подручја на крају кат. парц. бр. 2567. даље прати државну границу Републике 
Србије са Републиком Хрватском, све до тројне границе КО Љуба, КО Сот и Републике Хрватске. 
Даље граница наставља ка северу државном границом до североисточног краја кат. парц. бр. 
1246 КО Сот, одакле пратећи међну линију кат. парц. бр. 1246, затим границу КО Сот и КО Љуба 
до кат. парц. бр. 3308 ко Сот. Прати северну међну линију кат. парц. бр. 3308 до кат. парц. бр. 
588/2 где се ломи на север источном границом кат. парц. бр. 588/2 и 588/1. Наставља јужном и 
западном границом кат. парц. бр. 3307 даље ка западу. Граница даље сече кат. парц. бр. 3306 и 
од североисточног обода кат. парц. бр. 509 прати јужну међну линију кат. парц. бр. 3309. 
Граница затим сече кат. парц. бр. 3309 и међном линијом између кат. парц. бр. 603 и кат. парц. 
бр. 602 даље прати границу кат. парц. бр. 603 ка западу. Затим скреће ка југоистоку. Код 
границе са кат. парц. бр. 10 скреће ка североистоку, затим на граници са кат. парц. бр. 2 иде 
даље ка југу и пресеца кат. парц. бр. 3309 и прати њену јужну међну линију у правцу истока. На 
тромеђи кат. парц. бр. 3309, кат. парц. бр. 11 и кат. парц. бр. 600/2 граница заштићеног 
подручја скреће ка југу и даље прати међну линију кат. парц. бр. 600/2 ка западу. Код границе 
са кат. парц. бр. 34/1, граница залама ка југу и прати међну линију кат. парц. бр. 122. Даље 
граница прво скреће ка истоку, па затим ка југу и поново ка истоку, сво време пратећи међну 
линију кат. парц. бр. 122. Затим граница прати јужну међну линију кат. парц. бр. 600/2 све до 
границе са кат. парц. бр. 600/1. Ту даље прати југозападну међну линију кат. парц. бр. 600/1, па 
затим скреће ка југозападу међном линијом кат. парц. бр. 600/2. На тромеђи кат. парц. бр. 
600/2, кат. парц. бр. 953 и кат. парц. бр. 997 граница нагло залама ка североистоку и даље 
пратећи међну линију кат. парц. бр. 600/2. граница даље иде у правцу истока, и затим нагло 
скреће ка северу правећи оштру кривину код кат. парц. бр. 599. граница скреће ка истоку истом 
међном линијом све до границе кат. парц. бр. 600/2 и кат. парц. бр. 601. Одатле јужном међном 
линијом кат. парц. бр. 590 граница креће ка југоистоку. На граници кат. парц. бр. 594 и кат. 
парц. бр. 593 граница скреће ка југу међном линијом кат. парц. бр. 594, све до пресецања кат. 
парц. бр. 997. Граница даље наставља ка југу западном међном линијом кат. парц. бр. 1126 и 
кат. парц. бр. 3306. На граници кат. парц. бр. 1194 и кат. парц. бр. 1193 граница заштићеног 
подручја скреће ка западу пратећи јужну међну линију кат. парц. бр. 1194, пресецајући кат. 
парц. бр. 1192 даље скреће ка југу међном линијом кат. парц. бр. 1191. На граници са кат. парц. 
бр. 251 скреће ка западу, па на граници са кат. парц. бр. 570 ка југу. Даље прати међну линију 
кат. парц. бр. 3306 и скреће ка истоку. Југозападном међном линијом кат. парц. бр. 3308 се даље 
надовезује на западну међну линију кат. парц. бр. 1196 и код границе са кат. парц. бр. 1200 
скреће и иде ка истоку међном линијом кат. парц. бр. 1195. На граници са кат. парц. бр. 1358 
скреће ка југу и затим ка западу ка граници са кат. парц. бр. 1359. Северозападном међном 
линијом иде ка граници са кат. парц. бр. 1358 и скреће ка истоку јужном међном линијом кат. 
парц. бр. 1358. На граници са кат. парц. бр. 1297 скреће ка југу и затим ка западу сво реме 
пратећи међну линију кат. парц. бр. 1297. На тромеђи кат. парц. бр. 1297, КОП 2187 и кат. парц. 
бр. 3317 граница се наставља западном међном линијом кат. парц. бр. 3317 и затим пресеца кат. 
парц. бр. 3316. Одатле у правцу југозапада наставља северозападном међном линијом кат. парц. 
бр. 2072. На југозападном крају кат. парц. бр. 2072 граница скреће ка југу пратећи западну 
међну линију кат. парц. бр. 2189. На граници са кат. парц. бр. 3319 даље скреће ка истоку даље 

 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
 
 
 

пратећи међну линију кат. парц. бр. 2189 све до пресецања кат. парц. бр. 3316, одакле наставља 
даље ка истоку јужном међном линијом кат. парц. бр. 2188. Граница затим скреће ка југу и на 
тромећи кат. парц. бр. 2188, кат. парц. бр. 2342/1 и кат. парц. бр. 2342/2 скреће ка западу 
наслањајући се на јужну границу кат. парц. бр. 2343. Даље наставља ка западу и на граници са 
кат. парц. бр. 3316 скреће ка југу. Затим скреће ка западу и сече кат. парц. бр. 3316 и даље 
наставља међном линијом кат. парц. бр. 2368 и кат. парц. бр. 2369 до кат. парц. бр. 2372 где 
скреће даље ка југу источним међним линијама кат. парц. бр. 2372, кат. парц. бр. 2373, кат. 
парц. бр. 2374 и кат. парц. бр. 3320. Граница даље наставља ка југу источним међним линијама 
кат. парц. бр. 2519, кат. парц. бр. 2508 све до кат. парц. бр. 2493 где скреће ка истоку до 
границе кат. парц. бр. 2494 и кат. парц. бр. 2521. Граница затим под оштрим углом скреће ка 
североистоку пратећи међне линије кат. парц. бр. 2713, кат. парц. бр. 2712, па затим наставља 
ка северу западном међном линијом кат. парц. бр. 3316. На граници са кат. парц. бр. 2523 
скреће ка западу, па ка северу пратећи западну међну линију кат. парц. бр. 2524, кат. парц. бр. 
2525. Граница затим скреће ка истоку северном мећном линијом кат. парц. бр. 2527, па затим 
скреће ка северу источном границом кат. парц. бр. 2528. Сече кат. парц. бр. 3316 и западном 
међном линијом кат. парц. бр. 2534 наставља ка северу. Пратећи међну линију кат. парц. бр. 
2529 граница скреће ка истоку, југу и затим ка северу до границе са кат. парц. бр. 3321. Међном 
линијом између кат. парц. бр. 2575 и кат. парц. бр. 2574 наставља ка истоку где скреће ка југу 
пратећи западне границе кат. парц. бр. 2188 све до границе КО Сот са КО Ердевик, где сече кат. 
парц. бр. 3331 у КО Сот. 
Од границе између КО Сот са КО Ердевик, граница заштићеног подручја наставља ка истоку 
границом кат. парц. бр. 5037. Граница скреће ка северу и затим ка истоку где сече кат. парц. бр. 
6300 и наставља ка северу источном међном линијом кат. парц. бр. 5039 ка северу до границе са 
кат. парц. бр. 6300 где скреће ка истоку јужном међном линијом, па затим скреће ка југу до кат. 
парц. бр. 6298. Граница затим скреће ка истоку северном међном линијом кат. парц. бр. 6298 
која скреће ка северу до границе са кат. парц. бр. 5017, где скреће ка истоку са јужне стране 
кат. парц. бр. 5017 до тачке где скреће ка северу и наставља источним границама кат. парц. бр. 
5037, кат. парц. бр. 5018, кат. парц. бр. 5019. Даље прати границу кат. парц. бр. 5037 која 
скреће ка истоку и затим ка северу све до границе КО Ердевик са КО Љуба. 
4. Надош 
Граница заштићеног подручја Национални Парк Фрушка гора почиње на североистоку кат. парц. 
бр. 1998/1 у КО Сот и наставља у правцу запада до граничне линије са КО Привина Глава и кат. 
парц. бр. 1138 од те тачке граница наставља у правцу северозапада пратећи границу кат. парц. 
бр. 1138 која је гранична линија КО Привина Глава и КО Сот до тачке на којој се граница кат. 
парц. бр. 1138 одваја од граничне линије са КО Сот и наставља у правцу запада идући даље 
северним границама кат. парц. бр. 1138, кат. парц. бр. 1139, кат. парц. бр. 1141. Пратећи 
северну границу кат. парц. бр. 1141 граница националног парка скреће у правцу југозапада, 
пресеца кат. парц. бр. 2335 (пут) и наставља северном границом кат. парц. бр. 1069, пресеца 
део кат. парц. бр. 1062 и наставља северном страном кат. парц. бр. 1061 и кат. парц. бр. 1060. 
Граница у наставку скреће у правцу југа западном и затим у правцу истока јужном страном кат. 
парц. бр. 1060, а затим и јужном станом кат. парц. бр. 1061, кат. парц. бр. 1062 и кат. парц. бр. 
1069, пресеца кат. парц. бр. 2335 (пут), долази до границе са кат. парц. бр. 1141 и скреће у 
правцу југа дуж ове границе. У наставку граница националног парка прати границу кат. парц. бр. 
1141 генерално у правцу југоистока и долази до кат. парц. бр. 1138 чију границу у наставку 
прати са источне, јужне и западне стране до границе са КО Сот и кат. парц. бр. 1998/2. Граница 
националног парка продужава у правцу североистока дуж кат. парц. бр. 1998/2, долази до 
границе кат. парц. бр. 1998/1 КО Сот и пратећи ову границу долази до полазне тачке. 
5. Опаљеник 
Граница заштићеног подручја Национални Парк Фрушка гора полази од крајње североисточне 
тачке кат. парц. бр. 1431 у КО Привина Глава и креће у правцу запада дуж северне границе кат. 
парц. бр. 1431 и долази до КО Беркасово кат. парц. бр. 3057, наставља северном границом кат. 
парц. бр. 3057, скреће у правцу југа и долази до границе кат. парц. бр. 3058 и даље наставља у 
правцу југозапада северном границом кат. парц. бр. 3058, пресеца кат. парц. бр. 3403 (пут) и 
наставља даље у истом правцу дуж северне границе кат. парц. бр. 3059 идући до граничне 
линије КО Беркасово са КО Шид. Од те тачке граница скреће у правцу истока, пролази крајњом 
јужном границом кат. парц. бр. 3403 (пут) и наставља даље границом кат. парц. бр. 3057/1 до 
границе КО Беркасово са КО Привина глава. Од те тачке се граница националног парка креће 
дуж јужне и западне границе кат. парц. бр. 1431. Идући у правцу севера границом кат. парц. бр. 
1431, граница Националног парка скреће на запад и долази до полазне тачке кат. парц. бр. 1431 
КО Привина Глава. 
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продужава у правцу североистока до јужног дела границе кат. парц. бр. 1515 КО Љуба и 
наставља даље у правцу југоистока идући границом кат. парц. бр. 2459 КО Ердевик. У наставку, 
граница националног парка прати границу кат. парц. бр. 2459 у правцу према југу, иде јужном 
страном кат. парц. бр. 2459, скреће границом исте кат. парц. бр. према североистоку и долази до 
границе кат. парц. бр. 1439/1 КО Визић коју прати у правцу североистока, настављајући 
границама кат. парц. бр. 1441/1 и 1442 и поново границом кат. парц. бр. 1439/1, затим границом 
кат. парц. бр. 1439/2 КО Визић до полазне тачке. 
3. Ворово 
Граница заштићеног подручја Националног парка Фрушка гора полази од југоисточног краја кат. 
парц. бр. 1564/1 КО Љуба и креће према северу до кат. парц. бр. 1564/198, где даље скреће ка 
западу јужном страном кат. парц. бр. 1564/198 све до кат. парц. бр. 1564/203. Ту скреће ка 
северу и прати западну страну кат. парц. бр. 1564/203. Јужном границом кат. парц. бр. 2593 
граница скреће ка западу. Код кат. парц. бр. 1695 граница скреће ка северу, сече кат. парц. бр. 
2593 и источном међном линијом кат. парц. бр. 1695 наставља ка северу. Граница сече кат. 
парц. бр. 2583 и скреће ка западу северном међном линијом кат. парц. бр. 2583. Код источне 
границе кат. парц. бр. 1683 скреће ка северу до североисточног краја кат. парц. бр. 1684, где 
северном међном линијом кат. парц. бр. 1684 скреће ка западу. Код југозападног краја кат. парц. 
бр. 1685 граница скреће ка северу и прати источну међну линију кат. парц. бр. 1799/1 до кат. 
парц. бр. 2178 где јужном међном линијом скреће ка истоку и иде до краја кат. парц. бр. 2178. 
Ту граница даље скреће ка северу и сече кат. парц. бр. 2594 и кат. парц. бр. 2591. Полазећи од 
југоисточног краја кат. парц. бр. 1829 граница прати источну међну линију кат. парц. бр. 1829 и 
иде ка северу до јужне међне линије кат. парц. бр. 2567 где скреће ка северозападу. Граница 
заштићеног подручја на крају кат. парц. бр. 2567. даље прати државну границу Републике 
Србије са Републиком Хрватском, све до тројне границе КО Љуба, КО Сот и Републике Хрватске. 
Даље граница наставља ка северу државном границом до североисточног краја кат. парц. бр. 
1246 КО Сот, одакле пратећи међну линију кат. парц. бр. 1246, затим границу КО Сот и КО Љуба 
до кат. парц. бр. 3308 ко Сот. Прати северну међну линију кат. парц. бр. 3308 до кат. парц. бр. 
588/2 где се ломи на север источном границом кат. парц. бр. 588/2 и 588/1. Наставља јужном и 
западном границом кат. парц. бр. 3307 даље ка западу. Граница даље сече кат. парц. бр. 3306 и 
од североисточног обода кат. парц. бр. 509 прати јужну међну линију кат. парц. бр. 3309. 
Граница затим сече кат. парц. бр. 3309 и међном линијом између кат. парц. бр. 603 и кат. парц. 
бр. 602 даље прати границу кат. парц. бр. 603 ка западу. Затим скреће ка југоистоку. Код 
границе са кат. парц. бр. 10 скреће ка североистоку, затим на граници са кат. парц. бр. 2 иде 
даље ка југу и пресеца кат. парц. бр. 3309 и прати њену јужну међну линију у правцу истока. На 
тромеђи кат. парц. бр. 3309, кат. парц. бр. 11 и кат. парц. бр. 600/2 граница заштићеног 
подручја скреће ка југу и даље прати међну линију кат. парц. бр. 600/2 ка западу. Код границе 
са кат. парц. бр. 34/1, граница залама ка југу и прати међну линију кат. парц. бр. 122. Даље 
граница прво скреће ка истоку, па затим ка југу и поново ка истоку, сво време пратећи међну 
линију кат. парц. бр. 122. Затим граница прати јужну међну линију кат. парц. бр. 600/2 све до 
границе са кат. парц. бр. 600/1. Ту даље прати југозападну међну линију кат. парц. бр. 600/1, па 
затим скреће ка југозападу међном линијом кат. парц. бр. 600/2. На тромеђи кат. парц. бр. 
600/2, кат. парц. бр. 953 и кат. парц. бр. 997 граница нагло залама ка североистоку и даље 
пратећи међну линију кат. парц. бр. 600/2. граница даље иде у правцу истока, и затим нагло 
скреће ка северу правећи оштру кривину код кат. парц. бр. 599. граница скреће ка истоку истом 
међном линијом све до границе кат. парц. бр. 600/2 и кат. парц. бр. 601. Одатле јужном међном 
линијом кат. парц. бр. 590 граница креће ка југоистоку. На граници кат. парц. бр. 594 и кат. 
парц. бр. 593 граница скреће ка југу међном линијом кат. парц. бр. 594, све до пресецања кат. 
парц. бр. 997. Граница даље наставља ка југу западном међном линијом кат. парц. бр. 1126 и 
кат. парц. бр. 3306. На граници кат. парц. бр. 1194 и кат. парц. бр. 1193 граница заштићеног 
подручја скреће ка западу пратећи јужну међну линију кат. парц. бр. 1194, пресецајући кат. 
парц. бр. 1192 даље скреће ка југу међном линијом кат. парц. бр. 1191. На граници са кат. парц. 
бр. 251 скреће ка западу, па на граници са кат. парц. бр. 570 ка југу. Даље прати међну линију 
кат. парц. бр. 3306 и скреће ка истоку. Југозападном међном линијом кат. парц. бр. 3308 се даље 
надовезује на западну међну линију кат. парц. бр. 1196 и код границе са кат. парц. бр. 1200 
скреће и иде ка истоку међном линијом кат. парц. бр. 1195. На граници са кат. парц. бр. 1358 
скреће ка југу и затим ка западу ка граници са кат. парц. бр. 1359. Северозападном међном 
линијом иде ка граници са кат. парц. бр. 1358 и скреће ка истоку јужном међном линијом кат. 
парц. бр. 1358. На граници са кат. парц. бр. 1297 скреће ка југу и затим ка западу сво реме 
пратећи међну линију кат. парц. бр. 1297. На тромеђи кат. парц. бр. 1297, КОП 2187 и кат. парц. 
бр. 3317 граница се наставља западном међном линијом кат. парц. бр. 3317 и затим пресеца кат. 
парц. бр. 3316. Одатле у правцу југозапада наставља северозападном међном линијом кат. парц. 
бр. 2072. На југозападном крају кат. парц. бр. 2072 граница скреће ка југу пратећи западну 
међну линију кат. парц. бр. 2189. На граници са кат. парц. бр. 3319 даље скреће ка истоку даље 
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пратећи међну линију кат. парц. бр. 2189 све до пресецања кат. парц. бр. 3316, одакле наставља 
даље ка истоку јужном међном линијом кат. парц. бр. 2188. Граница затим скреће ка југу и на 
тромећи кат. парц. бр. 2188, кат. парц. бр. 2342/1 и кат. парц. бр. 2342/2 скреће ка западу 
наслањајући се на јужну границу кат. парц. бр. 2343. Даље наставља ка западу и на граници са 
кат. парц. бр. 3316 скреће ка југу. Затим скреће ка западу и сече кат. парц. бр. 3316 и даље 
наставља међном линијом кат. парц. бр. 2368 и кат. парц. бр. 2369 до кат. парц. бр. 2372 где 
скреће даље ка југу источним међним линијама кат. парц. бр. 2372, кат. парц. бр. 2373, кат. 
парц. бр. 2374 и кат. парц. бр. 3320. Граница даље наставља ка југу источним међним линијама 
кат. парц. бр. 2519, кат. парц. бр. 2508 све до кат. парц. бр. 2493 где скреће ка истоку до 
границе кат. парц. бр. 2494 и кат. парц. бр. 2521. Граница затим под оштрим углом скреће ка 
североистоку пратећи међне линије кат. парц. бр. 2713, кат. парц. бр. 2712, па затим наставља 
ка северу западном међном линијом кат. парц. бр. 3316. На граници са кат. парц. бр. 2523 
скреће ка западу, па ка северу пратећи западну међну линију кат. парц. бр. 2524, кат. парц. бр. 
2525. Граница затим скреће ка истоку северном мећном линијом кат. парц. бр. 2527, па затим 
скреће ка северу источном границом кат. парц. бр. 2528. Сече кат. парц. бр. 3316 и западном 
међном линијом кат. парц. бр. 2534 наставља ка северу. Пратећи међну линију кат. парц. бр. 
2529 граница скреће ка истоку, југу и затим ка северу до границе са кат. парц. бр. 3321. Међном 
линијом између кат. парц. бр. 2575 и кат. парц. бр. 2574 наставља ка истоку где скреће ка југу 
пратећи западне границе кат. парц. бр. 2188 све до границе КО Сот са КО Ердевик, где сече кат. 
парц. бр. 3331 у КО Сот. 
Од границе између КО Сот са КО Ердевик, граница заштићеног подручја наставља ка истоку 
границом кат. парц. бр. 5037. Граница скреће ка северу и затим ка истоку где сече кат. парц. бр. 
6300 и наставља ка северу источном међном линијом кат. парц. бр. 5039 ка северу до границе са 
кат. парц. бр. 6300 где скреће ка истоку јужном међном линијом, па затим скреће ка југу до кат. 
парц. бр. 6298. Граница затим скреће ка истоку северном међном линијом кат. парц. бр. 6298 
која скреће ка северу до границе са кат. парц. бр. 5017, где скреће ка истоку са јужне стране 
кат. парц. бр. 5017 до тачке где скреће ка северу и наставља источним границама кат. парц. бр. 
5037, кат. парц. бр. 5018, кат. парц. бр. 5019. Даље прати границу кат. парц. бр. 5037 која 
скреће ка истоку и затим ка северу све до границе КО Ердевик са КО Љуба. 
4. Надош 
Граница заштићеног подручја Национални Парк Фрушка гора почиње на североистоку кат. парц. 
бр. 1998/1 у КО Сот и наставља у правцу запада до граничне линије са КО Привина Глава и кат. 
парц. бр. 1138 од те тачке граница наставља у правцу северозапада пратећи границу кат. парц. 
бр. 1138 која је гранична линија КО Привина Глава и КО Сот до тачке на којој се граница кат. 
парц. бр. 1138 одваја од граничне линије са КО Сот и наставља у правцу запада идући даље 
северним границама кат. парц. бр. 1138, кат. парц. бр. 1139, кат. парц. бр. 1141. Пратећи 
северну границу кат. парц. бр. 1141 граница националног парка скреће у правцу југозапада, 
пресеца кат. парц. бр. 2335 (пут) и наставља северном границом кат. парц. бр. 1069, пресеца 
део кат. парц. бр. 1062 и наставља северном страном кат. парц. бр. 1061 и кат. парц. бр. 1060. 
Граница у наставку скреће у правцу југа западном и затим у правцу истока јужном страном кат. 
парц. бр. 1060, а затим и јужном станом кат. парц. бр. 1061, кат. парц. бр. 1062 и кат. парц. бр. 
1069, пресеца кат. парц. бр. 2335 (пут), долази до границе са кат. парц. бр. 1141 и скреће у 
правцу југа дуж ове границе. У наставку граница националног парка прати границу кат. парц. бр. 
1141 генерално у правцу југоистока и долази до кат. парц. бр. 1138 чију границу у наставку 
прати са источне, јужне и западне стране до границе са КО Сот и кат. парц. бр. 1998/2. Граница 
националног парка продужава у правцу североистока дуж кат. парц. бр. 1998/2, долази до 
границе кат. парц. бр. 1998/1 КО Сот и пратећи ову границу долази до полазне тачке. 
5. Опаљеник 
Граница заштићеног подручја Национални Парк Фрушка гора полази од крајње североисточне 
тачке кат. парц. бр. 1431 у КО Привина Глава и креће у правцу запада дуж северне границе кат. 
парц. бр. 1431 и долази до КО Беркасово кат. парц. бр. 3057, наставља северном границом кат. 
парц. бр. 3057, скреће у правцу југа и долази до границе кат. парц. бр. 3058 и даље наставља у 
правцу југозапада северном границом кат. парц. бр. 3058, пресеца кат. парц. бр. 3403 (пут) и 
наставља даље у истом правцу дуж северне границе кат. парц. бр. 3059 идући до граничне 
линије КО Беркасово са КО Шид. Од те тачке граница скреће у правцу истока, пролази крајњом 
јужном границом кат. парц. бр. 3403 (пут) и наставља даље границом кат. парц. бр. 3057/1 до 
границе КО Беркасово са КО Привина глава. Од те тачке се граница националног парка креће 
дуж јужне и западне границе кат. парц. бр. 1431. Идући у правцу севера границом кат. парц. бр. 
1431, граница Националног парка скреће на запад и долази до полазне тачке кат. парц. бр. 1431 
КО Привина Глава. 
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У оквиру Националног парка Фрушка гора укључују се и следећи мањи комплекси 
Фрушке горе: 
 
1. Чортановачка шума - обухвата комплекс шуму поред Дунава на подручју две катастарске 
општине у дужини од 5 000м и просечној ширини од 500м. Граница се поклапа са границом 
поседа Националног парка, а обухвата кат. парц. бр. 3479, 3478, 3477/1, 3477/1, 3476, 4470 и 
део кат. парц. бр. 7907/1 /река Дунав у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Опис 
границе дела комплекса који припада КО Чортановци, општина Инђија је природна граница шуме 
у правцу југоистока од КО Сремски Карловаца која се налази у кат. парц. бр. 3370 (река Дунав), 
граница заштите иде до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3360. У истом правцу иде 
северном границом кат. парц. бр. 3360 до тачке где природна граница (ТК 25) скреће на 
североисток улазећи у кат. парц. бр. 3369/1 и 3369/3 реке Дунав. Природном границом иде до 
источне границе кат. парц. бр. 3369/1 где се ломи на југ источном границом кат. парц. бр. 
3369/1, 3368 и 3367, скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 3367, 3366, 3363, 3339, 
3337, 3335, 3330, 3329, 3328, 3325/1, 3325/3 и 1003. Ломи се на север западном границом кат. 
парц. бр. 1003, 3325/2 и 3325/3, до КО Сремски Карловци. 
2. Курјаковац 1 - обухвата комплекс у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. 
Почетна тачка описа границе овог комплекса је јужна међна тачка кат. парц. бр. 7460 КО 
Сремски Карловци. Наспрам ове тачке, границе у правцу југозапада пресеца кат. парц. бр. 7461 
и њеном западном границом међе иде на југ до кат. парц. бр. 7629. Даље иде на исток до кат. 
парц. бр. 7644. Наставља на југ и југозапад, источном и североисточном границом кат. парц. бр. 
7644, 7643, 7679, 7677 ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 7677 до кат. парц. бр. 
7877/4. Границом кат. парц. бр. 7877/4 иде на север до наспрам југозападне међне тачке кат. 
парц. бр. 7651. Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 7877/4 и наставља јужном међном 
линијом кат. парц. бр. 7651 и 7653/1 до кат. парц. бр. 7649. Ломи се на југ границом кат. парц. 
бр. 7649 и 7376, скреће на исток границом кат. парц. бр. 7376 и 7378. Наставља на север, 
источном међном линијом кат. парц. бр. 7378, 7382, 7648, 7646, 7647/3 и 7645. Наспрам 
североисточне међне тачке кат. парц. бр. 7645 скреће на исток обухватајући кат. парц. бр. 7394 
и 7395. Даље иде на север, пратећи источне међне линије кат. парц. бр. 7395 и 7401 до кат. 
парц. бр. 7870. Ломи се на исток па на север границом кат. парц. бр. 7870. На јужној граничној 
тачки кат. парц. бр. 7419 ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 7418. Скреће на 
северозапад границом кат. парц. бр. 7418, 7419, 7423, 7431, 7433 и 7434 до кат. парц. бр. 6135. 
Граница скреће на исток, јужном границом кат. парц. бр. 6135, 6133 и 6138, ломи се на 
североисток источном границом кат. парц. бр. 6138, 6139, 6145 и 6147. Ломи се на запад и прати 
северне међне линије кат. парц. бр. 6147, 6148, 6143, 6142 и 6132. Даље иде на југ, западном 
међном линијом кат. парц. бр. 6132 и 6134 до крајње јужне тачке кат. парц. бр. 6134. Даље иде 
на југозапад северозападном границом кат. парц. бр. 6135 и 5590 до тромеђе кат. парц. бр. 
5590, 5591 и 5588. Даље иде на северграницом кат. парц. бр. 5588, 5587, 5584 и 5582/2. Ломи 
се на запад северном границом кат. парц. бр. 5581/4 и 5574/3. Скреће на север источном 
границом кат. парц. бр. 5573, 5575/1 и 5575/2. Наставља на југозапад и југ, западном границом 
кат. парц. бр. 5575/2 и 5572 до кат. парц. бр. 5571. Даље иде на запад, северном границом кат. 
парц. бр. 5571 и 5554. Наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 5570 пресеца кат. 
парц. бр. 5554 и иде на југ западном међном линијом кат. парц. бр. 5570, 7442 и 7447 до 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7447. Ломи се на запад северном међном линијом кат. 
парц. бр. 7444 и 7869 до северне међне тачке кат. парц. бр. 7463. Даље иде на југ пратећи 
западну међну линију кат. парц. бр. 7463 и 7464/1 до западне међне тачке кат. парц. бр. 7464/1. 
Ломи се на исток, пратећи јужну међну линију кат. парц. бр. 7464/1 до њене источне међне 
тачке. Пресеца кат. парц. бр. 7461 и ломи се на север пратећи је до границе са парцелом 7459. 
Даље иде на исток и југ обухватајући кат. парц. бр. 7459 до почетне тачке описа комплекса. 
3. Курјаковац 2 - обухвата комплекс у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. 
Почетна тачка описа границе комплекса је тромеђа кат. парц. бр. 6114, 6113 и 6115 КО Сремски 
Карловци. Граница се даље ломи на североисток источном границом кат. парц. бр. 6114, 6111, 
6104 и 6101. Иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 6102, 5834, 6095 и 6090, скреће на 
север, источном границом кат. парц. бр. 6090. Ломи се на запад, и прати северну границу кат. 
парц. бр. 6090, 6096 и 5834. Даље иде на исток, јужном границом кат. парц. бр. 5830 и 5823. 
Ломи се на северозапад обухватајући кат. парц. бр. 5823, а затим на југозапад границом кат. 
парц. бр. 5823 и 5830, западном границом кат. парц. бр. 5828, 6105, 6106, 6107, 6104, 6110, 
6121, 5615, 5614, 5613 и 5612. Ломи се на исток, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 5612, 
6124 и 6150. Даље иде на запад, пратећи северну границу кат. парц. бр. 6150. Ломи се на север 
уз границе кат. парц. бр. 6123 и 6121 и даље иде на запад јужном међном линијом кат. парц. бр. 
6120 и 6114 до почетне тачке описа границе комплекса. 
4. Крушедолски пашњак - налази се у КО Крушедол Село, општина Ириг. Почетна тачка описа 
границе овог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 1826. Граница иде на југ 
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источном границом кат. парц. бр. 1826, 1821/1 и 1848, враћа се на север западном границом кат. 
парц. бр. 1848, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1615 до кат. парц. бр. 2063. Скреће 
на северозапад источном границом исте кат. парц. бр. , ломи се на запад, западном границом 
кат. парц. бр. 2064, јужном границом кат. парц. бр. 1821/1, 1827 и 1821/1, ломи се на север 
западном границом кат. парц. бр. 1821/1 до тромеђе кат. парц. бр. 1821/1,1801 и 1878. Граница 
скреће на север, пресеца кат. парц. бр. 1821/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 
1821/65. Враћа се на југ источном границом кат. парц. бр. 1821/1 и све време је прати до кат. 
парц. бр. 1821/2, обухвата кат. парц. бр. 1821/2 и иде до почетне тачке описа комплекса. 
5. Нерадински до - налази се у КО Нерадин у Општини Ириг. Простире се на четири одвојене 
целине. Почетна тачка описа комплекса I целине је тромеђа кат. парц. бр. 1737, 1736/2 и 1719. 
граница иде на југ границом кат. парц. бр. 1719, ломи се на исток северном границом кат. парц. 
бр. 1733 на југ источном границом кат. парц. бр. 3806. Скреће на југозапад северном границом 
кат. парц. бр. 3805. Ломи се на северозапад западном граничном линијом кат. парц. бр. 3805. 
Наспрам кат. парц. бр. 1722, где пресеца кат. парц. бр. 3727 и наставља на северозапад 
западном границом кат. парц. бр. 1719. Ломи се на северозапад границом кат. парц. бр. 1719 до 
наспрам почетне тачке описа комплекса I целине. Скреће на североисток пресеца кат. парц. бр. 
1719 и иде до почетне тачке описа границе. У границе комплекса II целине улази кат. парц. бр. 
3722 КО Нерадин. У границе комплекса III целине улази кат. парц. бр. 3009 КО Нерадин. У 
границе комплекса IV целине улази кат. парц. бр. 2670 КО Нерадин. 
6. Лединци - Старо Село - налазе се у КО Лединци, град Нови Сад. Простире се на 5 одвојених 
целина и у већој мери су у поседу Националног парка у ГЈ 3804. Прва целина обухвата кат. парц. 
бр. 2559 и 2560. Друга целина обухвата кат. парц. бр. 2578, 2558, 2579, 2557, 2580 и 2556. 
Почетна тачка описа треће целине је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 2636. Граница 
иде на југ, прати источну границу исте кат. парц. бр. , у истом правцу иде источном границом 
кат. парц. бр. 2871/1, 2871/8, 2871/1, 2615 и 2905/5, скреће на запад јужном границом кат. 
парц. бр. 2905/5, 2905/4. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2905/4, 2905/3, 2905/2 
и 2871/1, на север западном границом кат. парц. бр. 2903 , 2871/1, 2884, 2881, 2880/2, 2877/2, 
2871/1, 2864/2, 2865, 2871/1 и 2636 до почетне тачке описа комплекса треће целине. У четврту 
целину улази кат. парц. бр. 2554. У пету целину улазе кат. парц. бр. 3022 и 3023. 
7. Врдник колонија - налази се у КО Врдник, општина Ириг, у границама је поседа националног 
парка, ГЈ 3803. Почетна тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. 
бр. 1927. Граница иде на југоисток источном границом кат. парц. бр. 1927, 1921, 1936, 1636/2, 
1636/1, 1943, 1944, 1946, 1947, 1950, 1901, 1902, 1903, 11904 и 1883, ломи се на запад јужном 
границом кат. парц. бр. 1882, изоставља кат. парц. бр. 1880, јужном па западном границом кат. 
парц. бр. 1881, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1881, 1918, 1927, 1928 и 19227 
до почетне тачке описа границе комплекса. 
8. Јазачки пашњаци - налазе се у КО Јазак Село, општина Ириг. Почетна тачка описа границе 
комплекса је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 1097 (на путу за Ривицу). Граница иде на 
исток у дужини од 63 m да би скренула на југ, пресеца кат. парц. бр. 1097 до северозападне 
међне тачке кат. парц. бр. 858. У истом правцу иде источном границом кат. парц. бр. 1097 и 
1098/6, скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. кат. парц. бр. 1099, на север источном 
границом кат. парц. бр. 1799/23, ломи се на запад јужном границом кат. парц. бр. 1799/1, ломи 
се на север западном границом кат. парц. бр. 1797/1 и даље у правцу запада, па северозапада 
иде границом кат. парц. бр. 1797/1, на југоисток границом кат. парц. бр. 1797/1, на север 
западном границом кат. парц. бр. 1797/1, 1420/1, скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 
1420/1 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1296/1, ломи се на исток пресеца 
парцелу 3753/1 и њеном источном границом иде на југ у истом правцу источном границом кат. 
парц. бр. 2082 и 3807. У правцу истока пресеца кат. парц. бр. 3803, ломи се на север западном 
границом кат. парц. бр. 1099, 1298, 1098/6 и 1097 до почетне тачке описа границе комплекса. 
9. Реметски до - налази се у КО Мала Ремета општина Ириг, обухвата кат. парц. бр. 1000/3 и 
1001. 
10. Манђелошки пашњаци - налазе се у КО Манђелос, општина Сремска Митровица. Почетна 
тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 834/2 ломи се на 
југоисток, северном границом кат. парц. бр. 834/2, обухвата кат. парц. бр. 1592, источном 
границом кат. парц. бр. 834/2, даље на југ источном границом кат. парц. бр. 834/2 до 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1871 скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 834/2 до 
југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1815 ломи се на северозапад западном границом кат. 
парц. бр. 834/2 обухвата кат. парц. бр. 1614/6, даље на северозапад границом кат. парц. бр. 
834/2 и 834/5 до њене крајње северозападне међне тачке. Ломи се на североисток па на југ 
границом кат. парц. бр. 834/5 и 834/2 до почетне тачке описа границе комплекса. 
11. Лежимирски пашњаци - налазе се у КО Лежимир општина Сремска Митровица. Почетна тачка 
описа границе комплекса је северна међна тачка кат. парц. бр. 3841. граница иде на југоисток 
границом кат. парц. бр. 3841 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3794 скреће 
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У оквиру Националног парка Фрушка гора укључују се и следећи мањи комплекси 
Фрушке горе: 
 
1. Чортановачка шума - обухвата комплекс шуму поред Дунава на подручју две катастарске 
општине у дужини од 5 000м и просечној ширини од 500м. Граница се поклапа са границом 
поседа Националног парка, а обухвата кат. парц. бр. 3479, 3478, 3477/1, 3477/1, 3476, 4470 и 
део кат. парц. бр. 7907/1 /река Дунав у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Опис 
границе дела комплекса који припада КО Чортановци, општина Инђија је природна граница шуме 
у правцу југоистока од КО Сремски Карловаца која се налази у кат. парц. бр. 3370 (река Дунав), 
граница заштите иде до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3360. У истом правцу иде 
северном границом кат. парц. бр. 3360 до тачке где природна граница (ТК 25) скреће на 
североисток улазећи у кат. парц. бр. 3369/1 и 3369/3 реке Дунав. Природном границом иде до 
источне границе кат. парц. бр. 3369/1 где се ломи на југ источном границом кат. парц. бр. 
3369/1, 3368 и 3367, скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 3367, 3366, 3363, 3339, 
3337, 3335, 3330, 3329, 3328, 3325/1, 3325/3 и 1003. Ломи се на север западном границом кат. 
парц. бр. 1003, 3325/2 и 3325/3, до КО Сремски Карловци. 
2. Курјаковац 1 - обухвата комплекс у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. 
Почетна тачка описа границе овог комплекса је јужна међна тачка кат. парц. бр. 7460 КО 
Сремски Карловци. Наспрам ове тачке, границе у правцу југозапада пресеца кат. парц. бр. 7461 
и њеном западном границом међе иде на југ до кат. парц. бр. 7629. Даље иде на исток до кат. 
парц. бр. 7644. Наставља на југ и југозапад, источном и североисточном границом кат. парц. бр. 
7644, 7643, 7679, 7677 ломи се на југ западном границом кат. парц. бр. 7677 до кат. парц. бр. 
7877/4. Границом кат. парц. бр. 7877/4 иде на север до наспрам југозападне међне тачке кат. 
парц. бр. 7651. Скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 7877/4 и наставља јужном међном 
линијом кат. парц. бр. 7651 и 7653/1 до кат. парц. бр. 7649. Ломи се на југ границом кат. парц. 
бр. 7649 и 7376, скреће на исток границом кат. парц. бр. 7376 и 7378. Наставља на север, 
источном међном линијом кат. парц. бр. 7378, 7382, 7648, 7646, 7647/3 и 7645. Наспрам 
североисточне међне тачке кат. парц. бр. 7645 скреће на исток обухватајући кат. парц. бр. 7394 
и 7395. Даље иде на север, пратећи источне међне линије кат. парц. бр. 7395 и 7401 до кат. 
парц. бр. 7870. Ломи се на исток па на север границом кат. парц. бр. 7870. На јужној граничној 
тачки кат. парц. бр. 7419 ломи се на исток северном границом кат. парц. бр. 7418. Скреће на 
северозапад границом кат. парц. бр. 7418, 7419, 7423, 7431, 7433 и 7434 до кат. парц. бр. 6135. 
Граница скреће на исток, јужном границом кат. парц. бр. 6135, 6133 и 6138, ломи се на 
североисток источном границом кат. парц. бр. 6138, 6139, 6145 и 6147. Ломи се на запад и прати 
северне међне линије кат. парц. бр. 6147, 6148, 6143, 6142 и 6132. Даље иде на југ, западном 
међном линијом кат. парц. бр. 6132 и 6134 до крајње јужне тачке кат. парц. бр. 6134. Даље иде 
на југозапад северозападном границом кат. парц. бр. 6135 и 5590 до тромеђе кат. парц. бр. 
5590, 5591 и 5588. Даље иде на северграницом кат. парц. бр. 5588, 5587, 5584 и 5582/2. Ломи 
се на запад северном границом кат. парц. бр. 5581/4 и 5574/3. Скреће на север источном 
границом кат. парц. бр. 5573, 5575/1 и 5575/2. Наставља на југозапад и југ, западном границом 
кат. парц. бр. 5575/2 и 5572 до кат. парц. бр. 5571. Даље иде на запад, северном границом кат. 
парц. бр. 5571 и 5554. Наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 5570 пресеца кат. 
парц. бр. 5554 и иде на југ западном међном линијом кат. парц. бр. 5570, 7442 и 7447 до 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 7447. Ломи се на запад северном међном линијом кат. 
парц. бр. 7444 и 7869 до северне међне тачке кат. парц. бр. 7463. Даље иде на југ пратећи 
западну међну линију кат. парц. бр. 7463 и 7464/1 до западне међне тачке кат. парц. бр. 7464/1. 
Ломи се на исток, пратећи јужну међну линију кат. парц. бр. 7464/1 до њене источне међне 
тачке. Пресеца кат. парц. бр. 7461 и ломи се на север пратећи је до границе са парцелом 7459. 
Даље иде на исток и југ обухватајући кат. парц. бр. 7459 до почетне тачке описа комплекса. 
3. Курјаковац 2 - обухвата комплекс у КО Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. 
Почетна тачка описа границе комплекса је тромеђа кат. парц. бр. 6114, 6113 и 6115 КО Сремски 
Карловци. Граница се даље ломи на североисток источном границом кат. парц. бр. 6114, 6111, 
6104 и 6101. Иде на исток јужном границом кат. парц. бр. 6102, 5834, 6095 и 6090, скреће на 
север, источном границом кат. парц. бр. 6090. Ломи се на запад, и прати северну границу кат. 
парц. бр. 6090, 6096 и 5834. Даље иде на исток, јужном границом кат. парц. бр. 5830 и 5823. 
Ломи се на северозапад обухватајући кат. парц. бр. 5823, а затим на југозапад границом кат. 
парц. бр. 5823 и 5830, западном границом кат. парц. бр. 5828, 6105, 6106, 6107, 6104, 6110, 
6121, 5615, 5614, 5613 и 5612. Ломи се на исток, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 5612, 
6124 и 6150. Даље иде на запад, пратећи северну границу кат. парц. бр. 6150. Ломи се на север 
уз границе кат. парц. бр. 6123 и 6121 и даље иде на запад јужном међном линијом кат. парц. бр. 
6120 и 6114 до почетне тачке описа границе комплекса. 
4. Крушедолски пашњак - налази се у КО Крушедол Село, општина Ириг. Почетна тачка описа 
границе овог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 1826. Граница иде на југ 
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источном границом кат. парц. бр. 1826, 1821/1 и 1848, враћа се на север западном границом кат. 
парц. бр. 1848, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1615 до кат. парц. бр. 2063. Скреће 
на северозапад источном границом исте кат. парц. бр. , ломи се на запад, западном границом 
кат. парц. бр. 2064, јужном границом кат. парц. бр. 1821/1, 1827 и 1821/1, ломи се на север 
западном границом кат. парц. бр. 1821/1 до тромеђе кат. парц. бр. 1821/1,1801 и 1878. Граница 
скреће на север, пресеца кат. парц. бр. 1821/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 
1821/65. Враћа се на југ источном границом кат. парц. бр. 1821/1 и све време је прати до кат. 
парц. бр. 1821/2, обухвата кат. парц. бр. 1821/2 и иде до почетне тачке описа комплекса. 
5. Нерадински до - налази се у КО Нерадин у Општини Ириг. Простире се на четири одвојене 
целине. Почетна тачка описа комплекса I целине је тромеђа кат. парц. бр. 1737, 1736/2 и 1719. 
граница иде на југ границом кат. парц. бр. 1719, ломи се на исток северном границом кат. парц. 
бр. 1733 на југ источном границом кат. парц. бр. 3806. Скреће на југозапад северном границом 
кат. парц. бр. 3805. Ломи се на северозапад западном граничном линијом кат. парц. бр. 3805. 
Наспрам кат. парц. бр. 1722, где пресеца кат. парц. бр. 3727 и наставља на северозапад 
западном границом кат. парц. бр. 1719. Ломи се на северозапад границом кат. парц. бр. 1719 до 
наспрам почетне тачке описа комплекса I целине. Скреће на североисток пресеца кат. парц. бр. 
1719 и иде до почетне тачке описа границе. У границе комплекса II целине улази кат. парц. бр. 
3722 КО Нерадин. У границе комплекса III целине улази кат. парц. бр. 3009 КО Нерадин. У 
границе комплекса IV целине улази кат. парц. бр. 2670 КО Нерадин. 
6. Лединци - Старо Село - налазе се у КО Лединци, град Нови Сад. Простире се на 5 одвојених 
целина и у већој мери су у поседу Националног парка у ГЈ 3804. Прва целина обухвата кат. парц. 
бр. 2559 и 2560. Друга целина обухвата кат. парц. бр. 2578, 2558, 2579, 2557, 2580 и 2556. 
Почетна тачка описа треће целине је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 2636. Граница 
иде на југ, прати источну границу исте кат. парц. бр. , у истом правцу иде источном границом 
кат. парц. бр. 2871/1, 2871/8, 2871/1, 2615 и 2905/5, скреће на запад јужном границом кат. 
парц. бр. 2905/5, 2905/4. Скреће на северозапад границом кат. парц. бр. 2905/4, 2905/3, 2905/2 
и 2871/1, на север западном границом кат. парц. бр. 2903 , 2871/1, 2884, 2881, 2880/2, 2877/2, 
2871/1, 2864/2, 2865, 2871/1 и 2636 до почетне тачке описа комплекса треће целине. У четврту 
целину улази кат. парц. бр. 2554. У пету целину улазе кат. парц. бр. 3022 и 3023. 
7. Врдник колонија - налази се у КО Врдник, општина Ириг, у границама је поседа националног 
парка, ГЈ 3803. Почетна тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. 
бр. 1927. Граница иде на југоисток источном границом кат. парц. бр. 1927, 1921, 1936, 1636/2, 
1636/1, 1943, 1944, 1946, 1947, 1950, 1901, 1902, 1903, 11904 и 1883, ломи се на запад јужном 
границом кат. парц. бр. 1882, изоставља кат. парц. бр. 1880, јужном па западном границом кат. 
парц. бр. 1881, скреће на североисток границом кат. парц. бр. 1881, 1918, 1927, 1928 и 19227 
до почетне тачке описа границе комплекса. 
8. Јазачки пашњаци - налазе се у КО Јазак Село, општина Ириг. Почетна тачка описа границе 
комплекса је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 1097 (на путу за Ривицу). Граница иде на 
исток у дужини од 63 m да би скренула на југ, пресеца кат. парц. бр. 1097 до северозападне 
међне тачке кат. парц. бр. 858. У истом правцу иде источном границом кат. парц. бр. 1097 и 
1098/6, скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. кат. парц. бр. 1099, на север источном 
границом кат. парц. бр. 1799/23, ломи се на запад јужном границом кат. парц. бр. 1799/1, ломи 
се на север западном границом кат. парц. бр. 1797/1 и даље у правцу запада, па северозапада 
иде границом кат. парц. бр. 1797/1, на југоисток границом кат. парц. бр. 1797/1, на север 
западном границом кат. парц. бр. 1797/1, 1420/1, скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 
1420/1 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 1296/1, ломи се на исток пресеца 
парцелу 3753/1 и њеном источном границом иде на југ у истом правцу источном границом кат. 
парц. бр. 2082 и 3807. У правцу истока пресеца кат. парц. бр. 3803, ломи се на север западном 
границом кат. парц. бр. 1099, 1298, 1098/6 и 1097 до почетне тачке описа границе комплекса. 
9. Реметски до - налази се у КО Мала Ремета општина Ириг, обухвата кат. парц. бр. 1000/3 и 
1001. 
10. Манђелошки пашњаци - налазе се у КО Манђелос, општина Сремска Митровица. Почетна 
тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 834/2 ломи се на 
југоисток, северном границом кат. парц. бр. 834/2, обухвата кат. парц. бр. 1592, источном 
границом кат. парц. бр. 834/2, даље на југ источном границом кат. парц. бр. 834/2 до 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1871 скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 834/2 до 
југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1815 ломи се на северозапад западном границом кат. 
парц. бр. 834/2 обухвата кат. парц. бр. 1614/6, даље на северозапад границом кат. парц. бр. 
834/2 и 834/5 до њене крајње северозападне међне тачке. Ломи се на североисток па на југ 
границом кат. парц. бр. 834/5 и 834/2 до почетне тачке описа границе комплекса. 
11. Лежимирски пашњаци - налазе се у КО Лежимир општина Сремска Митровица. Почетна тачка 
описа границе комплекса је северна међна тачка кат. парц. бр. 3841. граница иде на југоисток 
границом кат. парц. бр. 3841 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 3794 скреће 
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на исток, пресеца кат. парц. бр. 5339 и 3789, ломи се на југоисток источном границом кат. парц. 
бр. 3789 и 3774. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 5288/3 и 5293 и иде јужном 
границом кат. парц. бр. 3916 и 3925. Скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 3925, 
обухвата је са југа и наставља на север границама кат. парц. бр. 3925 и 3841, до почетне тачке 
описа границе комплекса. 
12. Косаниште - Налази се у КО Лежимир, општина Сремска Митровица у границама је поседа 
Националног парка ГЈ 3809. Обухвата следеће кат. парц. бр. 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1902, део 5317 и 1901. 
13. Куњат - Налази се у КО Дивош, општина Сремска Митровица. У границама је поседа 
Националног парка ГЈ 3809. Комплекс обухвата две одвојене целине. Прва целина обухвата кат. 
парц. бр. 108, 109 и 110, док друга целина обухвата кат. парц. бр. 2001, 1010, 2136, 2138/1 и 
2139. 
14. Аде и спрудови - Бразилија - Налазе се у КО Черевић, општина Беочин. Обухвата кат. парц. 
бр. део 1, део 2, 105/51 и део кат. парц. бр. 4075/1 (река Дунав). Део кат. парц. бр. 4075/1 
(река Дунав), оивичен шпором (напер) наспрам кат. парц. бр. 111, северном границом кат. парц. 
бр. 4075/1 (река Дунав), шпором (напер) који спаја Љубавно острво и обалу и јужном границом 
кат. парц. бр. 4075/1 (река Дунав). 
15. Черевићке ливаде - Липска страна - Налази се у КО Черевић, општина Беочин. Почетна тачка 
описа граница комплекса је југоисточна међна тачка кат. парц. бр. 2302 КО Черевић. Граница 
комплекса иде на исток, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 2302. пресеца кат. парц. бр. 4038 
наспрам јужна међна тачке кат. парц. бр. 2455. Наставља на исток јужном међном линијом кат. 
парц. бр. 2455, пресеца кат. парц. бр. 4070 и иде даље на исток јужном границом кат. парц. бр. 
2491 и 2492 пресеца кат. парц. бр. 4039/1, скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 2657/1 и 
2617, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 2617 до кат. парц. бр. 4061. Граница 
заштите иде на југ западном границом кат. парц. бр. 4061 пресеца кат. парц. бр. 4061 наспрам 
западне међне тачке кат. парц. бр. 2652/3. Даље иде на исток и југ, јужном границом кат. парц. 
бр. 2657/1, 4040/4 и 2765/1 пресеца кат. парц. бр. 2765/1, 4040/4 и 2764 наспрам јужног руба 
кат. парц. бр. 2761 ломи се на север, пратећи источне границе кат. парц. бр. 2764, 4041 и 2695 
до наспрам кат. парц. бр. 2697, где се ломи на запад и пресеца кат. парц. бр. 2695 даље иде на 
север, источним рубовима кат. парц. бр. 4041, 2694 и 2659 поново пресеца кат. парц. бр. 4041 и 
иде на југ западном међном линијом до кат. парц. бр. 2658/1 ту се ломи на запад пратећи 
северне рубове кат. парц. бр. 2658/1 и 2657/1 скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 
2656, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2488, на југ западном границом кат. 
парц. бр. 2488 скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2489, пресеца кат. парц. бр. 
4070 и спушта се на југ западном границом кат. парц. бр. 4070, скреће на запад северном 
границом кат. парц. бр. 2457, на север источном границом кат. парц. бр. 4038. до наспрам 
југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1121 ломи се на запад пресеца кат. парц. бр. 4038 и иде 
на север граничним кат. парц.бр. 1122 и 2302. Враћа се на југ границом кат. парц. бр. 2302, на 
северозапад границом кат. парц. бр. 4037 ломи се на југ, пратећи западне границе кат. парц. бр. 
4037 и 2260 и опет кат. парц. бр. 4037 до наспрам кат. парц. бр. 2317., где пресеца кат. парц. 
бр. 4037. Даље иде на исток, јужном међном линијом кат. парц. бр. 2305. до почетне тачке описа 
границе комплекса. 
16. Милованово брдо - Налази се у КО Свилош, општина Беочин. У границама је поседа 
Националног парка ГЈ 3809. Обухвата кат. парц. бр. 440, део 1911, 439, 448 и део 1912. Такође, 
обухвата и суседну целину коју чине кат. парц. бр. 785, 801 803 и део 1911. 
17. Дангуба - налази се у КО Беркасово, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 3812. 
Комплекс се простире на две одвојене целине. Прва целина обухвата кат. парц. бр. 2458, 2461 и 
део 3368, док друга целина обухвата кат. парц. бр. 2537 и 2536. 
18. Марков до - Налази се у КО Привина Глава, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 
3812. У овај комплекс улазе кат. парц. бр. 1627, 1631, 1632 и 1633. 
19. Шидско Церје - Налази се у КО Шид, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 3812. 
Почетна тачка описа овог комплекса је тромеђа кат. парц. бр. 5421, 8488 и 8574. Граница иде на 
југоисток границом кат. парц. бр. 5421, 5427 (границом са Републиком Хрватском) и 5444 до 
тромеђе кат. парц. бр. 5444 и 5445 и граничног камена са Републиком Хрватском. Скреће на 
југозапад границом кат. парц. бр. 5444, ломи се на северозапад границом исте парцеле, у истом 
правцу западном границом кат. парц. бр. 5440, 5442, 5441, 5430, 5431, 5430 и 8490, скреће на 
североисток границом кат. парц. бр. 5419 и 5421 до почетне тачке описа комплекса. 
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ОПИС ГРАНИЦЕ УТВРЂЕНИХ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ  
 
1.Границе површина са режимом заштите I и II степена 
Површине са режимом заштите I степена: 
1.1. Локалитет „Стражилово“ - 15,12 ha 
Налази се на територији општине Сремски Карловци, КО Сремски Карловци, у ГЈ 3801 - 
Стражилово Парагово, одељења: 16, одсек а и 17, одсек д. 
1.2. Локалитет „Суви поток“ - 6,35 ha 
Налази се на територији општине Сремски Карловци, КО Сремски Карловци, у ГЈ 3801 - 
Стражилово Парагово, одељење: 14, одсеци д и ф. 
1.3. Локалитет „Роков поток – Папрадине“ - 36,83 ha 
Налази се на територији града Нови Сад, КО Сремска Каменица, у ГЈ 3801 - Стражилово 
Парагово, одељења: 31, одсеци а, б и ц, чистине 1 и 3; 34, одсеци ц и д. 
1.4. Локалитет „Калин поток“ - 82,66 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Гргетег, у ГЈ 3802 Чортановачка шума - Хопово, 
одељења: 9, одсеци а и б; 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г и х, чистина 1; 18. 
1.5. Локалитет „Игњатов храст“ - 28,52 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Гргетег, у ГЈ 3802 Чортановачка шума - Хопово, 
одељење: 16. 
1.6. Локалитет „Врбица“ - 2,58 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Врдник у ГЈ3803 Врдник - Моринтово, одељење: 50, 
одсек х. 
1.7. Локалитет „Срнећи поток – Татарица“ - 36,03 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Јазак - Прњавор, у ГЈ3803 Врдник - Моринтово, 
одељења: 83, одсеци а, б, ц и д; 84. 
1.8. Локалитет „Јазак“ - 5,14 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Јазак - Прњавор, у ГЈ 3803 Врдник - Моринтово, 
одељење: 67, одсек г. 
1.9. Локалитет „Поповица“ - 18,70 ha 
Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, КО Сремска Каменица, у ГЈ 3804 Поповица 
- Мајдан - Змајевац, одељење: 11, одсеци е, ф, г, х, и, ј, к, л и м. 
1.10. Локалитет „Јаворнати до“ - 20,67 ha 
Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, 
одељења: 28, одсеци д и е; 33, одсек ф; 34, одсек а. 
1.11. Локалитет „Змајевац – Каменар“ - 50,90 ha 
Обухвата две одвојене целине. 
Прва целина је површине 4,59 ha и налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ 
3804 Поповица - Мајдан - Змајевац. 
Друга целина је је површине 46,31 ha и налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у 
ГЈ 3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, одељења: 25, одсеци е и г; 29, одсеци б и е; 30, одсеци а 
и б осим пута; 31, одсеци а, б, ц и д. 
1.12. Локалитет „Краљеве столице“ - 12,82 ha 
Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ 3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, 
одељење: 20, одсеци х и ј . 
1.13. Локалитет „Велики Градац“ - 0,93 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Раковац, у ГЈ3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, 
одељење: 48, чистина 1. 
1.14. Локалитет „Раковачки мали поток“ - 72,39 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Раковац, у ГЈ 3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, 
одељења: 53, одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; 54, одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м; 56, 
одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и и ј. 
1.15. Локалитет „Чендревити чот (Кобила)“ - 0,81 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, одељење: 67, чистина 1. Удружење 
власника приватних шума "Шумска заједница Беочин". 
1.16. Локалитет „Црвене кречане - Козарски поток“ - 21,93 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин у ГЈ 3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељења: 11, одсеци а, б, ц, д, е и ф; 12, одсек а. 
1.17. Локалитет „Орловац“ - 28,65 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, КО Черевић, у ГЈ 3805 Беочин манастир - 
Катанске ливаде - Осовље, одељење: 52, одсеци б, ц и д, чистина 1. 
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на исток, пресеца кат. парц. бр. 5339 и 3789, ломи се на југоисток источном границом кат. парц. 
бр. 3789 и 3774. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 5288/3 и 5293 и иде јужном 
границом кат. парц. бр. 3916 и 3925. Скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 3925, 
обухвата је са југа и наставља на север границама кат. парц. бр. 3925 и 3841, до почетне тачке 
описа границе комплекса. 
12. Косаниште - Налази се у КО Лежимир, општина Сремска Митровица у границама је поседа 
Националног парка ГЈ 3809. Обухвата следеће кат. парц. бр. 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 
1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1902, део 5317 и 1901. 
13. Куњат - Налази се у КО Дивош, општина Сремска Митровица. У границама је поседа 
Националног парка ГЈ 3809. Комплекс обухвата две одвојене целине. Прва целина обухвата кат. 
парц. бр. 108, 109 и 110, док друга целина обухвата кат. парц. бр. 2001, 1010, 2136, 2138/1 и 
2139. 
14. Аде и спрудови - Бразилија - Налазе се у КО Черевић, општина Беочин. Обухвата кат. парц. 
бр. део 1, део 2, 105/51 и део кат. парц. бр. 4075/1 (река Дунав). Део кат. парц. бр. 4075/1 
(река Дунав), оивичен шпором (напер) наспрам кат. парц. бр. 111, северном границом кат. парц. 
бр. 4075/1 (река Дунав), шпором (напер) који спаја Љубавно острво и обалу и јужном границом 
кат. парц. бр. 4075/1 (река Дунав). 
15. Черевићке ливаде - Липска страна - Налази се у КО Черевић, општина Беочин. Почетна тачка 
описа граница комплекса је југоисточна међна тачка кат. парц. бр. 2302 КО Черевић. Граница 
комплекса иде на исток, пратећи јужну границу кат. парц. бр. 2302. пресеца кат. парц. бр. 4038 
наспрам јужна међна тачке кат. парц. бр. 2455. Наставља на исток јужном међном линијом кат. 
парц. бр. 2455, пресеца кат. парц. бр. 4070 и иде даље на исток јужном границом кат. парц. бр. 
2491 и 2492 пресеца кат. парц. бр. 4039/1, скреће на југоисток границом кат. парц. бр. 2657/1 и 
2617, ломи се на исток јужном границом кат. парц. бр. 2617 до кат. парц. бр. 4061. Граница 
заштите иде на југ западном границом кат. парц. бр. 4061 пресеца кат. парц. бр. 4061 наспрам 
западне међне тачке кат. парц. бр. 2652/3. Даље иде на исток и југ, јужном границом кат. парц. 
бр. 2657/1, 4040/4 и 2765/1 пресеца кат. парц. бр. 2765/1, 4040/4 и 2764 наспрам јужног руба 
кат. парц. бр. 2761 ломи се на север, пратећи источне границе кат. парц. бр. 2764, 4041 и 2695 
до наспрам кат. парц. бр. 2697, где се ломи на запад и пресеца кат. парц. бр. 2695 даље иде на 
север, источним рубовима кат. парц. бр. 4041, 2694 и 2659 поново пресеца кат. парц. бр. 4041 и 
иде на југ западном међном линијом до кат. парц. бр. 2658/1 ту се ломи на запад пратећи 
северне рубове кат. парц. бр. 2658/1 и 2657/1 скреће на север, источном границом кат. парц. бр. 
2656, ломи се на запад северном границом кат. парц. бр. 2488, на југ западном границом кат. 
парц. бр. 2488 скреће на запад северном границом кат. парц. бр. 2489, пресеца кат. парц. бр. 
4070 и спушта се на југ западном границом кат. парц. бр. 4070, скреће на запад северном 
границом кат. парц. бр. 2457, на север источном границом кат. парц. бр. 4038. до наспрам 
југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1121 ломи се на запад пресеца кат. парц. бр. 4038 и иде 
на север граничним кат. парц.бр. 1122 и 2302. Враћа се на југ границом кат. парц. бр. 2302, на 
северозапад границом кат. парц. бр. 4037 ломи се на југ, пратећи западне границе кат. парц. бр. 
4037 и 2260 и опет кат. парц. бр. 4037 до наспрам кат. парц. бр. 2317., где пресеца кат. парц. 
бр. 4037. Даље иде на исток, јужном међном линијом кат. парц. бр. 2305. до почетне тачке описа 
границе комплекса. 
16. Милованово брдо - Налази се у КО Свилош, општина Беочин. У границама је поседа 
Националног парка ГЈ 3809. Обухвата кат. парц. бр. 440, део 1911, 439, 448 и део 1912. Такође, 
обухвата и суседну целину коју чине кат. парц. бр. 785, 801 803 и део 1911. 
17. Дангуба - налази се у КО Беркасово, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 3812. 
Комплекс се простире на две одвојене целине. Прва целина обухвата кат. парц. бр. 2458, 2461 и 
део 3368, док друга целина обухвата кат. парц. бр. 2537 и 2536. 
18. Марков до - Налази се у КО Привина Глава, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 
3812. У овај комплекс улазе кат. парц. бр. 1627, 1631, 1632 и 1633. 
19. Шидско Церје - Налази се у КО Шид, општина Шид. У поседу је Националног парка ГЈ 3812. 
Почетна тачка описа овог комплекса је тромеђа кат. парц. бр. 5421, 8488 и 8574. Граница иде на 
југоисток границом кат. парц. бр. 5421, 5427 (границом са Републиком Хрватском) и 5444 до 
тромеђе кат. парц. бр. 5444 и 5445 и граничног камена са Републиком Хрватском. Скреће на 
југозапад границом кат. парц. бр. 5444, ломи се на северозапад границом исте парцеле, у истом 
правцу западном границом кат. парц. бр. 5440, 5442, 5441, 5430, 5431, 5430 и 8490, скреће на 
североисток границом кат. парц. бр. 5419 и 5421 до почетне тачке описа комплекса. 
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ОПИС ГРАНИЦЕ УТВРЂЕНИХ РЕЖИМА ЗАШТИТЕ  
 
1.Границе површина са режимом заштите I и II степена 
Површине са режимом заштите I степена: 
1.1. Локалитет „Стражилово“ - 15,12 ha 
Налази се на територији општине Сремски Карловци, КО Сремски Карловци, у ГЈ 3801 - 
Стражилово Парагово, одељења: 16, одсек а и 17, одсек д. 
1.2. Локалитет „Суви поток“ - 6,35 ha 
Налази се на територији општине Сремски Карловци, КО Сремски Карловци, у ГЈ 3801 - 
Стражилово Парагово, одељење: 14, одсеци д и ф. 
1.3. Локалитет „Роков поток – Папрадине“ - 36,83 ha 
Налази се на територији града Нови Сад, КО Сремска Каменица, у ГЈ 3801 - Стражилово 
Парагово, одељења: 31, одсеци а, б и ц, чистине 1 и 3; 34, одсеци ц и д. 
1.4. Локалитет „Калин поток“ - 82,66 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Гргетег, у ГЈ 3802 Чортановачка шума - Хопово, 
одељења: 9, одсеци а и б; 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г и х, чистина 1; 18. 
1.5. Локалитет „Игњатов храст“ - 28,52 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Гргетег, у ГЈ 3802 Чортановачка шума - Хопово, 
одељење: 16. 
1.6. Локалитет „Врбица“ - 2,58 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Врдник у ГЈ3803 Врдник - Моринтово, одељење: 50, 
одсек х. 
1.7. Локалитет „Срнећи поток – Татарица“ - 36,03 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Јазак - Прњавор, у ГЈ3803 Врдник - Моринтово, 
одељења: 83, одсеци а, б, ц и д; 84. 
1.8. Локалитет „Јазак“ - 5,14 ha 
Налази се на територији општине Ириг, КО Јазак - Прњавор, у ГЈ 3803 Врдник - Моринтово, 
одељење: 67, одсек г. 
1.9. Локалитет „Поповица“ - 18,70 ha 
Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, КО Сремска Каменица, у ГЈ 3804 Поповица 
- Мајдан - Змајевац, одељење: 11, одсеци е, ф, г, х, и, ј, к, л и м. 
1.10. Локалитет „Јаворнати до“ - 20,67 ha 
Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, 
одељења: 28, одсеци д и е; 33, одсек ф; 34, одсек а. 
1.11. Локалитет „Змајевац – Каменар“ - 50,90 ha 
Обухвата две одвојене целине. 
Прва целина је површине 4,59 ha и налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ 
3804 Поповица - Мајдан - Змајевац. 
Друга целина је је површине 46,31 ha и налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у 
ГЈ 3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, одељења: 25, одсеци е и г; 29, одсеци б и е; 30, одсеци а 
и б осим пута; 31, одсеци а, б, ц и д. 
1.12. Локалитет „Краљеве столице“ - 12,82 ha 
Налази се на територији града Нови Сад, КО Лединци, у ГЈ 3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, 
одељење: 20, одсеци х и ј . 
1.13. Локалитет „Велики Градац“ - 0,93 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Раковац, у ГЈ3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, 
одељење: 48, чистина 1. 
1.14. Локалитет „Раковачки мали поток“ - 72,39 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Раковац, у ГЈ 3804 Поповица - Мајдан - Змајевац, 
одељења: 53, одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; 54, одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м; 56, 
одсеци б, ц, д, е, ф, г, х, и и ј. 
1.15. Локалитет „Чендревити чот (Кобила)“ - 0,81 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, одељење: 67, чистина 1. Удружење 
власника приватних шума "Шумска заједница Беочин". 
1.16. Локалитет „Црвене кречане - Козарски поток“ - 21,93 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин у ГЈ 3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељења: 11, одсеци а, б, ц, д, е и ф; 12, одсек а. 
1.17. Локалитет „Орловац“ - 28,65 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, КО Черевић, у ГЈ 3805 Беочин манастир - 
Катанске ливаде - Осовље, одељење: 52, одсеци б, ц и д, чистина 1. 
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1.18. Локалитет „Равни брег“ - 16,20 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, у ГЈ3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељење: 44, одсеци ц, е и д. 
1.19. Локалитет „Дреновац“ - 3,90 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, у ГЈ 3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељење: 30, одсеци г и ф. 
1.20. Локалитет „Грабић на Кестенском путу“ - 10,27 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, у ГЈ 3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељење: 62, одсеци г и х. 
1.21. Локалитет „Черевићки поток - Ђерова коса“ - 102,51 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, у ГЈ3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељења: 49, 55, 56 и 57. 
1.22. Локалитет „Широки цер“ 
Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, обухвата три одвојене целине: Прва 
целина - 1,92 ha, друга целина- 1,50 ha, трећа целина- 0,67 ha, 
Налази се у ГЈ3806 Андревље - Тестера - Хајдучки брег, одељење: 10, одсеци ц, ф, г и д. 
1.23. Локалитет „Градац“ - 19,51 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић и општине Сремска Митровица КО Шуљам, 
у ГЈ 3806 Андревље - Тестера - Хајдучки брег, одељење: 20. 
1.24. Локалитет „Ђурђин граб“ - 43,99 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Шуљам, у ГЈ 3806 Андревље - Тестера 
- Хајдучки брег, одељења: 59 и 60. 
1.25. Локалитет „Краљевац“ 
Обухвата четири одвојене целине. Налази се у општини Сремска Митровица, КО Бешеново 
Прњавор. 
Прва целина - 2,24 ha, Друга целина - 1,17 ha, Трећа целина - 1,65 ha, Четврта целина - 1,02 ha. 
Налази се у ГЈ 3807 Шуљамачка главица - Краљевац, одељења: 21, одсеци б и ф; 22, одсек и; 
26, одсек ф. 
1.26. Локалитет „Шуљам“ - 15,63 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци, у ГЈ 3807 Шуљамачка 
главица - Краљевац, одељење: 48, одсеци ц, д, е, ф и г. 
1.27. Локалитет „Гргуревачка пећина на Поповом чоту“ - 0,89 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци, у ГЈ 3807 Шуљамачка 
главица - Краљевац, одељење: 49, чистина 1. 
1.28. Локалитет „Папратски до“ - 71,35 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци у ГЈ 3808 Равне, одељења: 
5, одсеци а, б, д и е; 6, одсеци ц, д, е, ф и х; 7, одсеци а и б; 8, одсеци а и б. 
1.29. Локалитет „Лежимир“ - 28,93 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Лежимир, у ГЈ 3808 Равне, одељења: 
41, одсеци ј, к, л и м; 42, одсеци ф и г. 
1.30. Локалитет „Равне“ - 95,69 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Грабово и општине Сремска Митровица, КО 
Манђелос, у ГЈ 3808 Равне, одељења: 18, одсеци е, ф, г, х и и; 19, одсеци б, ц, д, е и ф; 20, 
одсек ц; 21. 
1.31. Локалитет „Биклав“ - 11,09 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Свилош и општине Сремска Митровица, КО 
Лежимир, у ГЈ 3809 Биклав, одељење: 2, одсеци а и ц. 
1.32. Локалитет „Јанок - Кишелез“ - 62,15 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Сусек и КО Луг, у ГЈ 3809 Биклав. одељења: 26, 
одсеци а, б, ц, д, е, ф и г; 27, одсеци а, б и ц, чистина 1; 28, одсек д. 
 
2.Површине са режимом заштите II степена: 
2.1. Газдинске јединице у Националном парку Фрушка гора“ 
1) ГЈ Стражилово - Парагово 3801 - одељење 1, одсеци a, б, ц, е, ф, г део и и; одељење 2, 
одсеци б, ц и д; одељење 3, одсеци б, ц, д, е и ф и чистина 1; одељење 4, одсеци а, б, ц, д, е и 
ф и чистина 1; одељење 5, одсеци б и е и чистина 1; одељење 6, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г и х; 
одељење 7, одсеци а и б; одељење 8, одсеци а, б и ц; одељење 9, одсеци а, б, ц, д и г; одељење 
10, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 11, одсек а; одељење 12, одсеци 
а, б, ц, д, е, ф и г; одељење 13, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 14, одсеци а, б, ц, е и 
г и чистина 1; одељење 15, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; одељење 16, одсеци б, ц, д, е, 
ф и к; одељење 18, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 19, одсеци а, б, ц и д и чистина 
1; одељење 20, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 21, одсеци а, б, ц, д, е, ф и 
г; одељење 22, одсеци б, ц, д, е, ф и г; одељење 23, одсеци ц, д, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; 
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одељење 24, одсеци а, б, ц и д и чистина 1; одељење 25, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; 
одељење 26, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; одељење 27, одсеци а, б, ц, д, е и ф и 
чистина 1; одељење 28, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 29, одсеци а, б, ц део, д, е, ф 
и г и чистина 1; одељење 30, одсеци а и е и чистина 1; одељење 31, одсеци д и е и чистина 4; 
одељење 32, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 33, одсеци а, б, ц, д, е и ф и чистина 1; 
одељење 34, одсеци а, б и е; одељење 35, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 1; 
одељење 36, одсеци е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 37, одсеци а, б, ц, д, е и ф; одељење 39, одсеци 
а, б и ц и чистина 1; одељење 40, одсек а и чистина 1; одељење 41, одсеци а, б, ц, д и е и 
чистина 1; одељење 42, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 43, одсеци 
б, ц, д, е, ф, г, х и и; одељење 44, одсеци а, б и ц; одељење 45, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и; 
одељење 46, одсеци а, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 47, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, и, к и л и 
чистине 1 и 2; одељење 48, одсеци ц, д и е; одељење 49, одсеци а, б, ц, д, е, ф и х и чистина 1; 
одељење 50, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 1; одељење 52, одсеци а, б, ц, д, е, ф, 
г и х и чистина 1; одељење 53, одсеци а, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 54, одсеци а, б, ц, д, 
е и ф; одељење 55, одсеци б, е, г и х и чистине 1 и 6; одељење 56, одсеци а, б, ц, д и е и 
чистина 1; одељење 57, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 58, одсеци а, б, ц, 
д, е, ф, г и х и чистина 1; одељење 60, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; 
одељење 61, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; одељење 62, одсеци а, б, ц, д, 
е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 63, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 2; 
одељење 64, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 65, одсеци а и б; одељење 66, одсеци 
а, б, ц, д, е, ф, г и х; одељење 67, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и с. 
2) ГЈ Чортановачке шуме - Хопово - В. Ремета 3802 - одељење 8, одсеци a, б, ц и д, чистина 1; 
одељење 9, одсеци ц, д и e, чистина 1; одељење 10, одсек a и чистина 1; одељење 11, одсеци a, 
б, ц, д и e, чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, чистина 1; одељење 13, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и 
н; одељење 15, одсеци a и б; одељење 17, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 18, одсеци х, и 
и j; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 2; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 7; одељење 25, одсеци a, б, ц и д; одељење 
26, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 27, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 28, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 30, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и р, 5; одељење 31, одсеци a, б, ц и д; 
одељење 32, одсеци д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 33, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; 
одељење 34, одсеци a, б, ц и д; одељење 35, одсеци a, б, ц део, д, e и ф и чистине 1 и 3; 
одељење 36, одсеци a и б; одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 38, одсеци 
ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х и и; одељење 40, одсеци a, б, 
ц и д; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 4; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, 
г и х и чистина 1; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и 
х и чистина 1; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1 и 2; одељење 47, 
одсеци ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 49, одсек e; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г и х и чистина 4; одељење 52, одсеци a, б и ц; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 1; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф, г, х и j и чистине 1 и 2. 
3) ГЈ Врдник - Воринтово (Раваница) 3803 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; 
одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 3, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и 
чистина 1; одељење 4, одсеци a, б, ц и д; одељење 5, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 6, 
одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 
8, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 9, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 3; 
одељење 10, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 11, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 
12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 13, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 
1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 20, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 1; одељење 21, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистина 1; одељење 27, одсеци a и б и чистина 1; одељење 28, одсеци б и ц; одељење 29, 
одсеци б, ц и д; одељење 30, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 31, одсеци a, б, ц, д и e; 
одељење 32, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 33, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 34, одсеци 
a, б и ц; одељење 35, одсеци a и б и чистина 1; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и 
чистина 1; одељење 40, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и 
чистина 1; одељење 42, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и 
чистина 1; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 45, одсеци б, ц, д и e 
и чистина 1; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 1; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 49, одсеци a, б, ц, д и e и 
чистине 1 и 2; одељење 50, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, и и j и чистина 1; одељење 51, одсеци a, б, 
ц и д и чистина 1; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 53, одсеци 
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1.18. Локалитет „Равни брег“ - 16,20 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, у ГЈ3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељење: 44, одсеци ц, е и д. 
1.19. Локалитет „Дреновац“ - 3,90 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Беочин, у ГЈ 3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељење: 30, одсеци г и ф. 
1.20. Локалитет „Грабић на Кестенском путу“ - 10,27 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, у ГЈ 3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељење: 62, одсеци г и х. 
1.21. Локалитет „Черевићки поток - Ђерова коса“ - 102,51 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, у ГЈ3805 Беочин манастир - Катанске 
ливаде - Осовље, одељења: 49, 55, 56 и 57. 
1.22. Локалитет „Широки цер“ 
Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић, обухвата три одвојене целине: Прва 
целина - 1,92 ha, друга целина- 1,50 ha, трећа целина- 0,67 ha, 
Налази се у ГЈ3806 Андревље - Тестера - Хајдучки брег, одељење: 10, одсеци ц, ф, г и д. 
1.23. Локалитет „Градац“ - 19,51 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Черевић и општине Сремска Митровица КО Шуљам, 
у ГЈ 3806 Андревље - Тестера - Хајдучки брег, одељење: 20. 
1.24. Локалитет „Ђурђин граб“ - 43,99 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Шуљам, у ГЈ 3806 Андревље - Тестера 
- Хајдучки брег, одељења: 59 и 60. 
1.25. Локалитет „Краљевац“ 
Обухвата четири одвојене целине. Налази се у општини Сремска Митровица, КО Бешеново 
Прњавор. 
Прва целина - 2,24 ha, Друга целина - 1,17 ha, Трећа целина - 1,65 ha, Четврта целина - 1,02 ha. 
Налази се у ГЈ 3807 Шуљамачка главица - Краљевац, одељења: 21, одсеци б и ф; 22, одсек и; 
26, одсек ф. 
1.26. Локалитет „Шуљам“ - 15,63 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци, у ГЈ 3807 Шуљамачка 
главица - Краљевац, одељење: 48, одсеци ц, д, е, ф и г. 
1.27. Локалитет „Гргуревачка пећина на Поповом чоту“ - 0,89 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци, у ГЈ 3807 Шуљамачка 
главица - Краљевац, одељење: 49, чистина 1. 
1.28. Локалитет „Папратски до“ - 71,35 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Гргуревци у ГЈ 3808 Равне, одељења: 
5, одсеци а, б, д и е; 6, одсеци ц, д, е, ф и х; 7, одсеци а и б; 8, одсеци а и б. 
1.29. Локалитет „Лежимир“ - 28,93 ha 
Налази се на територији општине Сремска Митровица, КО Лежимир, у ГЈ 3808 Равне, одељења: 
41, одсеци ј, к, л и м; 42, одсеци ф и г. 
1.30. Локалитет „Равне“ - 95,69 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Грабово и општине Сремска Митровица, КО 
Манђелос, у ГЈ 3808 Равне, одељења: 18, одсеци е, ф, г, х и и; 19, одсеци б, ц, д, е и ф; 20, 
одсек ц; 21. 
1.31. Локалитет „Биклав“ - 11,09 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Свилош и општине Сремска Митровица, КО 
Лежимир, у ГЈ 3809 Биклав, одељење: 2, одсеци а и ц. 
1.32. Локалитет „Јанок - Кишелез“ - 62,15 ha 
Налази се на територији општине Беочин, КО Сусек и КО Луг, у ГЈ 3809 Биклав. одељења: 26, 
одсеци а, б, ц, д, е, ф и г; 27, одсеци а, б и ц, чистина 1; 28, одсек д. 
 
2.Површине са режимом заштите II степена: 
2.1. Газдинске јединице у Националном парку Фрушка гора“ 
1) ГЈ Стражилово - Парагово 3801 - одељење 1, одсеци a, б, ц, е, ф, г део и и; одељење 2, 
одсеци б, ц и д; одељење 3, одсеци б, ц, д, е и ф и чистина 1; одељење 4, одсеци а, б, ц, д, е и 
ф и чистина 1; одељење 5, одсеци б и е и чистина 1; одељење 6, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г и х; 
одељење 7, одсеци а и б; одељење 8, одсеци а, б и ц; одељење 9, одсеци а, б, ц, д и г; одељење 
10, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 11, одсек а; одељење 12, одсеци 
а, б, ц, д, е, ф и г; одељење 13, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 14, одсеци а, б, ц, е и 
г и чистина 1; одељење 15, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; одељење 16, одсеци б, ц, д, е, 
ф и к; одељење 18, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 19, одсеци а, б, ц и д и чистина 
1; одељење 20, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 21, одсеци а, б, ц, д, е, ф и 
г; одељење 22, одсеци б, ц, д, е, ф и г; одељење 23, одсеци ц, д, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; 
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одељење 24, одсеци а, б, ц и д и чистина 1; одељење 25, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; 
одељење 26, одсеци а, б, ц, д, е, ф и г и чистина 1; одељење 27, одсеци а, б, ц, д, е и ф и 
чистина 1; одељење 28, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 29, одсеци а, б, ц део, д, е, ф 
и г и чистина 1; одељење 30, одсеци а и е и чистина 1; одељење 31, одсеци д и е и чистина 4; 
одељење 32, одсеци а, б, ц, д и е и чистина 1; одељење 33, одсеци а, б, ц, д, е и ф и чистина 1; 
одељење 34, одсеци а, б и е; одељење 35, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 1; 
одељење 36, одсеци е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 37, одсеци а, б, ц, д, е и ф; одељење 39, одсеци 
а, б и ц и чистина 1; одељење 40, одсек а и чистина 1; одељење 41, одсеци а, б, ц, д и е и 
чистина 1; одељење 42, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 43, одсеци 
б, ц, д, е, ф, г, х и и; одељење 44, одсеци а, б и ц; одељење 45, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и; 
одељење 46, одсеци а, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 47, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, и, к и л и 
чистине 1 и 2; одељење 48, одсеци ц, д и е; одељење 49, одсеци а, б, ц, д, е, ф и х и чистина 1; 
одељење 50, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 1; одељење 52, одсеци а, б, ц, д, е, ф, 
г и х и чистина 1; одељење 53, одсеци а, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 54, одсеци а, б, ц, д, 
е и ф; одељење 55, одсеци б, е, г и х и чистине 1 и 6; одељење 56, одсеци а, б, ц, д и е и 
чистина 1; одељење 57, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 58, одсеци а, б, ц, 
д, е, ф, г и х и чистина 1; одељење 60, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; 
одељење 61, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и м и чистина 1; одељење 62, одсеци а, б, ц, д, 
е, ф, г, х, и, ј, к и л и чистина 1; одељење 63, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к и чистина 2; 
одељење 64, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј и к; одељење 65, одсеци а и б; одељење 66, одсеци 
а, б, ц, д, е, ф, г и х; одељење 67, одсеци а, б, ц, д, е, ф, г, х, и, ј, к, л и с. 
2) ГЈ Чортановачке шуме - Хопово - В. Ремета 3802 - одељење 8, одсеци a, б, ц и д, чистина 1; 
одељење 9, одсеци ц, д и e, чистина 1; одељење 10, одсек a и чистина 1; одељење 11, одсеци a, 
б, ц, д и e, чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, чистина 1; одељење 13, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и 
н; одељење 15, одсеци a и б; одељење 17, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 18, одсеци х, и 
и j; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 2; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 7; одељење 25, одсеци a, б, ц и д; одељење 
26, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 27, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 28, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 30, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и р, 5; одељење 31, одсеци a, б, ц и д; 
одељење 32, одсеци д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 33, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; 
одељење 34, одсеци a, б, ц и д; одељење 35, одсеци a, б, ц део, д, e и ф и чистине 1 и 3; 
одељење 36, одсеци a и б; одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 38, одсеци 
ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х и и; одељење 40, одсеци a, б, 
ц и д; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 4; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, 
г и х и чистина 1; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и 
х и чистина 1; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1 и 2; одељење 47, 
одсеци ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 49, одсек e; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г и х и чистина 4; одељење 52, одсеци a, б и ц; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 1; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф, г, х и j и чистине 1 и 2. 
3) ГЈ Врдник - Воринтово (Раваница) 3803 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; 
одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 3, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и 
чистина 1; одељење 4, одсеци a, б, ц и д; одељење 5, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 6, 
одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 
8, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 9, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 3; 
одељење 10, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 11, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 
12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 13, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 
1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 20, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 1; одељење 21, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистина 1; одељење 27, одсеци a и б и чистина 1; одељење 28, одсеци б и ц; одељење 29, 
одсеци б, ц и д; одељење 30, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 31, одсеци a, б, ц, д и e; 
одељење 32, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 33, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 34, одсеци 
a, б и ц; одељење 35, одсеци a и б и чистина 1; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и 
чистина 1; одељење 40, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и 
чистина 1; одељење 42, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и 
чистина 1; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 45, одсеци б, ц, д и e 
и чистина 1; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 1; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 49, одсеци a, б, ц, д и e и 
чистине 1 и 2; одељење 50, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, и и j и чистина 1; одељење 51, одсеци a, б, 
ц и д и чистина 1; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 53, одсеци 
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a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 1; одељење 
55, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 57, одсеци 
a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 58, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 59, одсеци a, б, 
д и e и чистина 1; одељење 60, одсеци б и ц; одељење 65, одсек б; одељење 66, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 67, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х, и и j; одељење 68, одсеци a 
и б; одељење 69, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 70, одсеци a, б, ц и д и 
чистина 1; одељење 71, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 72, одсеци a и б и чистине 
1 и 2; одељење 73, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 74, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 
1; одељење 75, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 76, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; 
одељење 77, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 78, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; 
одељење 79, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 80, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 81, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 82, одсеци a, б, ц, д, e, и ф и чистина 
1; одељење 83, одсеци e, ф и г и чистина 1; одељење 85, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; 
одељење 86, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 87, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, 
м, н, o, п и ку; одељење 88, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 89, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 90, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 91, одсеци a, 
б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 92, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 93, одсеци a, б, ц и 
д и чистина 1; одељење 94, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 95, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф и г; одељење 96, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 97, одсеци a, б и ц и чистина 2; 
одељење 98, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 99, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 100, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 101, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; 
одељење 102, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 103, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 
104, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 105, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 4; одељење 
106, одсеци e, ф, г и х; одељење 107, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 108, одсек 
a; одељење 109, одсек a; одељење 113, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и. 
4) ГЈ Поповица - Мајдан - Змајевац 3804 - одељење 1, одсек j; одељење 3, одсеци a, ц, д, e, ф, г, 
х, и, j, к, л и м; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 5, одсеци a, б, ц, д, e и ф; 
одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 13, одсеци a, 
б и ц и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 15, одсеци a, б, ц, д и e; 
одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х део и и део; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; 
одељење 18, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 
20, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e, ф и х; одељење 
22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a, б и ц; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e; 
одељење 25, одсеци a, б, ц, д и ф и чистина 2; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 
27, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и ф и чистина 1; одељење 
29, одсеци a, ц, д, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 30, одсек ц; одељење 31, одсеци e, ф, г, х, 
и и j; одељење 32, одсеци a, б, ц и д; одељење 33, одсеци a, б, ц, д, e и г и чистина 2; одељење 
34, одсеци б, ц, д, e, ф и и; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к; одељење 37, 
одсеци e, к, л, м и н; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф, j, к, л, м и н; одељење 39, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н и o и чистина 4; одељење 40, одсеци б, ц, д, e, ф, г део и х; 
одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; 
одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, 
х, и и j и чистина 2; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистине 1 и 2; одељење 46, 
одсеци e, и и j; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку, р и с и чистине 1 
и 2; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 49, одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 
50, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и 
чистина 1; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н и o; одељење 55, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф, г и х; одељење 57, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г, х, и и j; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; одељење 60, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф и г; одељење 61, одсеци a, б, ц и д. 
5) ГЈ Беочин, Манастир, Катанске Ливаде, Осовље 3805 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д део, e, ф, 
г и х и чистина 1; одељење 2, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 3, одсеци a, б, ц и д; 
одељење 4, одсеци a и б део; одељење 5, одсеци б део, ц и д; одељење 6, одсеци a, б, ц део, д, 
e део и ф; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф део; одељење 8, одсеци a, б и ц и чистина 2; 
одељење 9, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; 
одељење 11, одсек г и чистина 1; одељење 12, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; 
одељење 13, одсеци a и б и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 
15, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 17, 
одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 19, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 20, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 
21, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б и ц; одељење 23, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; 
одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, д и e и 
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чистина 2; одељење 27, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и д; одељење 
29, одсеци a, б и ц; одељење 30, одсеци a, б, ц, д, e, х, и, j, к и л; одељење 31, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 33, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 4; одељење 34, одсеци a, б, ц, д и e и чистина ; одељење 35, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 36, одсек a и чистина 1; одељење 37, 
одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 38, одсеци a, б, ц и д; одељење 39, одсеци a и б и 
чистина 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 7; одељење 41, одсеци a, б, ц, 
д и e и чистина 4; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 3; одељење 43, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 4; одељење 44, одсеци a, б, ф и г и чистина 1; одељење 45, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 46, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 47, одсеци a, 
б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 48, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 3; одељење 50, одсеци a, 
б и ц и чистина 1; одељење 51, одсеци a и д; одељење 52, одсек a; одељење 53, одсеци a, б и ц; 
одељење 54, одсеци a и б и чистина 1; одељење 58, одсеци a, б, ц и д и чистина 4; одељење 59, 
одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 60, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 61, одсеци a, 
б, ц, д и e и чистина 2; одељење 62, одсеци a, б, ц, д, e, ф и и, и чистина 2; одељење 63, одсеци 
a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 64, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 65, 
одсеци a, б, ц, д, e и ф. 
6) ГЈ Андревље, Тестера, Хајдучки Брег 3806 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, 
м, н, o, п, ку, р, с, т, у, в, дабл ве и икс; одељење 2 , одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 3, 
одсек ц; одељење 4, одсеци б, ц, д, e и ф; одељење 5, одсеци б, ц и д; одељење 6, одсеци б, ц и 
д; одељење 7, одсеци б, ц, д, e, ф и г; одељење 8, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; 
одељење 9, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 10, одсеци б, д и e и чистина 3; одељење 
11, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 13, 
одсеци a и б и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 15, одсеци a, 
б, ц, д и e и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 17, одсеци 
a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 1; 
одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e и 
ф; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 23, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; 
одељење 24, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 25, одсеци a и б и чистина 1; одељење 26, 
одсеци a и б и чистина 1; одељење 27, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 28, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 30, одсеци б, 
ц и д и чистина 2; одељење 31, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 32, одсеци a, б, ц и д; 
одељење 33, одсеци б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 
1; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистина 1; одељење 37, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; 
одељење 39, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 42, 
одсеци a, б, ц и e; одељење 43, одсеци a и б и чистина 1; одељење 44, одсеци a, б и ф; 
одељење 45, одсеци д, e и ф; одељење 47, одсеци a, б и ц; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e, ф, 
г, х и и; одељење 49, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 50, одсеци и и j; одељење 51, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 53, одсеци a, 
б, ц, д, e, ф и г; одељење 54, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф и г и чистина 1; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 57, одсеци б, ц, д, 
e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 58, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 61, одсеци a, 
б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 62, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 63, одсеци a, б и 
ц и чистина 1; одељење 64, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 65, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и 
j; одељење 66, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 67, одсеци ц, д, e, ф и г; одељење 71, 
одсеци a, б, ц, д и e; одељење 72, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 73, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 74, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 75, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 76, одсеци б, ц, д, e, ф и г; одељење 77, 
одсеци б, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 78, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 79, одсеци 
a и б и чистина 1; одељење 80, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 81, одсеци a, б, ц, д, e и 
ф; одељење 82, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 83, одсеци a, б и ц и чистина 2; 
одељење 84, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 85, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 
86, одсеци a, б и ц; одељење 87, одсеци a, б, e, ф, г и и; одељење 88, одсеци a, б, ц, д, e, ф, j, к 
и л; одељење 89, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 90, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистина 2. 
7) ГЈ Шуљамачка Главица, Краљевац 3807 - одељење 1, одсеци a део, б, ц, д, e, ф, г, и, j и к; 
одељење 2, одсеци д, e, ф, и, j, л и м; одељење 3, одсеци ф, г, и, j, л, н, o, п, ку, р и с; одељење 
4, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 5, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 6, одсеци a, 
б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х, и, j, к, м, н, o и п; 
одељење 8, одсеци и, j, л, м и н; одељење 9, одсеци a, б, ц и д; одељење 10, одсеци a, б, ц и д; 
одељење 11, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 13, одсеци 
a, б и ц; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 15, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 16, 
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a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 1; одељење 
55, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 57, одсеци 
a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 58, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 59, одсеци a, б, 
д и e и чистина 1; одељење 60, одсеци б и ц; одељење 65, одсек б; одељење 66, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 67, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х, и и j; одељење 68, одсеци a 
и б; одељење 69, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 70, одсеци a, б, ц и д и 
чистина 1; одељење 71, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 72, одсеци a и б и чистине 
1 и 2; одељење 73, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 74, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 
1; одељење 75, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 76, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; 
одељење 77, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 78, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; 
одељење 79, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 80, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 81, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 82, одсеци a, б, ц, д, e, и ф и чистина 
1; одељење 83, одсеци e, ф и г и чистина 1; одељење 85, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; 
одељење 86, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 87, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, 
м, н, o, п и ку; одељење 88, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 89, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 90, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 91, одсеци a, 
б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 92, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 93, одсеци a, б, ц и 
д и чистина 1; одељење 94, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 95, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф и г; одељење 96, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 97, одсеци a, б и ц и чистина 2; 
одељење 98, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 99, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 100, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 101, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; 
одељење 102, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 103, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 
104, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 105, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 4; одељење 
106, одсеци e, ф, г и х; одељење 107, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 108, одсек 
a; одељење 109, одсек a; одељење 113, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и. 
4) ГЈ Поповица - Мајдан - Змајевац 3804 - одељење 1, одсек j; одељење 3, одсеци a, ц, д, e, ф, г, 
х, и, j, к, л и м; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 5, одсеци a, б, ц, д, e и ф; 
одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 13, одсеци a, 
б и ц и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 15, одсеци a, б, ц, д и e; 
одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х део и и део; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; 
одељење 18, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 
20, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e, ф и х; одељење 
22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a, б и ц; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e; 
одељење 25, одсеци a, б, ц, д и ф и чистина 2; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 
27, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и ф и чистина 1; одељење 
29, одсеци a, ц, д, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 30, одсек ц; одељење 31, одсеци e, ф, г, х, 
и и j; одељење 32, одсеци a, б, ц и д; одељење 33, одсеци a, б, ц, д, e и г и чистина 2; одељење 
34, одсеци б, ц, д, e, ф и и; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к; одељење 37, 
одсеци e, к, л, м и н; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф, j, к, л, м и н; одељење 39, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н и o и чистина 4; одељење 40, одсеци б, ц, д, e, ф, г део и х; 
одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; 
одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, 
х, и и j и чистина 2; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистине 1 и 2; одељење 46, 
одсеци e, и и j; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку, р и с и чистине 1 
и 2; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 49, одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 
50, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и 
чистина 1; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н и o; одељење 55, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф, г и х; одељење 57, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г, х, и и j; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; одељење 60, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф и г; одељење 61, одсеци a, б, ц и д. 
5) ГЈ Беочин, Манастир, Катанске Ливаде, Осовље 3805 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д део, e, ф, 
г и х и чистина 1; одељење 2, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 3, одсеци a, б, ц и д; 
одељење 4, одсеци a и б део; одељење 5, одсеци б део, ц и д; одељење 6, одсеци a, б, ц део, д, 
e део и ф; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф део; одељење 8, одсеци a, б и ц и чистина 2; 
одељење 9, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; 
одељење 11, одсек г и чистина 1; одељење 12, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; 
одељење 13, одсеци a и б и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 
15, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 17, 
одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 19, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 20, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 
21, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б и ц; одељење 23, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; 
одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, д и e и 
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чистина 2; одељење 27, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и д; одељење 
29, одсеци a, б и ц; одељење 30, одсеци a, б, ц, д, e, х, и, j, к и л; одељење 31, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 33, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 4; одељење 34, одсеци a, б, ц, д и e и чистина ; одељење 35, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 36, одсек a и чистина 1; одељење 37, 
одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 38, одсеци a, б, ц и д; одељење 39, одсеци a и б и 
чистина 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 7; одељење 41, одсеци a, б, ц, 
д и e и чистина 4; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 3; одељење 43, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 4; одељење 44, одсеци a, б, ф и г и чистина 1; одељење 45, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 46, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 47, одсеци a, 
б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 48, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 3; одељење 50, одсеци a, 
б и ц и чистина 1; одељење 51, одсеци a и д; одељење 52, одсек a; одељење 53, одсеци a, б и ц; 
одељење 54, одсеци a и б и чистина 1; одељење 58, одсеци a, б, ц и д и чистина 4; одељење 59, 
одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 60, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 61, одсеци a, 
б, ц, д и e и чистина 2; одељење 62, одсеци a, б, ц, д, e, ф и и, и чистина 2; одељење 63, одсеци 
a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 64, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j; одељење 65, 
одсеци a, б, ц, д, e и ф. 
6) ГЈ Андревље, Тестера, Хајдучки Брег 3806 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, 
м, н, o, п, ку, р, с, т, у, в, дабл ве и икс; одељење 2 , одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 3, 
одсек ц; одељење 4, одсеци б, ц, д, e и ф; одељење 5, одсеци б, ц и д; одељење 6, одсеци б, ц и 
д; одељење 7, одсеци б, ц, д, e, ф и г; одељење 8, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; 
одељење 9, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 10, одсеци б, д и e и чистина 3; одељење 
11, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 13, 
одсеци a и б и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 15, одсеци a, 
б, ц, д и e и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 17, одсеци 
a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 1; 
одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 21, одсеци a, б, ц, д, e и 
ф; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 23, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; 
одељење 24, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 25, одсеци a и б и чистина 1; одељење 26, 
одсеци a и б и чистина 1; одељење 27, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 28, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 30, одсеци б, 
ц и д и чистина 2; одељење 31, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 32, одсеци a, б, ц и д; 
одељење 33, одсеци б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 
1; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистина 1; одељење 37, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; 
одељење 39, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 42, 
одсеци a, б, ц и e; одељење 43, одсеци a и б и чистина 1; одељење 44, одсеци a, б и ф; 
одељење 45, одсеци д, e и ф; одељење 47, одсеци a, б и ц; одељење 48, одсеци a, б, ц, д, e, ф, 
г, х и и; одељење 49, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 50, одсеци и и j; одељење 51, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 53, одсеци a, 
б, ц, д, e, ф и г; одељење 54, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф и г и чистина 1; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 57, одсеци б, ц, д, 
e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 58, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 61, одсеци a, 
б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 62, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 63, одсеци a, б и 
ц и чистина 1; одељење 64, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 65, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и 
j; одељење 66, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; одељење 67, одсеци ц, д, e, ф и г; одељење 71, 
одсеци a, б, ц, д и e; одељење 72, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 73, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 74, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 75, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 76, одсеци б, ц, д, e, ф и г; одељење 77, 
одсеци б, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 78, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 79, одсеци 
a и б и чистина 1; одељење 80, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 81, одсеци a, б, ц, д, e и 
ф; одељење 82, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 83, одсеци a, б и ц и чистина 2; 
одељење 84, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 85, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 2; одељење 
86, одсеци a, б и ц; одељење 87, одсеци a, б, e, ф, г и и; одељење 88, одсеци a, б, ц, д, e, ф, j, к 
и л; одељење 89, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 3; одељење 90, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистина 2. 
7) ГЈ Шуљамачка Главица, Краљевац 3807 - одељење 1, одсеци a део, б, ц, д, e, ф, г, и, j и к; 
одељење 2, одсеци д, e, ф, и, j, л и м; одељење 3, одсеци ф, г, и, j, л, н, o, п, ку, р и с; одељење 
4, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 5, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 6, одсеци a, 
б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e, ф, х, и, j, к, м, н, o и п; 
одељење 8, одсеци и, j, л, м и н; одељење 9, одсеци a, б, ц и д; одељење 10, одсеци a, б, ц и д; 
одељење 11, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 13, одсеци 
a, б и ц; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 15, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 16, 
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одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 17, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 18, 
одсеци a, б, ц, д и e; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 20, одсеци a, б, ц, д, e, ф 
и г; одељење 21, одсеци a, ц, д, e, г, х, и, j и к; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и j; 
одељење 23, одсеци a, б и ц; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 25, одсеци д, e, ф, г, j, 
к, м и o; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 27, одсеци a, д, e, 
ф, г, х, к део, л, м део, н и o и чистина 4; одељење 28, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, j, к и л; 
одељење 29, одсеци e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 30, одсеци a, б и ц; одељење 31, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 32, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 
33, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, и и j и чистина 1; 
одељење 35, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д и e; 
одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j 
и к; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 
41, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 
43, одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; 
одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х; 
одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 48, одсеци a, б, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и 
р и чистине 3 и 7; одељење 49, одсеци a, б, ц и д; одељење 50, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; 
одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф и и, и чистина 1; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г, х, и и j; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 57, одсеци a, б и ц; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 2; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г. 
8) ГЈ Равне 3808 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; 
одељење 3, одсеци a и б и чистина 2; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и 
чистина 2; одељење 5, одсек ц и чистина 1; одељење 6, одсеци a, б и г и чистина 2; одељење 7, 
одсек ц; одељење 8, одсек д и чистина 1; одељење 9, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; 
одељење 10, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 11, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и 
чистине 1 и 2; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 13, одсеци a, б и ц 
и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 15, одсеци a, б и ц и чистина 1; 
одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1, 2, 3 и 4; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г, х, и и j, и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц и д; одељење 19, одсек a; одељење 20, 
одсеци a, б и д и чистина 4; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e део и чистина 1; одељење 25, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1, 2 и 
3; одељење 27, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 28, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 
1; одељење 29, одсеци ц, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 30, одсеци a, б и ц и чистина 3; 
одељење 31, одсеци a део, б, ц, д, г и х и чистина 3; одељење 32, одсеци a, б, ц, д и е и чистина 
1; одељење 33, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 34, одсеци б, ц и e и чистина 3; 
одељење 35, одсеци б, ц, д, e, г и х и чистине 2 и 3; одељење 36, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 37, одсеци a и б и чистина 1; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 
39, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 2; одељење 
41, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и, н, o, п, ку, р и с и чистине 2 и 3; одељење 42, одсеци a, б, ц, д и 
e и чистине 3 и 4; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 3; одељење 
44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и к и 
чистина 3; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 2; одељење 47, 
одсеци a, ц, д, e и ф. 
9) ГЈ Биклав 3809 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 2, 
одсеци б, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 3, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 4, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1, 2 и 3; одељење 5, одсеци a и б и чистине 1 и 
2; одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистина 2; одељење 8, одсеци a, б и ц и чистине 3, 4 и 5; одељење 9, одсеци a, б, ц и д и 
чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 11, одсеци a, б, ц и 
д и чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 13, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф и г и чистине 1, 2 и 3; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 15, 
одсеци a, б, ц, д, e, г и х и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1, 2 и 3; 
одељење 17, одсеци б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 18, одсеци ц и e; одељење 19, 
одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 
23, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 24, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; 
одељење 25, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц, e, ф и г и чистине 1 и 2; 
одељење 29, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 30, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; 
одељење 31, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 32, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 
2; одељење 33, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 34, одсек б; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, 
e и ф и чистина 1; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци 
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a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1, 2, 3 и 4; 
одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 1 и 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф, г, х, и и j и чистине 3 и 4; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 2 и 3; одељење 
42, одсеци a, б, ц и д део и чистина 1; одељење 43, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 
44, одсек a и чистина 2; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 2; одељење 46, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 3; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 
48, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 49, одсеци a, б, ц, ф, г, х и и, и чистина 1; 
одељење 50, одсеци б, ц и д и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; 
одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 4; одељење 54, одсеци ц, д, e, ф, г, х, и и j и 
чистина 1; одељење 55, одсеци a, ц и д; одељење 57, одсеци a део, б део, ц, д, e, ф, г и х и 
чистина 1; одељење 60, одсеци a и б; одељење 61, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; 
одељење 66, одсеци б, ц и д и чистина 2; одељење 67, одсеци д, e, ф и г. 
10) ГЈ Јанок 3810 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистине 1 и 2; одељење 3, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 5, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 6, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф, г и х; одељење 7, одсек ф; одељење 8, одсеци б, ц, д, e и г; одељење 9, одсеци a, б и 
ц и чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 11, одсеци a, 
б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 13, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; 
одељење 15, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 3 и 4; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 
1; одељење 17, одсеци a и б и чистине 3 и 4; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 3 
и 4; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 20, одсеци a, б, ц и г и чистина 
2; одељење 21, одсеци a, б, ц и д и чистине 3 и 4; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистине 2 и 3; 
одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 2 и 3; одељење 24, одсеци a, б и ц и чистина 6; 
одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х део и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, e, ф и г и 
чистине 3 и 4; одељење 28, одсеци a, б, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д 
и e и чистине 1 и 8; одељење 30, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 2; одељење 31, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х део, и део, j део, к, л и 
м и чистина 1; одељење 33, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, 
и и j и чистине 2, 3 и 4; одељење 35, одсеци a, б и д. 
11) ГЈ Гвоздењак, Лице 3811 - одељење 1, одсеци б, ц део, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и чистина 
1; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 3, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; 
одељење 4, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 5, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; 
одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 
1; одељење 8, одсеци a, б, ц и д и чистина 3; одељење 9, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; 
одељење 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 3; одељење 12, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 13, одсеци д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 14, одсеци ц, д и e и чистина 1; 
одељење 15, одсеци б и ц и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и 
чистине 1 и 2; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц, 
д, e и ф и чистина 1; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 20, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистине 1, 2 и 3; одељење 21, одсеци д, e, ф и г и 
чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и р и чистине 2 и 3; 
одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, 
х и и, и чистине 1, 7 и 8; одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 2 и 3; 
одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 27, одсеци a, б, ц и д и 
чистине 1 и 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистине 1, 2 и 3; одељење 30, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 31, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф и г и чистине 1 и 2; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 33, одсеци 
a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и чистине 1 и 
2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e, ф, 
г и х и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 39, одсеци a, б, 
ц, д и e и чистина 1; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистина 1; одељење 41, одсеци 
a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистине 1 и 2; одељење 42, одсеци a, ц, д и e и чистина 1; одељење 43, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 2 и 3; одељење 44, одсек б и чистина 1; одељење 45, 
одсеци a, б, ц, д, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 
2; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 48, одсеци a, б, д, e, ф, г, х, 
и, j, к, л и м и чистине 1 и 2; одељење 49, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, л и м; одељење 50, одсеци a, 
б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1, 2 и 3; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, к, л, м и н и 
чистине 6 и 7; одељење 52, одсеци a, б, e, ф, г, х, и, j, к, л, ку и р; одељење 53, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1 и 2; одељење 54, одсеци ц, д, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 2 и 
3. 
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одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 17, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 18, 
одсеци a, б, ц, д и e; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 20, одсеци a, б, ц, д, e, ф 
и г; одељење 21, одсеци a, ц, д, e, г, х, и, j и к; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и j; 
одељење 23, одсеци a, б и ц; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 25, одсеци д, e, ф, г, j, 
к, м и o; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 27, одсеци a, д, e, 
ф, г, х, к део, л, м део, н и o и чистина 4; одељење 28, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, j, к и л; 
одељење 29, одсеци e, ф, г, х, и, j и к и чистина 2; одељење 30, одсеци a, б и ц; одељење 31, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 32, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 
33, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, и и j и чистина 1; 
одељење 35, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д и e; 
одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j 
и к; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 
41, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 42, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 
43, одсеци a, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 2; одељење 44, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; 
одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х; 
одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 48, одсеци a, б, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и 
р и чистине 3 и 7; одељење 49, одсеци a, б, ц и д; одељење 50, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 2; 
одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф и и, и чистина 1; одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и; одељење 54, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г, х, и и j; одељење 55, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 57, одсеци a, б и ц; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистина 2; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г. 
8) ГЈ Равне 3808 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д и e; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; 
одељење 3, одсеци a и б и чистина 2; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и 
чистина 2; одељење 5, одсек ц и чистина 1; одељење 6, одсеци a, б и г и чистина 2; одељење 7, 
одсек ц; одељење 8, одсек д и чистина 1; одељење 9, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; 
одељење 10, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 11, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и 
чистине 1 и 2; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 13, одсеци a, б и ц 
и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 15, одсеци a, б и ц и чистина 1; 
одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1, 2, 3 и 4; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф, г, х, и и j, и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц и д; одељење 19, одсек a; одељење 20, 
одсеци a, б и д и чистина 4; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 23, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 24, одсеци a, б, ц, д и e део и чистина 1; одељење 25, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1, 2 и 
3; одељење 27, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 28, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 
1; одељење 29, одсеци ц, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 30, одсеци a, б и ц и чистина 3; 
одељење 31, одсеци a део, б, ц, д, г и х и чистина 3; одељење 32, одсеци a, б, ц, д и е и чистина 
1; одељење 33, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 34, одсеци б, ц и e и чистина 3; 
одељење 35, одсеци б, ц, д, e, г и х и чистине 2 и 3; одељење 36, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 37, одсеци a и б и чистина 1; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 
39, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 2; одељење 
41, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и, н, o, п, ку, р и с и чистине 2 и 3; одељење 42, одсеци a, б, ц, д и 
e и чистине 3 и 4; одељење 43, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 3; одељење 
44, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 3; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и к и 
чистина 3; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистина 2; одељење 47, 
одсеци a, ц, д, e и ф. 
9) ГЈ Биклав 3809 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 2, 
одсеци б, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 3, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 4, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1, 2 и 3; одељење 5, одсеци a и б и чистине 1 и 
2; одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистина 2; одељење 8, одсеци a, б и ц и чистине 3, 4 и 5; одељење 9, одсеци a, б, ц и д и 
чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 11, одсеци a, б, ц и 
д и чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 13, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф и г и чистине 1, 2 и 3; одељење 14, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 15, 
одсеци a, б, ц, д, e, г и х и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1, 2 и 3; 
одељење 17, одсеци б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 18, одсеци ц и e; одељење 19, 
одсеци б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 
23, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 24, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; 
одељење 25, одсеци a, б, ц и д и чистина 2; одељење 28, одсеци a, б, ц, e, ф и г и чистине 1 и 2; 
одељење 29, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 30, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; 
одељење 31, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 32, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 
2; одељење 33, одсеци a, б и ц и чистина 1; одељење 34, одсек б; одељење 35, одсеци a, б, ц, д, 
e и ф и чистина 1; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци 
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a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1, 2, 3 и 4; 
одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 1 и 2; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф, г, х, и и j и чистине 3 и 4; одељење 41, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 2 и 3; одељење 
42, одсеци a, б, ц и д део и чистина 1; одељење 43, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 
44, одсек a и чистина 2; одељење 45, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 2; одељење 46, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и и j и чистина 3; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г; одељење 
48, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 3; одељење 49, одсеци a, б, ц, ф, г, х и и, и чистина 1; 
одељење 50, одсеци б, ц и д и чистина 2; одељење 52, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; 
одељење 53, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 4; одељење 54, одсеци ц, д, e, ф, г, х, и и j и 
чистина 1; одељење 55, одсеци a, ц и д; одељење 57, одсеци a део, б део, ц, д, e, ф, г и х и 
чистина 1; одељење 60, одсеци a и б; одељење 61, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л; 
одељење 66, одсеци б, ц и д и чистина 2; одељење 67, одсеци д, e, ф и г. 
10) ГЈ Јанок 3810 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e и ф; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистине 1 и 2; одељење 3, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 4, одсеци a, б, ц, д, 
e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 5, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 6, одсеци a, б, 
ц, д, e, ф, г и х; одељење 7, одсек ф; одељење 8, одсеци б, ц, д, e и г; одељење 9, одсеци a, б и 
ц и чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 11, одсеци a, 
б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 12, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 1 и 2; одељење 13, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 14, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; 
одељење 15, одсеци a, б, ц, д и e и чистине 3 и 4; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 
1; одељење 17, одсеци a и б и чистине 3 и 4; одељење 18, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 3 
и 4; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 2; одељење 20, одсеци a, б, ц и г и чистина 
2; одељење 21, одсеци a, б, ц и д и чистине 3 и 4; одељење 22, одсеци a, б и ц и чистине 2 и 3; 
одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 2 и 3; одељење 24, одсеци a, б и ц и чистина 6; 
одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х део и чистина 1; одељење 26, одсеци a, б, ц, e, ф и г и 
чистине 3 и 4; одељење 28, одсеци a, б, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д 
и e и чистине 1 и 8; одељење 30, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистина 2; одељење 31, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х део, и део, j део, к, л и 
м и чистина 1; одељење 33, одсеци a, б и ц и чистина 2; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, 
и и j и чистине 2, 3 и 4; одељење 35, одсеци a, б и д. 
11) ГЈ Гвоздењак, Лице 3811 - одељење 1, одсеци б, ц део, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и чистина 
1; одељење 2, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистина 1; одељење 3, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; 
одељење 4, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 5, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; 
одељење 6, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 7, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 
1; одељење 8, одсеци a, б, ц и д и чистина 3; одељење 9, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; 
одељење 10, одсеци б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистина 3; одељење 12, одсеци a и б и чистина 1; 
одељење 13, одсеци д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 14, одсеци ц, д и e и чистина 1; 
одељење 15, одсеци б и ц и чистина 1; одељење 16, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и 
чистине 1 и 2; одељење 17, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистина 1; одељење 18, одсеци a, б, ц, 
д, e и ф и чистина 1; одељење 19, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 20, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л и м и чистине 1, 2 и 3; одељење 21, одсеци д, e, ф и г и 
чистина 1; одељење 22, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м, н, o, п, ку и р и чистине 2 и 3; 
одељење 23, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 24, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, 
х и и, и чистине 1, 7 и 8; одељење 25, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 2 и 3; 
одељење 26, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 27, одсеци a, б, ц и д и 
чистине 1 и 2; одељење 28, одсеци a, б, ц и д и чистина 1; одељење 29, одсеци a, б, ц, д, e и ф и 
чистине 1, 2 и 3; одељење 30, одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 31, одсеци a, б, ц, д, e, 
ф и г и чистине 1 и 2; одељење 32, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 33, одсеци 
a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 34, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j, к, л, м и н и чистине 1 и 
2; одељење 36, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и х и чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци a, б, ц, д, e, ф, 
г и х и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 39, одсеци a, б, 
ц, д и e и чистина 1; одељење 40, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистина 1; одељење 41, одсеци 
a, б, ц, д, e, ф, г и и, и чистине 1 и 2; одељење 42, одсеци a, ц, д и e и чистина 1; одељење 43, 
одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 2 и 3; одељење 44, одсек б и чистина 1; одељење 45, 
одсеци a, б, ц, д, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 46, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 
2; одељење 47, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 48, одсеци a, б, д, e, ф, г, х, 
и, j, к, л и м и чистине 1 и 2; одељење 49, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, л и м; одељење 50, одсеци a, 
б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1, 2 и 3; одељење 51, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, к, л, м и н и 
чистине 6 и 7; одељење 52, одсеци a, б, e, ф, г, х, и, j, к, л, ку и р; одељење 53, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 1 и 2; одељење 54, одсеци ц, д, ф, г, х, и, j, к и л и чистине 2 и 
3. 
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12) ГЈ Липовача, Ворово, Шидско церје 3812 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и 
чистина 2; одељење 2, одсеци a, б, ц и д и чистине 2 и 3; одељење 7, одсеци a, б, ц, д и e и 
чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 4 и 5; одељење 11, 
одсеци a, б, ц и д и чистине 2 и 3; одељење 14, одсек ц; одељење 15, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистине 3 и 4; одељење 34, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 35, одсеци a, б, ц и д и 
чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и 
чистине 1 и 2; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 55, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 1 и 2; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 
57, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистине 1 и 2; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 60, одсеци a, б, 
ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 61, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 62, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 63, одсеци д, ф и г. 
 
2.2. Удружење власника приватних шума у НП „Фрушка гора“, Удружење власника приватних 
шума „Шумска заједница Беочин“ 3804 62 цело, 63 цело, 64 цело, 65 цело, 66 цело, 67 без 
чистине 1, 68 цело, 69 цело. 
2.3. Мала Санча, општина Сремска Митровица, КО Гргуревци кат. парц. бр. 33 и 153 део. 
2.4. Грабовачки пашњаци, општина Беочин, КО Грабово. Почетна тачка описа локалитета је 
југозападна међна тачка 696. Граница иде на северозапад границом кат. парц. бр. 696, 645 и 944 
и скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 944, ломи се на север западном границом кат. парц. бр. 
666, 665 и 944. У правцу североистока иде северном границом кат. парц. бр. 975 ломи се на југ 
источном границом кат. парц. бр. 1010. Скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 686, 687 
и 689/1. Скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 943, 693, 1002, на југозапад јужном 
границом кат. парц. бр. 1000 до почетне тачке описа границе локалитета. 
2.5. Лежимирски пашњаци - налазе се у КО Лежимир општина Сремска Митровица. Почетна 
тачка описа границе комплекса је северна међна тачка кат. парц. бр. 3841. Граница иде на 
југоисток границом кат. парц. бр. 3841 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 
3794. Скреће на исток, пресеца кат. парц. бр. 5339 и 3789, ломи се на југоисток источном 
границом кат. парц. бр. 3789 и 3774. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 5288/3 и 
5293 и иде јужном границом кат. парц. бр. 3916 и 3925. Скреће на југ источном границом кат. 
парц. бр. 3925, обухвата је са југа и наставља на север границама кат. парц. бр. 3925 и 3841, до 
почетне тачке описа границе комплекса. 
2.6. Манђелошки пашњаци - налазе се у КО Манђелос, општина Сремска Митровица. Почетна 
тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 834/2. Ломи се на 
југоисток, северном границом кат. парц. бр. 834/2, обухвата кат. парц. бр. 1592, источном 
границом кат. парц. бр. 834/2, даље на југ источном границом кат. парц. бр. 834/2 до 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1871. Скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 834/2 до 
југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1815. Ломи се на северозапад западном границом кат. 
парц. бр. 834/2. Обухвата кат. парц. бр. 1614/6, даље на северозапад границом кат. парц. бр. 
834/2, 834/5 до њене крајње северозападне међне тачке. Ломи се на североисток па на југ 
границом кат. парц. бр. 834/5 и 834/2 до почетне тачке описа границе комплекса. 
2.7. Реметски до - налази се у КО Мала Ремета општина Ириг. Обухвата кат. парц. бр. 1000/3 и 
1001. 
2.8. Јазачки пашњаци - налазе се у КО Јазак Село, општина Ириг. Састоји се из два комплекса. 
Почетна тачка описа границе првог комплекса је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 1097 
(на путу за Ривицу). Граница иде на исток у дужини од 63м да би скренула на југ, пресеца кат. 
парц. бр. 1097 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 858. У истом правцу иде источном 
границом кат. парц. бр. 1097 и 1098/6. Скреће на северозапад и север источном границом кат. 
парц. бр. 3756 (пут), 1298, 1098/6 и 1097 до почетне тачке описа границе комплекса. 
Почетна тачка описа границе другог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 
1797/4. Граница иде у правцу запада, па северозапада иде границом кат. парц. бр. 1797/1, на 
југоисток границом кат. парц. бр. 1797/1, на север западном границом кат. парц. бр. 1797/1 и 
1420/1, скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 1420/1 и 1797/1 до почетне тачке описа. 
2.9. Нерадински до - налази се у КО Нерадин у општини Ириг. Простире се на четири одвојене 
целине. Почетна тачка описа комплекса I целине је тромеђа кат. парц. бр. 1737, 1736/2 и 1719. 
граница иде на југ границом кат. парц. бр. 1719, ломи се на исток северном границом кат. парц. 
бр. 1733 на југ источном границом кат. парц. бр. 3806. Скреће на југозапад северном границом 
кат. парц. бр. 3805. Ломи се на северозапад западном граничном линијом кат. парц. бр. 3805. 
Наспрам кат. парц. бр. 1722, где пресеца кат. парц. бр. 3727 и наставља на северозапад 
западном границом кат. парц. бр. 1719. Ломи се на северозапад границом кат. парц. бр. 1719 до 
наспрам почетне тачке описа комплекса I целине. Скреће на североисток пресеца кат. парц. бр. 
1719 и иде до почетне тачке описа границе. У границе комплекса II целине улази кат. парц. бр. 
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3722 КО Нерадин. У границе комплекса III целине улази кат. парц. бр. 3009 КО Нерадин. У 
границе комплекса IV целине улази кат. парц. бр. 2670 КО Нерадин. 
2.10. Крушедолски пашњак - налази се у КО Крушедол Село, општина Ириг. Почетна тачка описа 
границе овог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 1826. Граница иде на југ 
источном границом кат. парц. бр. 1826, 1821/1 и 1848, враћа се на север западном границом кат. 
парц. бр. 1848, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1615 до кат. парц. бр. 2063. Скреће 
на северозапад источном границом исте кат. парцеле , ломи се на запад, западном границом кат. 
парц. бр. 2064, јужном границом кат. парц. бр. 1821/1, 1827, 1821/1, ломи се на север западном 
границом кат. парц. бр. 1821/1 до тромеђе кат. парц. бр. 1821/1,1801 и 1878. Граница скреће на 
север, пресеца кат. парц. бр. 1821/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1821/65. Враћа се 
на југ источном границом кат. парц. бр. 1821/1 и све време је прати до кат. парц. бр. 1821/2, 
обухвата кат. парц. бр. 1821/2 и иде до почетне тачке описа комплекса. 
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12) ГЈ Липовача, Ворово, Шидско церје 3812 - одељење 1, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и 
чистина 2; одељење 2, одсеци a, б, ц и д и чистине 2 и 3; одељење 7, одсеци a, б, ц, д и e и 
чистине 1 и 2; одељење 10, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 4 и 5; одељење 11, 
одсеци a, б, ц и д и чистине 2 и 3; одељење 14, одсек ц; одељење 15, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистине 3 и 4; одељење 34, одсеци a, б, ц и д и чистине 1 и 2; одељење 35, одсеци a, б, ц и д и 
чистине 1 и 2; одељење 37, одсеци a, б и ц и чистине 1 и 2; одељење 38, одсеци a, б, ц, д и e и 
чистине 1 и 2; одељење 39, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 55, одсеци a, б, ц, 
д, e, ф, г, х, и, j и к и чистине 1 и 2; одељење 56, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистина 1; одељење 
57, одсеци a, б, ц, д, e, ф, г, х и и, и чистине 1 и 2; одељење 58, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и 
чистине 1 и 2; одељење 59, одсеци a, б, ц, д, e, ф и г и чистине 1 и 2; одељење 60, одсеци a, б, 
ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 61, одсеци a, б, ц, д, e и ф и чистине 1 и 2; одељење 62, 
одсеци a, б, ц, д и e и чистина 1; одељење 63, одсеци д, ф и г. 
 
2.2. Удружење власника приватних шума у НП „Фрушка гора“, Удружење власника приватних 
шума „Шумска заједница Беочин“ 3804 62 цело, 63 цело, 64 цело, 65 цело, 66 цело, 67 без 
чистине 1, 68 цело, 69 цело. 
2.3. Мала Санча, општина Сремска Митровица, КО Гргуревци кат. парц. бр. 33 и 153 део. 
2.4. Грабовачки пашњаци, општина Беочин, КО Грабово. Почетна тачка описа локалитета је 
југозападна међна тачка 696. Граница иде на северозапад границом кат. парц. бр. 696, 645 и 944 
и скреће на исток пресеца кат. парц. бр. 944, ломи се на север западном границом кат. парц. бр. 
666, 665 и 944. У правцу североистока иде северном границом кат. парц. бр. 975 ломи се на југ 
источном границом кат. парц. бр. 1010. Скреће на запад јужном границом кат. парц. бр. 686, 687 
и 689/1. Скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 943, 693, 1002, на југозапад јужном 
границом кат. парц. бр. 1000 до почетне тачке описа границе локалитета. 
2.5. Лежимирски пашњаци - налазе се у КО Лежимир општина Сремска Митровица. Почетна 
тачка описа границе комплекса је северна међна тачка кат. парц. бр. 3841. Граница иде на 
југоисток границом кат. парц. бр. 3841 до наспрам северозападне међне тачке кат. парц. бр. 
3794. Скреће на исток, пресеца кат. парц. бр. 5339 и 3789, ломи се на југоисток источном 
границом кат. парц. бр. 3789 и 3774. Ломи се на југ источном границом кат. парц. бр. 5288/3 и 
5293 и иде јужном границом кат. парц. бр. 3916 и 3925. Скреће на југ источном границом кат. 
парц. бр. 3925, обухвата је са југа и наставља на север границама кат. парц. бр. 3925 и 3841, до 
почетне тачке описа границе комплекса. 
2.6. Манђелошки пашњаци - налазе се у КО Манђелос, општина Сремска Митровица. Почетна 
тачка описа границе комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 834/2. Ломи се на 
југоисток, северном границом кат. парц. бр. 834/2, обухвата кат. парц. бр. 1592, источном 
границом кат. парц. бр. 834/2, даље на југ источном границом кат. парц. бр. 834/2 до 
југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1871. Скреће на запад, пресеца кат. парц. бр. 834/2 до 
југоисточне међне тачке кат. парц. бр. 1815. Ломи се на северозапад западном границом кат. 
парц. бр. 834/2. Обухвата кат. парц. бр. 1614/6, даље на северозапад границом кат. парц. бр. 
834/2, 834/5 до њене крајње северозападне међне тачке. Ломи се на североисток па на југ 
границом кат. парц. бр. 834/5 и 834/2 до почетне тачке описа границе комплекса. 
2.7. Реметски до - налази се у КО Мала Ремета општина Ириг. Обухвата кат. парц. бр. 1000/3 и 
1001. 
2.8. Јазачки пашњаци - налазе се у КО Јазак Село, општина Ириг. Састоји се из два комплекса. 
Почетна тачка описа границе првог комплекса је северозападна међна тачка кат. парц. бр. 1097 
(на путу за Ривицу). Граница иде на исток у дужини од 63м да би скренула на југ, пресеца кат. 
парц. бр. 1097 до северозападне међне тачке кат. парц. бр. 858. У истом правцу иде источном 
границом кат. парц. бр. 1097 и 1098/6. Скреће на северозапад и север источном границом кат. 
парц. бр. 3756 (пут), 1298, 1098/6 и 1097 до почетне тачке описа границе комплекса. 
Почетна тачка описа границе другог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 
1797/4. Граница иде у правцу запада, па северозапада иде границом кат. парц. бр. 1797/1, на 
југоисток границом кат. парц. бр. 1797/1, на север западном границом кат. парц. бр. 1797/1 и 
1420/1, скреће на југ источном границом кат. парц. бр. 1420/1 и 1797/1 до почетне тачке описа. 
2.9. Нерадински до - налази се у КО Нерадин у општини Ириг. Простире се на четири одвојене 
целине. Почетна тачка описа комплекса I целине је тромеђа кат. парц. бр. 1737, 1736/2 и 1719. 
граница иде на југ границом кат. парц. бр. 1719, ломи се на исток северном границом кат. парц. 
бр. 1733 на југ источном границом кат. парц. бр. 3806. Скреће на југозапад северном границом 
кат. парц. бр. 3805. Ломи се на северозапад западном граничном линијом кат. парц. бр. 3805. 
Наспрам кат. парц. бр. 1722, где пресеца кат. парц. бр. 3727 и наставља на северозапад 
западном границом кат. парц. бр. 1719. Ломи се на северозапад границом кат. парц. бр. 1719 до 
наспрам почетне тачке описа комплекса I целине. Скреће на североисток пресеца кат. парц. бр. 
1719 и иде до почетне тачке описа границе. У границе комплекса II целине улази кат. парц. бр. 
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3722 КО Нерадин. У границе комплекса III целине улази кат. парц. бр. 3009 КО Нерадин. У 
границе комплекса IV целине улази кат. парц. бр. 2670 КО Нерадин. 
2.10. Крушедолски пашњак - налази се у КО Крушедол Село, општина Ириг. Почетна тачка описа 
границе овог комплекса је североисточна међна тачка кат. парц. бр. 1826. Граница иде на југ 
источном границом кат. парц. бр. 1826, 1821/1 и 1848, враћа се на север западном границом кат. 
парц. бр. 1848, ломи се на југозапад границом кат. парц. бр. 1615 до кат. парц. бр. 2063. Скреће 
на северозапад источном границом исте кат. парцеле , ломи се на запад, западном границом кат. 
парц. бр. 2064, јужном границом кат. парц. бр. 1821/1, 1827, 1821/1, ломи се на север западном 
границом кат. парц. бр. 1821/1 до тромеђе кат. парц. бр. 1821/1,1801 и 1878. Граница скреће на 
север, пресеца кат. парц. бр. 1821/1 до југозападне међне тачке кат. парц. бр. 1821/65. Враћа се 
на југ источном границом кат. парц. бр. 1821/1 и све време је прати до кат. парц. бр. 1821/2, 
обухвата кат. парц. бр. 1821/2 и иде до почетне тачке описа комплекса. 
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Прилог 3 - Услови и мере заштите за Просторно културно-историјску целину 
     „Фрушка гора са манастирима и другим споменицима културе“ 
 
I зона заштите 
 
Опис границе просторно културно – историјске целине (I зона заштите) 
 
Просторно културно-историјска целина „Фрушка гора са манастирима и другим споменицима“ (у 
даљем тексту: ПКИЦ) обухвата приближно 70.211 ha.  
 
Граница I зоне заштите ПКИЦ иде делом трасе Партизанског пута и ивицом КО Буковац и КО 
Сремски Карловци и силази на железничку пругу испред Петроварадина. Обухвата цркву Марије 
Снежне и зону ПКИЦ „Петроварадин Горња и Доња тврђава“ са подграђем и до Сремске 
Каменице иде обалом Дунава (изван остаје Петроварадински рит и индустријска зона). Од 
Сремске Каменице до Беочина граница иде јужном ивицом магистралног пута; обухвата старо 
беочинско насеље тзв. Беочинску кају (насеље старо 150 година које чине радничко насеље, 
старо село и први индустријски погони); заобилази савремену фабрику цемента и иде јужном 
страном пута тако да изван целине остају беочински и черевићки пут. Даље коритом Шакотинца, 
потока у којем су нађене сировине за израду палеолитског и неолитског оруђа у Панонији, 
граница силази на Дунав. Затим иде обалом реке до западног краја Баноштора, а потом се 
коритом потока Текериш враћа на магистрални пут. Граница се спустила на обалу јер се у 
Баноштору налази антички локалитет Bononia Malata; ту је знатно касније, у време бана Белоша 
оформљена бискупија у коју су дошли монаси бенедиктинци. Све до Сусека граница иде путем, а 
затим се пење на Баоду, плато са високом обалом и великим клизиштем на којем су сачувани 
налази из времена праисторије, сеобе народа и средњег века. Овај плато се завршава у 
Нештину, тврђавом на Кулуштри – граница силази на високу обалу Дунава и обалом иде до 
Нештина. Одатле до Шида граница ПКИЦ иде државном границом која одмаралиште Принциповац 
дели на пола, а затим северно од Шида, Ердевика и Чалме, који су, иако стари манастирски 
поседи и прњавори, остали изван целине. Граница иде јужно од Дивоша, Лежимира и Гргуреваца 
и захвата Бешеново које је леп пример етнолошког село у целини. Граница је даље управљена 
тако да обухвата Ривицу и Стејановце у којима су гробови сеобе народа као и стари манастири 
(црква je с почетка XIX века, a село је право сремачко). Прелепо сремско село Ириг је унутар 
целине. Према Марадику граница иде путем, а онда на југ обухвата Крушедолски прњавор и 
цркву мајке Ангелине. Граница путем иде до велике раскрснице на Банстолу и затим савија до 
Партизанског пута. 
 
Опште мере заштите I зоне заштите просторно културно – историјске целине: 
 очувати аутентичност амбијента у оквиру просторно културно – историјске целине; 
 очувати регистроване визуре унутар просторно културно – историјске целине; 
 очувати и одржавати евидентирана заштићена и непокретна културна добра; 
 очувати карактеристично градитељско (архитектонско) наслеђе у складу са посебним 

условима заштите, а према врсти добара; 
 забрањује се испуштања и складиштења отпадних вода или штетних материја; 
 забрањује се постављање индустријских, енергетских, инфраструктурних, привредних и 

других објеката трајног или привременог карактера који својом наменом, габаритом, 
волуменом, обликом или отпадним материјама могу угрозити и деградирати просторно 
културно – историјску целину или њену околину; 

 у случају земљаних и инфраструктурних радова унутар просторно културно – историјске 
целине, обавезно је археолошко праћење радова; 

 изградњу надземне и подземне инфраструктуре радити према условима службе заштите; 
 дозвољава се постављање симбола и путоказа и прављење рута у сврху верског и културног 

туризма само уз дозволу надлежне службе заштите; 
 није дозвољено повећање постојећег обима и карактера саобраћаја, осим пешачког и 

бициклистичког; 
 није дозвољено извођење било којих радова који могу угрозити статичку стабилност и 

споменичка својства, визуре и наведена непокретних културна добара и добра под 
претходном заштитом као реперне објекте; 

 на парцелама на којима се налазе непокретна културна добра од изузетног значаја није 
дозвољена изградња осим у смислу обнове и конзервације и рестаурације недостајућих 
делова или целине непокретног културног добра из фазе која се штити (фаза пре оштећења у 
Другом светском рату), или изградња објеката у функцији заштите и презентације 
непокретног културног добра, no посебним условима службе заштите, уз поштовање свих 
наведених принципа; 
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 обавезно je прибављање посебних услова и мера техничке заштите за реализацију било 
каквих активности у зони наведених непокретних културних добара и добра под претходном 
заштитом у смислу изградње и извођења грађевинских радова, конзервације и рестаурације, 
уређења и опремања простора и инфраструктурних радова, као и за израду просторно-
планске документације. 

 
II зона заштите 
 
Опис границе II зоне заштите просторно културно – историјске целине  

II зона заштите ПКИЦ, непокретног културног добра од изузетног значаја, обухвата са 
североисточне стране Просторно културно – историјску целину „Градско језгро Сремских 
Карловаца“, уз локалитете на Стражилову и у Карловачким виноградима. Са источне и 
југоисточне стране се простире изван граница Просторног плана, а на крајњој југозападној 
страни обухвата Шид и Адашевце. Граница иде, од обале Сремских Карловаца низводно 
средином Дунава, јер се у реци завршавају катастарске општине на његовој десној обали. Ту је 
обала Дунава нетакнута са археолошким локалитетима поређаним уз саму реку, почев од 
Чортановаца и Бешке, преко Калакаче и Крчедина до Старог Сланкамена. Даље граница иде 
јужном страном Новог Сланкамена и даље путем до потока Патка, чије обале имају велики број 
евидентираних археолошких налазишта. Од потока Патке граница атарским путем води јужно од 
насељеног места Марадик и ту се, јужно од Крушедола, спаја са границом целине. 

Заштита непокретног наслеђа у II зони заштите заснива се на одређивању потребних активности 
и забрани радова који непосредном близином могу угрозити споменичко наслеђе у I и II зони 
заштите и споменичко својство ПКИЦ.  
 
Опште мере заштите II зоне заштите просторно културно – историјске целине: 
 забрањују се активности које према прибављеним условима заштите нарушавају природно 

окружење просторно културно – историјске целине; 
 очувати карактеристично градитељско (архитектонско) наслеђе у складу са посебним 

условима заштите према врсти добара; 
 забрањује се извођење инфраструктурних и грађевинских радова који могу угрозити 

археолошко и архитектонско наслеђе; 
 изградња нових објеката или инфраструктуре могућа је уз услове и сагласност службе 

заштите по појединачним захтевима; 
 конзервација и презентација материјалних остатака непокретних културних добара могућа је 

по условима и под надзором службе заштите; 
 за све интервенције на објектима неопходно је прибављање услова и сагласности службе 

заштите; 
 забрањује се испуштање и складиштења отпадних вода или штетних материја; 
 забрањује се депоновање чврстог отпада. 
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Прилог 3 - Услови и мере заштите за Просторно културно-историјску целину 
     „Фрушка гора са манастирима и другим споменицима културе“ 
 
I зона заштите 
 
Опис границе просторно културно – историјске целине (I зона заштите) 
 
Просторно културно-историјска целина „Фрушка гора са манастирима и другим споменицима“ (у 
даљем тексту: ПКИЦ) обухвата приближно 70.211 ha.  
 
Граница I зоне заштите ПКИЦ иде делом трасе Партизанског пута и ивицом КО Буковац и КО 
Сремски Карловци и силази на железничку пругу испред Петроварадина. Обухвата цркву Марије 
Снежне и зону ПКИЦ „Петроварадин Горња и Доња тврђава“ са подграђем и до Сремске 
Каменице иде обалом Дунава (изван остаје Петроварадински рит и индустријска зона). Од 
Сремске Каменице до Беочина граница иде јужном ивицом магистралног пута; обухвата старо 
беочинско насеље тзв. Беочинску кају (насеље старо 150 година које чине радничко насеље, 
старо село и први индустријски погони); заобилази савремену фабрику цемента и иде јужном 
страном пута тако да изван целине остају беочински и черевићки пут. Даље коритом Шакотинца, 
потока у којем су нађене сировине за израду палеолитског и неолитског оруђа у Панонији, 
граница силази на Дунав. Затим иде обалом реке до западног краја Баноштора, а потом се 
коритом потока Текериш враћа на магистрални пут. Граница се спустила на обалу јер се у 
Баноштору налази антички локалитет Bononia Malata; ту је знатно касније, у време бана Белоша 
оформљена бискупија у коју су дошли монаси бенедиктинци. Све до Сусека граница иде путем, а 
затим се пење на Баоду, плато са високом обалом и великим клизиштем на којем су сачувани 
налази из времена праисторије, сеобе народа и средњег века. Овај плато се завршава у 
Нештину, тврђавом на Кулуштри – граница силази на високу обалу Дунава и обалом иде до 
Нештина. Одатле до Шида граница ПКИЦ иде државном границом која одмаралиште Принциповац 
дели на пола, а затим северно од Шида, Ердевика и Чалме, који су, иако стари манастирски 
поседи и прњавори, остали изван целине. Граница иде јужно од Дивоша, Лежимира и Гргуреваца 
и захвата Бешеново које је леп пример етнолошког село у целини. Граница је даље управљена 
тако да обухвата Ривицу и Стејановце у којима су гробови сеобе народа као и стари манастири 
(црква je с почетка XIX века, a село је право сремачко). Прелепо сремско село Ириг је унутар 
целине. Према Марадику граница иде путем, а онда на југ обухвата Крушедолски прњавор и 
цркву мајке Ангелине. Граница путем иде до велике раскрснице на Банстолу и затим савија до 
Партизанског пута. 
 
Опште мере заштите I зоне заштите просторно културно – историјске целине: 
 очувати аутентичност амбијента у оквиру просторно културно – историјске целине; 
 очувати регистроване визуре унутар просторно културно – историјске целине; 
 очувати и одржавати евидентирана заштићена и непокретна културна добра; 
 очувати карактеристично градитељско (архитектонско) наслеђе у складу са посебним 

условима заштите, а према врсти добара; 
 забрањује се испуштања и складиштења отпадних вода или штетних материја; 
 забрањује се постављање индустријских, енергетских, инфраструктурних, привредних и 

других објеката трајног или привременог карактера који својом наменом, габаритом, 
волуменом, обликом или отпадним материјама могу угрозити и деградирати просторно 
културно – историјску целину или њену околину; 

 у случају земљаних и инфраструктурних радова унутар просторно културно – историјске 
целине, обавезно је археолошко праћење радова; 

 изградњу надземне и подземне инфраструктуре радити према условима службе заштите; 
 дозвољава се постављање симбола и путоказа и прављење рута у сврху верског и културног 

туризма само уз дозволу надлежне службе заштите; 
 није дозвољено повећање постојећег обима и карактера саобраћаја, осим пешачког и 

бициклистичког; 
 није дозвољено извођење било којих радова који могу угрозити статичку стабилност и 

споменичка својства, визуре и наведена непокретних културна добара и добра под 
претходном заштитом као реперне објекте; 

 на парцелама на којима се налазе непокретна културна добра од изузетног значаја није 
дозвољена изградња осим у смислу обнове и конзервације и рестаурације недостајућих 
делова или целине непокретног културног добра из фазе која се штити (фаза пре оштећења у 
Другом светском рату), или изградња објеката у функцији заштите и презентације 
непокретног културног добра, no посебним условима службе заштите, уз поштовање свих 
наведених принципа; 
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 обавезно je прибављање посебних услова и мера техничке заштите за реализацију било 
каквих активности у зони наведених непокретних културних добара и добра под претходном 
заштитом у смислу изградње и извођења грађевинских радова, конзервације и рестаурације, 
уређења и опремања простора и инфраструктурних радова, као и за израду просторно-
планске документације. 

 
II зона заштите 
 
Опис границе II зоне заштите просторно културно – историјске целине  

II зона заштите ПКИЦ, непокретног културног добра од изузетног значаја, обухвата са 
североисточне стране Просторно културно – историјску целину „Градско језгро Сремских 
Карловаца“, уз локалитете на Стражилову и у Карловачким виноградима. Са источне и 
југоисточне стране се простире изван граница Просторног плана, а на крајњој југозападној 
страни обухвата Шид и Адашевце. Граница иде, од обале Сремских Карловаца низводно 
средином Дунава, јер се у реци завршавају катастарске општине на његовој десној обали. Ту је 
обала Дунава нетакнута са археолошким локалитетима поређаним уз саму реку, почев од 
Чортановаца и Бешке, преко Калакаче и Крчедина до Старог Сланкамена. Даље граница иде 
јужном страном Новог Сланкамена и даље путем до потока Патка, чије обале имају велики број 
евидентираних археолошких налазишта. Од потока Патке граница атарским путем води јужно од 
насељеног места Марадик и ту се, јужно од Крушедола, спаја са границом целине. 

Заштита непокретног наслеђа у II зони заштите заснива се на одређивању потребних активности 
и забрани радова који непосредном близином могу угрозити споменичко наслеђе у I и II зони 
заштите и споменичко својство ПКИЦ.  
 
Опште мере заштите II зоне заштите просторно културно – историјске целине: 
 забрањују се активности које према прибављеним условима заштите нарушавају природно 

окружење просторно културно – историјске целине; 
 очувати карактеристично градитељско (архитектонско) наслеђе у складу са посебним 

условима заштите према врсти добара; 
 забрањује се извођење инфраструктурних и грађевинских радова који могу угрозити 

археолошко и архитектонско наслеђе; 
 изградња нових објеката или инфраструктуре могућа је уз услове и сагласност службе 

заштите по појединачним захтевима; 
 конзервација и презентација материјалних остатака непокретних културних добара могућа је 

по условима и под надзором службе заштите; 
 за све интервенције на објектима неопходно је прибављање услова и сагласности службе 

заштите; 
 забрањује се испуштање и складиштења отпадних вода или штетних материја; 
 забрањује се депоновање чврстог отпада. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна 706 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

 ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ „ФРУШКА ГОРА“  
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прилог 4 - Графички приказ граница Просторно културно-историјске целине 

„Фрушка гора са манастирима и другим споменицима културе“ 
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1 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Изради Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ (у даљем тексту: Просторни 
план) приступило се на основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана 
подручја посебне намене „Фрушка гора“ („Службени лист АПВ“, број 10/16). Упоредо са израдом 
Просторног плана, приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана 
на животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног плана 
подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 10/16) 
(у даљем тексту: Стратешка процена).  
 
Носилац израде Просторног плана и Стратешке процене је Покрајински секретаријат за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине из Новог Сада. 
 
Обрађивач Просторног плана и Стратешке процене је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада. 
 
Граница Просторног плана обухвата у целости општине: Беочин и Сремски Карловци , делове 
општина: Бачка Паланка, Инђија, Ириг, Рума и Шид и делове Града Нови Сад и Сремска 
Митровица-град. Површина обухвата износи 998.15 km2. 
 
Након доношења Одлуке о изради Просторног плана, на основу Закона о планирању и изградњи, 
организован је рани јавни увид.  
 
Нацрт просторног плана је друга фаза у изради планске документације. У овој фази је 
дефинисана коначна граница обухвата Просторног плана и граница посебне намене простора. На 
дефинисање обухвата Просторног плана су утицале природне и културне одлике предметног 
простора. Природне одлике посматраног подручја поред изразитих природних вредности које 
одликују заштићено подручје Национални парк „Фрушка гора“ (у даљем тексту: Национални 
парк), чине и изузетне геодиверзитетске и биодиверзитетске вредности. 
 
Културно – историјске вредности одликују шири простор Фрушке горе који укључује 
фрушкогорске манастире, Сремске Карловце, Петроварадинску тврђаву и историјски Град Нови 
Сад као културно-пејсажне целине које чине „културно подручје“. 
 
У току израде Просторног плана, припремљена је и документациона основа планског документа, 
која се састоји од планова, студија, стратешких докумената општина и других експертиза. У фази 
Нацрта просторног плана, прибављени су подаци, услови и мишљења надлежних органа и 
организација. 
 
У припреми и изради Просторног плана и Стратешке процене, успостављена је сарадња са 
стручним институцијама и организацијама, као и предузећима који имају надлежност на 
планском подручју.  
 
Просторни план је израђен у GIS-у, што ће омогућити једноставнију размену просторних 
података, формирање информационог система планских докумената, као и ефикаснију контролу 
спровођења Просторног плана. 
 
Извештајем о стратешкој процени су, на основу мултидисциплинарног начина рада, вредновани и 
процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи имплементацијом 
Просторног плана и дат је предлог мера за смањење негативних утицаја на животну средину. 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
  
1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одрживог развоја у плановима, 
с циљем избегавања, спречавања или ограничења негативних утицаја на животну средину, здравље 
људи, биодиверзитет, природна, културна и друга створена добра.  
 
Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је обавеза произашла из 
Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја предметног Просторног плана на животну 
средину. 
 
У складу са законским одредбама и праксом Стратешке процене у Европи, Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана на животну средину структурално обрађује:  
(1) Полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке процене); 
(2) Циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, 

дефинисање проблема и проналажење решења);  
(3) Стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у ужем 

смислу);  
(4) Смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и хијерархијског 

оквира за обављање процена утицаја у току спровођења Просторног плана);  
(5) Програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење спровођења 

Просторног плана); 
(6) Коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир коришћен 

у току израде стратешке процене); 
(7) Начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у поступку 

стратешке процене);  
(8) Закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом за 

спровођење и унапређења стратешке процене). 
 
У Одлуци су наведена питања и проблеми, као и разлози за израду Стратешке процене и  
саставни је део документационе основе за израду Просторног плана. 
 
 
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
Законски оквир коришћен при изради Просторног плана и стратешке процене је: 
- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 

24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14 и 83/18); 
- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког 

планирања („Службени гласник РС“, број 64/15); 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16); 
- Закон о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15); 
- Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС“-Међународни 

уговори, број 4/11); 
- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. 

закон и 99/11-др. закон); 
- Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06); 
- Законо о бањама („Службени гласник РС“, број 80/92); 
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. закон);  
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 129/07, 

18/16 и 47/18); 
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 

15/15-УС, 96/15, 113/17-др. закон и 27/18-др. закон); 
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 и 

47/18); 
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени 

гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-УС); 
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон и 

83/14-др. закон); 



Страна 716 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

„ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
3 

 

- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени лист СРЈ“, 
број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13-УС); 

- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. закон, 
41/09, 112/15 и 80/17); 

- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 10/13-др. 
закон и 101/16); 

- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16); 
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12); 
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 81. до 96.); 
- Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр.: 73/10, 

121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 - др. Закон, 113/17 – др. закон и 41/18); 
- Закон о путевима („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 53/10, 

101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18 и 41/18 – др. закон); 
- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15); 
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18); 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др. 

закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 

гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

88/10); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 
- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 

99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон 93/14, 96/15, 106/15 и 113/17- др. закон); 
- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број 36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 25/15); 
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15); 
- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени гласник РС“, бр. 

36/09 и 93/12); 
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15); 
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16); 
- Закона о јавним скијалиштима („Службени гласник РС“, број 46/06); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 124/12, 

престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу који се односи на 
тачку 6) и члан 14. став 2.); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 60/93-

исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим 
одредби чл. 9. до 20.); 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, број 128/14); 
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 
- Закон о транспорту опасне робе („Службени гласник РС", бр. 104/16 и 83/18);  
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих 

угљоводоника („Службени гласник PC“, број 104/09); 
- Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени гласник 

СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 -др 
закон и 54/2015 - др. закон); 

- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 104/09-др. 
закон и 10/15); 
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- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 119/13 и 

93/15); 
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12). 
 
Документи релевантни за просторно планирање су стратегије развоја појединих области донете 
на државном и покрајинском нивоу. У Просторном плану уграђене су смернице и стратешка 
опредељења из следећих докумената:  
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године 

(„Службени лист РС“, број 85/14); 
- Стратегија безбедности саобраћаја на путевима Републике Србије за период од 2015 до 2020. 

године („Службени лист РС“, број 64/15); 
- Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015 до 2025. године („Службени лист 

РС“, број 3/15); 
- Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/16); 
- Маркетинг стратегија туризма у Војводини („Службени гласник АПВ“, број 6/10); 
- Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. године 

(„Службени гласник РС“, број 13/11); 
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени гласник 

РС“, број 33/12); 
- Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији („Службени гласник РС“, број 

111/12); 
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Службени гласник РС“, број 

29/10); 
- Национални програм заштите животне средине („Службени гласник РС“, брoj 12/10). 
 
Израда Стратешке процене утицаја на животну средину 
 
Одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину успостављена је обавеза 
израде стратешке процене утицаја за просторне планове, а на основу чл. 22 ст. 2. Закона о 
планирању и изградњи представља саставни део Просторног плана. 
 
Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одрживог развоја у 
просторним плановима, с циљем избегавања, спречавања или ограничења негативних утицаја на 
животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна и друга створена добра. 
Представља инструмент којим се стварају услови за оптималну заштиту животне средине у 
процесу просторног планирања. 
 
Значај овог процеса је у самом предмету и начину обраде јер се обрађују утицаји ширег значаја - 
кумулативни и социјални ефекти, утврђују одговарајући контексти за анализу утицаја 
конкретних пројеката, укључујући и претходну идентификацију проблема и утицаја који 
заслужују виши степен детаљности у истраживању, утврђује хијерархијски оквир за даље 
спровођење поступка и активности заштите животне средине на планском подручју и омогућава 
се варијантна провера концепата, сценарија, стратешких опредељења и планских решења.  
 
Принципи одрживог развоја, социјалне прихватљивости, економске оправданости и еколошке 
одрживости су законски дефинисани у смислу полазних основа просторног планирања. Са друге 
стране, одредбама Закона о стратешкој процени утврђена су начела стратешке процене, и то:  
- одрживог развоја, 
- интегралности, 
- предострожности, 
- хијерархије и координације, 
- јавности.  
 
Наведеним начелима обезбеђује се интегрални оквир за усклађивање техно-економских, 
друштвених и природних система у целокупном развоју, укључујући и локационе факторе, 
односно просторни развој. На принципима економичности користе се природне и створене 
вредности, са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и будуће 
генерације.  
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То се између осталог постиже разматрањем и укључивањем кључних аспеката животне средине у 
припрему и усвајање планова, пројеката и програма, утврђивањем услова за очување природних 
и створених вредности.  
 
У превентивном смислу, свака активност је планирана, односно свако планско решење је 
дефинисано са циљем да се спрече или смање негативни утицаји, обезбеди рационално 
коришћење ресурса, а ризик од акцидената и негативних утицаја на људе сведе на минимум. Са 
друге стране, циљ је да се унапреди депопулационо подручје, рационалним коришћењем 
потенцијала и обновљивих ресурса. У поступку стратешке процене остварује се координација 
између заинтересованих органа и организација, иако су у поступку израде Просторног плана 
прибављени неопходни услови. Током разматрања и усвајања Просторног плана обезбедиће се 
учешће јавности у поступку јавног увида и стручне расправе о Просторном плану. 
 
У изради Просторног плана, с обзиром на карактер подручја посебне намене, пошло се пре свега, 
од критеријума заштите, односно смањења и спречавања могућих негативних утицаја на животну 
средину. Са друге стране, полазећи од начела одрживог развоја и актуелних проблема и процеса 
у друштвено–економском смислу на планском подручју, Просторним планом су дата решења за 
активирање развојних потенцијала уз поштовање услова заштите.  
 
 
2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
2.1. ОБУХВАТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
На дефинисање обухвата Просторног плана су утицале природне и културне одлике предметног 
простора. Природне одлике посматраног подручја поред изразитих природних вредности које 
одликују заштићено подручје Национални парк „Фрушка гора“ (у даљем тексту: Национални 
парк), чине и изузетне геодиверзитетске и биодиверзитетске вредности. 
 
Осим Националног парка и његове заштитне зоне, Просторним планом су обухваћена и подручја 
ван заштитне зоне која чине еколошку целину са Националним парком, просторно културно 
историјска целина Градско језгро Сремских Карловаца, део просторно културно историјске 
целине Фрушка ropa са манастирима и другим споменицима културе, као и урбане целине у 
којима се одвијају бројне активности које су од утицаја на заштићено подручје и остала 
природна добра. 
 
Подручје обухваћено границом обухвата Просторног плана је 99815.19 ha тј. 998.15 km2. 
 
 
2.2. ПОДРУЧЈЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА ПРОСТОРНИМ ЦЕЛИНАМА И 

ПОДЦЕЛИНАМА 
 
У оквиру обухвата Просторног плана, на основу природних вредности и културног наслеђа, 
издвојено је Подручје посебне намене „Фрушка гора“ (у даљем тексту: подручје посебне 
намене). 
 
У оквиру подручја посебне намене, издвојене су две просторне целине (Прегледна карта број 
1. – Просторне целине и подцелине подручја посебне намене): 
1. „Национални парк“ - простор са већим бројем разноврсних природних екосистема, 

истакнутим предеоним одликама и богатим културним наслеђем, кога у највећој мери чине 
манастири, као и остали садржаји у функцији туризма и 

2. „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ - простор уз Национални парк у 
коме се налазе остали фрушкогорски манастири, манастирски прњавори и насеља на 
северним обронцима Фрушке горе и лесној тераси Срема, туристички правац „Зелена стаза“, 
као и станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста која се налазе непосредно уз 
границу овог заштићеног подручја. 

 
У оквиру подручја посебне намене издвојене су следеће просторне подцелине: 
1. „Источни део Централног масива“; 
2. „Средишни део Централног масива“; 
3. „Западни део Централног масива“ и 
4. „Западни обронци Фрушке горе“ (делови Централног масива и локалитети „Липик, 

Ворово, Надош и Опаљеник). 
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Простор ван подручја посебне намене, који се налази у границама Просторног плана, представља 
подручје утицаја на посебну намену. Овај простор обухвата у целини заштитну зону 
Националног парка са насељима и осталим грађевинским земљиштем у приобаљу Дунава и на 
лесној заравни Срема, као и остала станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста и 
подручја која су планирана за заштиту, а од значаја су за очување екосистемског диверзитета. 
 
Национални парк је фрагментисана целина и састоји се из 5 већих и 19 мањих локалитета. 
Највећи део Националног парка налази се унутар Централног масива. Осим Централног масива, 
Национални парк заузима Липик, Ворово, Надош и Опаљеник, као и већи број мањих просторних 
целина: Чортановачка шума, Курјаковац 1, Курјаковац 2, Крушедолски пашњак, Нерадински до, 
Лединци - Старо Село, Врдник колонија, Јазачки пашњаци, Реметски до, Манђелошки пашњаци, 
Лежимирски пашњаци, Косаниште, Куњат, Аде и спрудови - Бразилија, Черевићке ливаде - 
Липска страна, Милованово брдо, Дангуба, Марков до и Шидско Церје.  
 
Према Закону о националним парковима, подручје Националног парка се налази на територији 
Града Новог Сада, Сремске Митровице – град и општина: Сремски Карловци, Беочин, Бачка 
Паланка, Шид, Ириг и Инђија. Површина Националног парка износи 26.672 ha.  
 
 
3. ОДНОС СА ПЛАНОВИМА ВИШЕГ РЕДА 
 
Планови вишег реда су: Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени 
гласник РС“, број 88/10) и Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине 
(„Службени лист АПВ“, број 22/11). 
 
 
3.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ  
 
Просторни план Републике Србије (у даљем тексту: ППРС) утврђује обавезу израде просторних 
планова подручја посебне намене „за просторне целине чију посебност одређује једна или више 
опредељујућих намена, активности или функција у простору које су од републичког интереса, и 
то за: подручје националног парка и друго подручје природног добра; подручје непокретног 
културног добра од изузетног значаја изван грађевинског подручја насеља.“ 
 
Заштита и одрживо коришћење природног и културног наслеђа и природних ресурса чиниће 
основ идентитета Републике Србије и њених регионалних целина, али и основу будућег 
привредног/туристичког развоја. Природно и културно наслеђе ће бити штићено, уређивано и 
коришћено према европским стандардима, са посебним задатком повећања заштићених природних 
целина и систематизацијом културног наслеђа, као и имплементацијом Фирентинске конвенције о 
пределу, европских и светских конвенција о заштити културног наслеђа, конвенција и декларација 
које се односе на биодиверзитет, природне подсистеме и друга документа. 
 
Концепција развоја заштите биодиверзитета Републике Србије ће се заснивати на: 
- систему заштите природе у оквиру заштићених природних добара, 
- заштити великог броја појединачних дивљих биљних и животињских врста, 
-  успостављању тзв. „еколошких мрежа“ и 
-  идентификовању подручја, која представљају станишта од међународног значаја за поједине 

таксоне, васкуларне биљке, птице и дневне лептире: међународно значајна биљна подручја - 
ботанички значајна подручја (IPA), међународно значајна подручја за птице (IBA), 
међународно значајна станишта - одабрана подручја за дневне лептире (PBA). 

 
У циљу јачања прекограничне сарадње Републике Србије у области заштите природе, у 
планском периоду, посебан значај има, између осталог, и заштићено подручје Фрушка гора. 
Приоритети заштите природе су: ревизија статуса (врсте, режима и граница заштите) раније 
проглашених заштићених подручја и усклађивање са важећом законском регулативом; ревизија 
статуса заштићених врста дивље флоре и фауне на националном нивоу, у складу са законом; 
успостављање националне еколошке мреже и идентификација подручја за европску еколошку 
мрежу NATURA 2000 кроз посебан пројекат. 
 
Заштићена подручја биће највећим делом просторно укључена у површине еколошки значајних 
подручја, односно у подручја европске еколошке мреже NATURA 2000. За Републику Србију и 
EMERALD мрежа има посебан значај, јер представља проширење концепта NATURA 2000 на 
европске земље ван ЕУ.  
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На основу истраживања и валоризације, које је обавио Републички завод за заштиту споменика 
културе Републике Србије, предложено је да подручје Фрушке горе буде на листи културних 
подручја, а да на листи споменика који са непосредном околином чине сагледиве културно-
пејзажне целине буду Сремски Карловци и Петроварадинска тврђава. 
 
У ППРС-у подручје Фрушке горе, Сремских Карловаца и Петроварадинске тврђаве је приоритетно 
културно подручје које треба да ужива посебан третман, без обзира на статус у оквиру службе 
заштите. 
 
У односу на специфичне карактеристике макрорегиона, простор Националног парка „Фрушка 
гора“ припада Војвођанско-панонско-подунавском макрорегиону јединственог предеоног 
обрасца који је изграђен од великих поља обрадивих површина пресечених рекама и каналима, 
шумских оаза и линијских шума дуж токова река (Дунава, Тамиша и Тисе), Фрушке горе и 
Вршачких планина, као посебних ентитета у пределу, лесних одсека и тераса, пространих 
пешчара као и насеља војвођанског типа. Овакав предеони образац захтева очување постојећих 
остатака шума између пространих ораница, очување и креирање линијских зелених коридора и 
еколошких мрежа (живице дуж међа, пошумљавање и озелењавање површина дуж 
мелиорационих канала и саобраћајница) и повезивање са постојећим линијским шумама, заштиту 
постојећих и враћање изгубљених акватичних екосистема и влажних биотопа, избегавање 
геометријске регулације водотокова, очување постојећих и уређивање нових регионалних и 
локалних „икона“ и репера (салаши, дворци, манастири, прњавори, архитектонско и 
индустријско наслеђе, предеоно изражена солитерна стабла и архитектонски објекти високих 
естетских вредности итд.) и очување специфичних панонских визура.  
 
Основни циљ у области експлоатације минералних сировина је строго контролисано, 
планско, одрживо и економично коришћење минералних сировина и подземних вода, уз 
адекватне мере заштите, како би се постигла конкурентност на домаћем и светском тржишту. 
 
Будући развој сектора минералних сировина (обухватајући и коришћење подземних вода), а 
такође и рударства, као једне од важних привредних грана, подразумева: 
-  интензивирање и окончање основних геолошких и хидрогеолошких истраживања, 
-  извођење детаљних истраживања у ширим зонама познатих лежишта, 
-  коришћење научних сазнања у сврху проналажења нових, економски значајних 

концентрација минералних сировина, 
-  при отварању и раду рударских објеката стриктно поштовати и примењивати еколошке услове 

и стандарде и најбоље доступне технике заштите животне средине, укључујући и потпуну 
рекултивацију терена по завршетку рударских радова. 

 
Унапређење животне средине биће засновано на: рационалном коришћењу природних ресурса, 
повећању енергетске ефикасности применом мера за побољшање енергетске ефикасности уз 
коришћење обновљивих извора енергије и увођење чистијих технолошких решења (посебно 
енергетских и саобраћајних), принципу регионалног одлагања отпада и знатном смањењу 
негативних утицаја у урбаном и руралном окружењу, пошумљавањем и уређењем предела у 
складу са вишим стандардима у Европи. 
 
 
3.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
 
Према Регионалном просторном плану Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: РПП 
АПВ), приоритетне активности у области заштите природе су: повећање укупне површине под 
заштитом на територији АП Војводина кроз проглашење нових заштићених подручја 
(Фрушкогорски лесни плато); ревизија статуса (врсте, режима и граница заштите) раније 
проглашених заштићених подручја и усклађивање са важећом законском регулативом 
(Национални парк „Фрушка гора“) и успостављање еколошке мреже на подручју АП Војводине 
као дела шире еколошке мреже Републике Србије. 
 
На основу Уредбе о еколошкој мрежи, дефинисано је да она обухвата међусобно повезана 
утврђена еколошки значајна подручја, еколошке коридоре и њихове заштитне зоне у складу са 
законом. Фрушка гора је једно од 20 еколошки значајних подручја, која су утврђена на 
територији АП Војводине.  
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Фрушка гора је проглашена за Међународно значајно подручје за птице (IBA), одабрано подручје 
дневних лептира Европе (PBA), Међународно значајно биљно подручје (IPA) и подручје 
националне EMERALD мреже, која представља еколошку мрежу подручја од посебне важности за 
заштиту природе (Areas of Special Conservation Interest-ASCI).  
 
Мрежа укључује подручја од посебног еколошког значаја за угрожене врсте и типове станишта 
заштићене на основу Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних 
станишта. 
 
У циљу јачања прекограничне сарадње АП Војводине у области заштите природе, у планском 
периоду посебан значај има НП „Фрушка гора“. 
 
На основу истраживања и валоризације културног наслеђа, које су обавили републички, 
покрајински, као и остали надлежни заводи за заштиту споменика културе, предложена је листа 
културних подручја, као и листа споменика, који са непосредном околином чине сагледиве 
културно-пејзажне целине на територији АП Војводине. 
 
У РПП-ом АПВ као специфично културно подручје је издвојено подручје Фрушке горе. Груписане 
су културно-пејсажне целине, а једна од њих је и „Фрушкогорски манастири, Сремски Карловци, 
Петроварадинска тврђава и историјски град Нови Сад“. 
 
У оквиру имплементације РПВ АПВ, као приоритетан и стратешки пројекат, предвиђена je израда 
пилот пројекта „Карактеризација предела“ за посебна приоритетна подручја међу којима је и 
Национални парк „Фрушка гора“. Овај документ треба да послужи као полазна основа за израду 
Планова газдовања шумама који, поред осталог, треба да обезбеде очување и унапређење 
карактера (обрасца) предела као његове вредности, односно треба да дефинише концепцију 
развоја и очувања карактера предела која обухвата планске мере за: заштиту вредних 
елемената карактера предела, рестаурацију и ревитализацију девастираних и оштећених 
елемената, као и креирање нових елемената карактера којима би се, поред осталог, обезбедила 
функција повезивања, односно умрежавања предеоних елемената.  
 
При коришћењу геолошких ресурса АП Војводине мора се поћи од економски расположивих 
сировина, чија се експлоатација и прерада заснива на принципима одрживог развоја, а који 
истовремено обезбеђују оптимално управљање еколошким конфликтима, који су значајно 
присутни у АП Војводини, а нарочито у подручју заштићених природних добара. Ограниченост и 
необновљивост расположивих геолошких ресурса условљавају да се планска решења заснивају 
на принципу одрживости. 
 
У контексту заштите и унапређења животне средине неопходно је зауставити даљу 
деградацију простора, вршити превенцију, санацију и ревитализацију угрожених подручја, уз 
одрживо коришћење природних ресурса и очување и унапређење еколошки осетљивих 
природних вредности, спровођењем заштите природе у заштићеним подручјима. 
 
 
4. ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Просторни планови подручја посебне намене који су од значаја за израду Просторног плана су: 
1. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Ковиљско - 

петроварадински рит“ („Службени лист АПВ“, број 3/12);  
2. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда 

бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница („Службени 
гласник РС“, број 40/11); 

3. Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав (Паневропски 
коридор VII),( „Службени гласник Републике Србије“, број 14/15); 

4. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге 
Београд - Суботица - државна граница (Келебиjа), („Службени гласник РС“, број 32/17). 
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5. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 
5.1. САДРЖАЈ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Садржина Просторног плана дефинисана је Законом о планирању и изградњи и Правилником о 
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. 
 
Просторни план се састоји од текстуалног и графичког дела. У наставку је дат преглед поглавља 
која Просторни план структурално садржи, као и преглед графичких прилога на којима су 
приказана планска решења: 
 
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
Уводне напомене 
I Полазне основе за израду Просторног плана 
1. Обухват и опис граница Просторног плана, опис граница посебне намене и граница целина и 

подцелина посебне намене 
2. Обавезе, услови и смернице из Просторног плана Републике Србије и других развојних 

докумената 
3. Скраћени приказ и оцена постојећег стања 
II Принципи, циљеви и општа концепција просторног развоја подручја посебне намене 
1. Принципи просторног развоја 
2. Општи и оперативни циљеви просторног развоја 
3. Регионални аспекти развоја подручја посебне намене, функционалне везе и међуодноси са 

окружењем 
4. Општа концепција просторног развоја подручја посебне намене 
III Планска решења 
1. Заштита природног и културног наслеђа и заштита предела 
2. Заштита, уређење и коришћење природних система и ресурса 
3. Утицај посебне намене нa демографске и социјалне процесе и системе 
4. Утицај посебне намене нa економију и привредне системе 
5. Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система и повезивање са другим мрежама 
6. Заштита животне средине, заштита од елементарних непогода, акцидентних ситуација, 

коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље 
7. Намена простора и биланс површина посебне намене 
IV Правила употребе земљишта, правила уређења и правила грађења 
1. Правила уређења 
2. Правила грађења 
V Имплементација 
1. Институционални оквир имплементације и учесници у имплементацији 
2. Смернице за спровођење просторног плана 
3. Приоритетна планска решења и пројекти 
4. Мере и инструменти за имплементацију 
 
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 

 
Ред. број Прегледна карта 

1. Просторне целине и подцелине подручја посебне намене 
2. Центри и правци туристичког развоја подручја посебне намене 

 

Ред. број Рефералне карте 
1.1. Посебна намена простора 

1.2. Преглед центара туристичког развоја, туристичко–рекреативних комплекса и локалитета 
грађевинског земљишта 

2.1. Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура 
2.2. Водна инфраструктура 
2.3. Енергетска и електронска комуникациона инфраструктура 
3.1. Заштита природних добара 
3.2. Заштита културних добара 
3.3. Природни ресурси и заштита животне средине 
4. Карта спровођења 
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5.2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
5.2.1. Општи циљеви 
 
Општи циљеви просторног развоја подручја посебне намене, који проистичу из усвојених циљева 
и опредељења просторног развоја планова вишег реда, усвојених стратегија и специфичности 
овог подручја у просторно-функционалном смислу су: 
- Заштита и одрживо коришћење природних и културних вредности у функцији развоја туризма, 

рекреације, едукације и других комплементарних активности; 
- Валоризација, заштитa и презентација непокретног културног наслеђа, уређење његове 

заштићене околине и контактног подручја, заштита и презентација нематеријалног наслеђа 
као интегралног дела градитељског наслеђа и природног амбијента; 

- Идентификација предеоних елемената и очување диверзитета и вредности предела; 
- Очување специфичности и еколошке повезаности простора; 
- Постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем његовог коришћења 

са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима и са 
потребама дугорочног социјалног и економског развоја; 

- Дефинисање начина коришћења грађевинског земљишта у складу са условима заштите 
природе;  

- Заштита, рационално коришћење и унапређење стања пољопривредног, шумског и водног 
земљишта и популације флоре и фауне;  

- Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих облика 
загађивања. 

 
5.2.2. Оперативни циљеви 
 
5.2.2.1. Заштита природних и културних вредности и предела 
 
Природна добра 
- Унапређење и побољшање општих еколошких услова у заштићеним подручјима, посебно на 

простору Националног парка и стварање услова за њихово коришћење у складу са условима 
заштите; 

- Заштита и очување биодиверзитета кроз просторно - планска решења којима се штите 
природна добра; 

- Стварање услова за унапређење и презентацију вредности геодиверзитета – објеката 
геонаслеђа, ради укључивања у европску и глобалну мрежу геопаркова; 

- Унапређење и побољшање општих еколошких услова на простору станишта заштићених и 
строго заштићених врста од националног значаја, подручја која су планирана за заштиту и 
еколошких коридора, ради стварања услова за развој специфичних функција, у складу са 
условима заштите и одрживим развојем. 

 
Културна добра  
- Валоризација посматраног подручја у циљу препознавања подручја Фрушке горе са 

манастирима и осталим материјалним и нематеријалним културним наслеђем као културног 
предела, са карактеристичним обележјима проистеклим из његове природне конфигурације и 
људских активности, ради утврђивања дугорочне концепције заштите, очувања и 
презентације планског подручја; 

- Заштита, уређење и презентација установљених и предвиђених за заштиту НКД и очување 
аутентичности НКД и њиховог изворног окружења; 

- Заштита културног наслеђа од свих облика неконтролисане изградње; 
- Укључивање културног наслеђа у европске и националне путеве културе; 
- Успостављање локалног и регионалног идентитета у складу са европским стандардима 

заштите где је културно наслеђе развојни ресурс;  
- Пренамена неких вредних, историјских објеката и њихова интеграција у савремени животни 

амбијент; 
- Туристичка интерпретација непокретног и нематеријалног културног наслеђа.  
 
Предео 
- Заштита, уређења и развој предела кроз очување изворних одлика, идентитета и диверзитета 

предела и афирмацију препознатих вредности карактера типова предела, јачање њихове 
структуре и ублажавање утицаја који нарушавају њихову стабилност;  
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- Обезбеђење основних смерница предеоне политике у смислу дефинисања стратегије и 
смерница које ће омогућити предузимање мера у циљу заштите и управљања пределом; 

- Обезбеђење оперативних активности које су везане за управљање пределом као носиоцем 
локалног и регионалног идентитета подручја, које ће се односити на поступке који ће 
обезбедити редовно одржавање карактера предела са циљем усмеравања и усклађивања 
промена изазваних друштвеним активностима и процесима у животној средини 

- Идентификација предеоних елемената и оцена вредности карактера предела.   
  

5.2.2.2. Заштита и коришћење природних ресурса 
 
Шуме и шумско земљиште 
- Газдовање шумама у складу са одрживим развојем, еколошким принципима и условима 

заштите природних добара; 
- Очување, заштита и унапређење постојећих шума, посебно шума у оквиру Националног 

парка; 
- Стварање планских услова за повећање површина под шумама; 
- Повећање и успостављање аутохтоних облика биљног заједништва и смањење учешћа 

алохтоних врста дрвећа; 
- Успостављање мера за санирање изразито лоших и нарушених узгојних стања; 
- Формирање заштитних појасева зеленила у складу са условима заштите природе.  
 
Пољопривредно земљиште  
-  Јасно дефинисање природних производних целина, ради усклађивања коришћења 

пољопривредног земљиште са мерама заштите; 
-  Оптимално коришћење пољопривредног земљишта у производне сврхе; 
-  Заштита пољопривредног земљишта од свих облика деградације, било да је она изазвана 

природним (разни облици ерозије) или антропогеним путем (пренамена пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, механичка деградација, хемијско загађење). 

 
Ловна фауна и риболовне врсте риба 
- Унапређење стања ловишта и популације крупне и ситне дивљачи; 
- Заштита станишта аутохтоних врста; 
- Санитарни излов алохтоних врста дивљачи; 
- Систематско порибљавање водених површина аутохтоним врстама рибље млађи, уз 

континуиран излов алохтоних, инвазивних рибљих врста. 
 
Водни ресурси 
- Рационално захватање свих вода у сливу (каптаже извора, разни типови бунара или друге 

техничке грађевине) у складу са законском регулативом; 
- Заштита квантитативних одлика вода кроз рационално захватање подземних и површинских 

вода у сливу, што подразумева експлоатацију само динамичких резерви воде, односно 
експлоатацију обновљивих количина воде;  

- Заштита квалитативних одлика водних ресурса у складу са законском регулативом, којом су 
или ће бити дефинисане вредности концентрације елемената физичко-хемијског састава воде 
као прехрамбеног, туристичког или привредног ресурса; 

- Заштита подземних вода од антропогених утицаја, што подразумева низ мера и активности 
којима би се пратила и оцењивала изложеност деградацији система површинских и подземних 
вода по сливовима, организованим и сталним праћењем појава и активности (мониторинг).  

 
Минерални и енергетски ресурси 
- Функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса; 
- Штедња произведене енергије и стимулисање примене нових технологија производње 

енергије, нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, штедњи енергије и заштити 
животне средине, као и коришћењу обновљивих извора енергије; 

-  Строго контролисана експлоатација неметаличних минералних сировина и њено 
ограничавање просторно и по обиму, у складу са заштитом природе, уз обавезну 
рекултивацију простора након завршетка активност; 

-  Извођење геолошких истраживања (основних и детаљних) у складу са условима заштите 
природе. 
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5.2.2.3. Становништво, мрежа насеља и јавне службе 
 
Становништво 
- Успоравање негативних тенденција и спречавање даљег погоршања виталних карактеристика 

популације; 
-   Побољшање старосне и образовне структуре; 
-  Стварање услова за повећање степена запослености становништва, односно смањивање 

степена дневних миграција. 
 
Мрежа насеља и јавне службе 
- Одрживи просторно-функционални развој заснован на моделу функционалних урбаних 

подручја, који ће бити инструмент уравнотеженијег просторног развоја;  
- Планирање јавних служби чија ће сврха бити управљање, заштита и презентација заштићених 

подручја, природних и културних добара и предела; 
- Прилагођавање начина организовања и рада јавних служби демографским, социјалним, 

економским, културним и другим обележјима и потребама локалних заједница; 
- Побољшање доступности руралног подручја повећањем квалитета локалне путне мреже, 

развојем комуналне инфраструктуре, фиксне и мобилне телефоније у руралним подручјима, 
ширењем мреже и вишим квалитетом услуга јавних служби; 

- Интегрисање планског подручја у шире окружење повећањем саобраћајне доступности и 
јачањем функционалних веза. 

 
5.2.2.4. Привреда 
 
-  Јачање конкурентности привредних сектора, посебно туризма и пољопривреде; 
- Остваривање динамичног привредног раста; 
- Пораст запослености становништва кроз обезбеђење повољних општих, инфраструктурних и 

просторних услова. 
 
Пољопривреда и риболов 
- Остварење производних резултата у области пољопривреде, уз очување осетљивог 

екосистема и усклађивање активности са принципима одрживог развоја; 
- Развој пољопривреде на Фрушкој гори у складу са еколошким принципима, коју треба 

базирати на одрживом пашарењу и производњи хране, заснованој на органској 
пољопривреди; 

- Производња довољне количине квалитетних, тржишно конкурентних и здравствено исправних 
пољопривредних продуката;  

- Искоришћење свих компаративних предности у области производње хране које пружа ово 
специфично поднебље;  

- Постепено, систематично преструктурирање пољопривредне производње на подручјима ван 
режима заштите, у правцу повећања удела акомулативнијих култура у структури 
пољопривредне делатности; 

- Повећање степена финализације пољопривредних продуката; 
- Стварање услова за производњу конзумне рибе и повољних услова за спортски риболов. 
 
Шумарство и лов 
- Развој шумарства и ловства као привредних грана у складу са условима заштите природе; 
- Стварање услова за коришћење шумских и ловних потенцијала по принципу усмереног, 

одрживог и мудрог коришћења у складу са условима заштите; 
- Дефинисање радњи и мера (станишни услови, технички објекти, и др.) за повећање учешћа 

бројности аутохтоних врста дивљачи у ловиштима; 
- Међусобно усаглашавање основа газдовања шумама, ловних основа и планова управљања 

заштићеним подручјима. 
 
Туризам 
- Остваривање концепта одрживог развоја туризма, што подразумева минималан утицај на 

животну средину и локалну културу, приходовање од туризма, нова радна места и заштиту 
локалних екосистема; 

- Усклађивање туристичког развоја са заштитом природног и културног наслеђа; 
- Утврђивање просторног размештаја туристичких локација, објеката и праваца кретања 

туриста са ревитализацијом и изградњом неопходне инфраструктурне мреже. 
 



Страна 726 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

„ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
13 

 

5.2.2.5. Саобраћај и инфраструктурни системи 
 
Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
- Формирање јединственог саобраћајног система на подручју Фрушке горе; 
- дислокација друмских транзитних токова ван простора Националног парка (изградња 

тунела); 
- Фаворизација јавног у односу на индивидуални саобраћај, изналажењем најатрактивнијих 

начина и средстава за превоз и кретање путника и посетилаца; 
- Усмеравање превоза терета (посебно опасног) првенствено на водни и железнички 

транспорт, а на краћим релацијама само на мрежу основних путних праваца; 
- Усклађивање свих елементе саобраћајне мреже у циљу смањења аерозагађења; 
- Минимизација негативних утицаја буке и вибрација на околину и простор Фрушке горе; 
- Спречавање визуелног нарушавање амбијената и идентитета простора Националног парка; 
- Развој немоторног саобраћаја у туристичке и рекретаивне сврхе. 
 
Водна инфраструктура 
- Заштита квалитета подземних и површинских вода; 
- Рационално коришћење вода, а нарочито вода за пиће; 
- Побољшање снабдевања водом свих корисника; 
- Снабдевање водом свих потрошача без обзира на локацију; 
- Рационализација потрошње и вишекратно коришћење вода у технолошким процесима; 
- Боља истраженост и коришћење термоминералних вода; 
- Пречишћавање отпадних вода; 
- Санација активних бујичних токова и подручја захваћених ерозијом; 
- Ревитализација изграђених акумулација и искоришћавање њиховог потенцијала; 
- Усаглашавање развоја система водовода и канализације са потребама; 
- Заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних и 

унутрашњих вода. 
 
Енергетска инфраструктура 
- Сигурно, квалитетно и поуздано снабдевање енергијом и енергентима кроз технолошку 

модернизацију енергетских објеката; 
- Смањење и рационализација потрошње енергије и смањење негативних утицаја енергетских 

објеката на животну средину. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
- Реконструкција, ревитализација и модернизација постојеће електроенергетске 

инфраструктуре; 
- Повећање сигурности напајања корисника електропреносног система, повећање поузданости 

рада и смањење губитака у преносном систему. 
 
Термоенергетска инфраструктура 
- Утврђивање програма и смерница развоја термоенергетске инфраструктуре и синхронизација 

њеног развоја са свим активностима на овом подручју; 
 Побољшање рада и поузданости постојеће гасоводне и термоенергетске инфраструктуре; 
- Развој, модернизација и ревитализација постојеће термоенергетске инфраструктуре, у складу 

са одрживим развојем, заштитом природних и створених вредности и заштитом животне 
средине.  

 
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) 
- Супституција електричне и топлотне енергије енергијом произведеном из неконвенционалних 

извора;  
- Стварање услова за повећање коришћења обновљивих извора енергије, пре свега соларне 

енергије, биомасе и биогаса.  
 
Енергетска ефикасност 
- Повећање енергетске ефикасности у свим секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и 

комуналних услуга, применом мера за побољшање енергетске ефикасности; 
- Детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти енергетских 

услуга);  
- Пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих уз поштовање 

принципа енергетске ефикасности; 
-  Утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне употребе енергије. 
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Електронска комуникациона инфраструктура 
- Уравнотежен развој електронске комуникационе инфраструктуре, као значајног покретача 

нове економије, засноване на ICT технологији; 
- Потпуна дигитализација електронске комуникационе инфраструктуре; 
- Развој широкопојасне мреже на целом подручју; 
- Увођење савремених електронских комуникационих услуга; 
- Обезбеђивање бежичне електронске комуникационе мреже за ретко насељена и удаљена 

подручја и насеља, као и садржаје ван насеља.  
 
5.2.2.6. Заштита животне средине 
 
- Интеграција заштите животне средине у све појединачне секторске политике и стратегије 

развоја; 
- Успостављање континуираног праћења стања чинилаца животне средине: воде, ваздуха, 

земљишта, мониторинга живог света и буке (уз државне путеве); 
- Санација и рекултивација копова након завршене експлоатације, санација клизишта, активних 

бујичних токова и других деградираних површина (депонија, позајмишта и др.); 
- Ограничена и селективна употреба вештачких ђубрива и хемијских средстава за заштиту 

биља у пољопривреди; 
- Формирање заштитних појасева зеленила дуж еколошких и инфраструктурних коридора; 
- Одлагање комуналног отпада и елиминација сточних лешева, у складу са Стратегијом 

управљања отпадом, законима и важећим правилницима. 
 
 
6. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА 

ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
6.1. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
Сагледавање постојећег стања природних и створених вредности у оквиру граница обухвата 
Просторног плана, омогућава да се у потпуности сагледају сви утицаји на просторне целине од 
значаја за очувања биолошке и геолошке разноврсности, на културно наслеђе Фрушке горе, као 
и на све потенцијале којима овај простор располаже. Oвакав приступ је омогућио да се у оквиру 
граница обухвата Просторног плана дефинише подручје посебне намене, које захтева посебан 
режим организације, уређења, коришћења и заштите.  
 
6.1.1. Природни услови 
 
Геолошке, геоморфолошке и инжињерско - геолошке карактеристике: Подручје Фрушке 
горе одликује се низом елемената тектонског и егзогеног порекла, док њена основна маса има 
облик великог хорста. Најраспрострањеније су седиментне стене, затим метаморфне, док су 
најмање заступљене магматске стене. Тектоника Фрушке горе је веома сложена, али доминантан 
правац пружања свих литолошких чланова је исток - запад. 
 
Према инжињерско-геолошкој карти подручја Фрушке горе Р - 1:200 000, клизање земљишта је 
најизраженије на северним падинама Фрушке горе где су и највећа клизишта активна и умирена 
(подручје десне долинске стране Дунава - од Нештина до Сусека дефинисано као нестабилан 
одсек; од Баноштора до Черевића; западни део Сремске Каменице; у Сремским Карловцима 
подручје Ровина и источни део Сремских Карловаца у ширем подручју Липовца; од циглане у 
Сремским Карловцима до Бешке; Стари Сланкамен према Чоту). Део терена у Сремској 
Каменици, односно подручје Рибњака и Каменичког парка, које спада у грађевинско подручје 
града Новог Сада, представља клизиште, које може да се активира уколико дође до нове 
изградње већег обима и већег оптерећења земљишта. Поред дунавског типа клизишта, 
појединачна клизишта су активна у ширем подручју Фрушке горе, али су она знатно мања по 
површини, плића су и тим клизиштима су најчешће угрожени појединачни објекти.  
 
Фрушка гора представља јединствен природни феномен због чињенице да је на овако ниској 
острвској планини забележен историјат формирања самог масива од постанка земљине коре до 
данас, због чега је многи сматрају „огледалом геолошке прошлости“. Подручје се одликује 
богатим геолошким диверзитетом који га чини јединственим геотипом на нашим просторима.  
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Овде се налазе многобројна налазишта фосила, бројни изданци са откривеним геолошким 
творевинама значајним за сагледавање геолошке грађе и историјско-геолошког развоја 
литосфере у Панонскоj регији и Подунављу. 
 
У геоморфолошком погледу, на подручју обухваћеном израдом Просторног плана издвајају се три 
морфолошке целине: Фрушка гора, Сремска лесна зараван и алувијална раван Дунава.  
 
Хидрогеолошке карактеристике: На подручју Срема су генерално издвојена два 
хидрогеолошка рејона или целине:  
- подручје Фрушке горе и побрђа - северна хидрогеолошка целина, 
- подручје Сремских тераса - јужна хидрогеолошка целина. 
 
Северну хидрогеолошку целину у највећем делу, одликује појава палеозојских шкриљаца и 
тријаских и кредних карбоната, као и миоценских конгломерата, пешчара и карбоната у зони 
Фрушке горе, у оквиру којих је доминантан углавном пукотински тип порозности, па је и 
формирана плитка пукотинска издан, веома мале издашности. У оквиру тријаских кречњака и 
доломита, формиран је карстно - пукотински тип порозности, следствено и карстно-пукотинска 
издан локалног значаја, још увек нејасно дефинисане издашности. 
 
Генерални смерови кретања подземних вода на анализираном подручју Срема су усмерени ка 
нижим морфолошким јединицама, а у подручјима Фрушке горе и побрђа, локално и зонама 
поточних долина и јаруга. У оквиру издани у лесним наслагама фрушкогорског пригорја и лесних 
платоа, као и субартеске издани у седиментима „сремске серије”, прихрањивање издани се врши 
на рачун инфилтрације од падавина, у вишим тeренима, а залегање подземних вода је у 
функцији рељефа и износи 2-20 m.  
 
Режим нивоа подземних вода готово искључиво зависи од климатских фактора, а у долинама потока 
и канала и од хидролошких фактора. Истицање се врши преко бројних повремених или сталних 
извора, мале издашности, као и локално према површинским токовима као ерозионим базисима. 
 
У оквиру пукотинске и пукотинско-карстне издани, прихрањивање се врши искључиво на рачун 
инфилтрације вода са површине терена, а истицање вода је у функцији дубине пукотинске 
порозности, односно дубине карстификације седимената и то најчешће у тектонски предиспонираним 
зонама. Појаве извора гравитационог типа, на хипсометријски вишим котама, у планинском подручју 
Фрушке горе, указују да су и дубине издани релативно мале. Дубоким бушењем у оквиру тријаских 
карбоната није поуздано утврђена дубина карстификације, али је квалитативним испитивањима 
утврђено да оптималне издашности истражно-експлоатационих бунара нису веће од 5 l/s. 
 
Хидрографске карактеристике: Хидрографска мрежа Фрушке горе, генерално припада сливу 
Дунава. Површинска вододелница раздваја, мање северно и северо-источно подручје, које 
припада директно сливу Дунава и далеко веће подручје (западни, централни и источни део), 
које припада сливу реке Саве. Главна обележја хидролошког режима површинских вода, 
диктирана су природним чиниоцима и антропогеним утицајима. Основни резултат природних 
чинилаца на разматраним спољним водотоцима се рефлектује кроз постојање два водна и два 
маловодна периода.  
 
Хидрографска мрежа Фрушке горе и режим течења воде у њој, услед антропогених утицаја, 
знатно су измењени у односу на некадашње природно стање. Промене су настале изградњом 
насипа дуж реке Саве, изградњом растеретних и мелиоративних канала, као и изградњом црпних 
станица и малих акумулација на фрушкогорским токовима. Сви наведени објекти су грађени због 
заштитите земљишта од плављења сувишним брдским водама, од високих подземних вода, од 
сувишних падавина и од високих вода реке Саве.  
 
На већини ових водотока, као и на акумулацијама, не врше се осматрања и мерења и не постоје 
водомерне станице са дугорочним и систематским праћењем отицања воде и псамолошког 
режима. 
 
Климатске карактеристике: За потребе комплексног сагледавања и приказивања климатских 
прилика на подручју обухваћеном Просторним планом, анализа климатских елемената извршена 
је према подацима (односно њихових интерполованих вредности) са метеоролошких станица, 
које се налазе на различитој надморској висини Нови Сад (85 m), Сремска Митровица (81 m), 
Гладнош (185 m) и Иришки Венац (444 m). 
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С обзиром на изражене висинске разлике између дунавске алувијалне равни на северу, лесне 
заравни и планинске подгорине, свака рељефна целина има своје посебности које утичу на 
одређене разлике у климатским карактеристикама. Фрушка гора представља најзначајнији 
климатски модификатор (539 m) на овом простору. 
 
Просечна средња годишња температура ваздуха износи 11,0°C. Просечна средње годишња 
вредност релативне влажности ваздуха износи 75,2%. 
 
Према вредностима осматрања на наведеним метеоролошким станицама, најмању облачност има 
август 3,4%, а највећу децембар 7,0%. Просечна годишња вредност облачности износи 5,5%. 
Просечна годишња вредност инсолације износи 2126,6 сати, најмање у децембру 53,9 сати, а 
највише у јулу 294,7 сати. 
 
Просечна средње годишња вредност суме падавина износи 680 mm, при чему се у делу 
планинске подгорине излучи око 786,3 mm, а у равничарском делу око 613,7 mm. Просечан 
средње годишњи број дана са снегом износи 23,9 дана, док је просечна средње годишња 
вредност броја дана са снежним покривачем 42,1 дан. 
  
Највећу учесталост има западни ветар који је доминирајући са честином од 118‰, затим ветар 
из правца југ - југоисток и југоисток са честином од 114‰, односно 104‰. Највећу брзину 
имају ветрови из југоисточног правца 3,9 m/s и северног 3,4 m/s, а најмању из југозападног 2,1 
m/s и јужног 2,2 m/s. Средња годишња вредност тишина (C) износи свега 49‰. 
 
Сеизмичке карактеристике: У највећем делу обухвата Просторног плана могућ је земљотрес 
јачине VII степени сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98), с тим 
што је у западном делу VI степен, док је у крајњем североисточном делу могућ земљотрес јачине 
VIII степени за повратни повратни период од 475 година. 
 
Педолошке карактеристике: У обухвату Просторног плана преовлађују земљишта у типу 
чернозема и алувијуми различитог састава.  
 
Черноземи се сматрају производно најбољим земљиштима, карактеристичним за равничарска 
подручја. Постоје многи подтипови чернозема и сви су углавном врхунског квалитета. 
 
Алувијуми су настали као речне плавине, у овом случају као плавине Дунава, због чега су често 
различитог механичког састава врхунских производних могућности, нарочито подесна за 
повртарску производњу. 
 
На простору Фрушке горе, детерминисани су jош и следећи типови земљишта: иницијална 
земљишта (сироземи), рендзине и парарендзине, хумусно-силикатно земљиште (ранкер), 
чернозем (карбонатни, еродирани, заруђени и огајњачени), гајњаче и кисело - смеђе земљиште. 
 
6.1.2. Природне вредности 
 
На простору обухвата Просторног плана природне вредности чине природна добра и природни 
ресурси. Природна добра чини Национални парк, као и остала подручја од значаја за очување 
биолошке разноврсности. С обзиром да су овим Просторним планом осим Фрушке горе, 
обухваћени и делови Сремске лесне заравни и алувијалне равни Дунава, то је условило 
богатство био и геодиверзитета. У границама Просторног плана, издваја се подручје Националног 
парка „Фрушка гора“, који је заштићен на основу Закона о националним парковима, као 
природно добро I категорије од изузетног значаја за Републику Србију. 
 
6.1.2.1. Природна добра 
 
У обухвату Просторног плана осим Националног парка и његове заштитне зоне се налазе и друга 
подручја од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности: остала заштићена подручја 
(део подручја Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ и споменици 
природе), подручја у поступку заштите, подручја планирана за заштиту, станишта заштићених и 
строго заштићених дивљих врста од националног значаја, еколошки коридори и објекти 
геонаслеђа. Укључивањем ширег подручја у обухват Просторног плана, сагледани су сви утицаји 
окружења на Национални парк и на његове природне вредности, како би оне биле сачуване.  
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Заштићена подручја 
 
Национални парк „Фрушка гора“ 
Према подацима из „Документационе основе у оквиру предлога за успостављање заштите 
природних вредности“, Национални парк заузима Централни масив, Липик, Ворово, Надош и 
Опаљеник, као и већи број мањих просторних целина: Чортановачка шума, Курјаковац 1, 
Курјаковац 2, Крушедолски пашњак, Нерадински до, Лединци - Старо Село, Врдник колонија, 
Јазачки пашњаци, Реметски до, Манђелошки пашњаци, Лежимирски пашњаци, Косаниште, 
Куњат, Аде и спрудови - Бразилија, Черевићке ливаде - Липска страна, Милованово брдо, 
Дангуба, Марков до и Шидско Церје.  
 
Фрушка гора је, пре свега, шумско подручје, уз мањи удео ливадостепске и шумо- степске 
вегетације, шибљака и живица. Оно што Фрушку гору чини јединственом и особеном управо је 
спој шумских, шумо-степских и ливадостепских станишта. Шуме Фрушке горе сачињене су од 
великог броја врста дрвећа и грмља. Доминирају сребрнолисна липа, храст китњак, буква и граб.  

 
Слика 1. Централни масив и просторне целине Националног парка „Фрушка гора“1 

 
Основне природне и створене вредности због којих је Национални парк заштићен су: 
- шумски екосистеми са разноврсним типовима храстових шума, посебно панонским термофилним 

шумама и реликтном термофилном шумом храстова са грабићем, медитеранског обележја, 
- јединствена исконска степска и шумо-степска станишта у Панонској низији која се налази на 

падинама Фрушке горе, 
- станишта и популације дивље флоре националног и европског значаја са присуством панонских 

ендемских и бројних реликтних врста из терцијера и периода ксеротерма, коју одликује богатство 
врста из породице орхидеја, 

- станиште преко двеста врста птица, међу којима се истичу орао крсташ, орао кликташ, црна рода, 
голуб дупљаш, црна жуна, беловрата мухарица и црноглава стрнадица, 

- глобално угрожена врста текуница, чија су станишта на степским пашњацима у нестајању, 
- многобројна налазишта фосила, бројни изданци са откривеним геолошким творевинама значајни 

за сагледавање геолошке грађе и историјско - геолошког развоја литосфере у Панонској регији и 
Подунављу, 

- јединствени брдски предео у војвођанској равници са гребенским делом под шумом и падинама са 
пропланцима, виноградима и воћњацима, под утицајем традиционалних делатности, народног 
стваралаштва и градитељства и 

- велики број културно - историјских споменика. 
 
 
 
 

                                           
1 Извор: Документациона основа у оквиру предлога Покрајинског завода за заштиту природе за успостављање заштите 
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Укупна површина Националног парка према Закону о националним парковима је 26.672 ha, од 
чега је 19.308 hа у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 7.364 hа, од чега 
је режимом I степена заштите обухваћено 3%, II степеном 67% и III степеном 30% укупне 
површине. Заштитна зона Националног парка је успостављена на површини од 56.650 ha.  
 
Управљач овог заштићеног подручја је Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“, са 
седиштем у Сремској Каменици. 
 
Специјални резерват природе „Ковиљско-петроварадински рит“ 
Подручје Специјалног резервата природе „Ковиљско-петроварадински рит“ (у даљем тексту 
Резерват) је заштићено на основу на основу Уредбе о проглашењу Специјалног резервата 
природе „Ковиљско-петроварадински рит“, којом je установљен тростепени режим заштите. На 
простору обухвата овог Просторног плана се налази просторна целина Пртроварадински рит, у 
којој су заступљени режим II и режим III степена заштите. 
 
Споменици природе (СП) 
У оквиру Националног парка се налази СП „Оскоруша код Хопова“, заштићен Решењем бр. 633-
4/76-01 о заштити СП „Оскоруша код Хопова“ („Службени лист општина Срема“, број 18/76), на 
територији општине Ириг. На простору обухвата Просторног плана су и следећи споменици 
природе: 
- СП „Ритске шуме на Мачковом спруду“, општина Беочин; 
- СП „Каменички парк“ у Сремској Каменици, општина Нови Сад; 
- СП „Дворска башта“ у Сремским Карловцима; 
- СП „Црни дуд у Сремским Карловцима“; 
- СП „Дивљи кестен у Сремским Карловцима“; 
- СП „Платан у Сремским Карловцима“; 
- СП „Тиса у парку Патријаршијског двора“ у Сремским Карловцима; 
- СП „Два стабла тисе у дворишту Карловачке гимназије“ у Сремским Карловцима; 
- СП „Два стабла храста лужњака у Гибарцу“, општина Шид. 

 
Подручја у поступку ревизије заштите  
 
Подручја у поступку ревизије заштите у обухвату Просторног плана су: 
- Парк института у Сремској Каменици и 
- Бегечка јама. 
 
Подручја планирана за заштиту  
 
Подручја планирана за заштиту у обухвату Просторног плана су: 
- Фрушкогорски лесни плато и 
- Ритови Подунавља. 
 
Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног значаја 
 
У обухвату Просторног плана издвојен je већи број станишта заштићених и строго заштићених 
дивљих врста. Станишта су регистрована у бази података Покрајинског завода за заштиту 
природе у складу са Уредбом о еколошкој мрежи и Правилником о проглашењу и заштити строго 
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива. 
 
Идентификовани и евидентирани еколошки коридори 
 
У обухвату Просторног плана су идентификовани и евидентирани следећи еколошки коридори: 
- Дунав и његов обалски појас са насипом - еколошки коридор од међународног значаја 

(утврђен Уредбом о еколошкој мрежи), 
- поток Шеловренац је регионални еколошки коридори (утврђен РПП АПВ), 
- фрушкогорски потоци са приобалном вегетацијом и остацима ливада и шумарака уз сам поток 

су евидентирани као локални еколошки коридори. 
 

Објекти геонаслеђа 
 
Фрушка гора се одликује богатим геолошким диверзитетом који га чини јединственим геотипом 
на простору Републике Србије.  
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На Фрушкој гори се налазе многобројна налазишта фосила, бројни изданци са откривеним 
геолошким творевинама значајним за сагледавање геолошке грађе и историјско – геолошког 
развоја литосфере у Панонској низији и Подунављу (појаве лежишта разних минералних 
сировина, од полудрагог и украсног камена, различитог грађевинског материјала до угљева и 
геотермалних вода).  
 
Геолошки диверзитет чини завидан број локалитета геолошке баштине, комплекси геолошких 
ентитета од посебног научног значаја, реткости и лепоте, који су репрезентативни за ово и шире 
подручје и његову геолошку историју, догађаје или процесе. Највећи број фосилних локалитета 
Фрушке горе је везан за неогене наслаге. У обухвату Просторног плана се налази 27 просторних 
целина од значаја за очување геолошке разноврсности. 
 
Подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности 
 
На подручју обухвата Просторног плана су евидентирана подручја од међународног значаја за очување 
биолошке разноврсности: 
- Фрушка гopa RS0000007 и Ковиљско - петроварадински рит RS0000021 - подручја од међународног 

значаја за очување биолошке разноврсности EMERALD мреже; 
- Фрушка гopa и Ковиљско - петроварадински рит - подручје од међународног значаја за биљке (IPA - 

Important Plant Area) издвојено међународним пројектом Plantlife; 
- Фрушка гopa RS019IBA, Ковиљски рит RS007IBA и Дунавски лесни одсек RS018IBA - подручја од 

међународног значаја за птице (IBA - Important Bird Агеа), издвојено пo строгим критеријумима IBA 
пројекта чији je носилац међународна организација Bird Life International; 

- Ковиљско-петроварадински рит - подручје уписано на листу Влажних подручја од 
међународног значаја - Рамсарских подручја, према Рамсарској конвенцији (Конвенција о 
очувању и одрживом коришћењу влажних подручја од међународног значаја); 

- Фрушка гopa - одабрано подручје од међународног значаја за дневне лептире (РВА Prime Butterfly 
Area). 

 
Еколошки значајна подручја Еколошке мреже Републике Србије 
 
Фрушка Гора и Ковиљски рит чине део еколошки значајног подручја бр. 14 које обухвата: 
заштићена подручја НП „Фрушка Гора“ и СРП „Ковиљско-петроварадински рит“; Емералд 
подручја Фрушка Гора и Ковиљеко-петроварадински рит; IPA подручја Фрушка Гора и Ковиљеко-
петроварадински рит; IBA подручја Фрушка Гора, Ковиљско-петроварадински рит и Дунавски 
лесни отсек и РВА подручје Фрушка Гора. 
 
6.1.2.2. Природни ресурси 
 
Шуме и шумско земљиште и ловна фауна: Подручје које обухвата Просторни план припада 
делу Северне шумске области која према Закону о шумама обухвата, поред осталог, Сремско и 
Јужнобачко шумско подручје и Национални парк „Фрушка гора“. 
 
Сремско и Јужнобачко шумско подручје 
 
Делови Сремског и Јужнобачког шумског подручја који су у обухвату Просторног плана, 
обухватају државне шуме, неуређене државне шуме којима газдују предузећа за газдовање 
шумама, шуме у државној својини , као и шуме сопственика. 
 
Флористички састав шума Сремског шумског подручја је изузетно разнолик. Најзаступљеније 
врста дрвећа су клонови евроамеричких топола (ЕАТ), бела врба, амерички јасен, храст лужњак 
и остали тврди лишћари. На простору СРП „Ковиљско - петроварадински рит“ заступљена је 
измењена шумска вегетација, коју углавном представља вегетација ритских шума.  
 
Национални парк „Фрушка гора“ 
 
Шуме Националног парка „Фрушка гора“ обухватају државне шуме, шуме сопственика на 
територији Националног парка и шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна 
лица у друштвеној својини. 
 
За шуме и шумско земљиште којима газдује ЈП „Национални парк Фрушка гора“, у поступку 
израде је тринаест нових основа за газдовање шумама.  
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На Фрушкој Гори се издвајају четири, условно речено, локалне зоналне заједнице, тј. четири 
висинске зоне, распоређене првенствено у зависности од надморске висине, а затим од неких 
других чинилаца, као што су флорногеографски положај, геолошка подлога, купираност терена и 
сл. У Националном парку дефинисано је тридесет и шест типова шума, а најзаступљеније су шуме: 
-  лужњака, граба и цера са липом на гајњачи до лесивираној гајњачи, 
-  лужњака, граба и цера са липама на парарендзини, огајњаценој парарендзини и хумусној гајњачи; 
-  цера и крупнолисног медунца на нагибима на интервалу земљишта од парарендзина на лесу 

до рендзина и плићих смеђих земљишта на лапорцима, лапоровитим кречњацима и 
доломитима, 

-  китњака на киселом смеђем и лесивираном киселом смеђем земљишту, 
-  китњака на гајњачи до лесивираној гајњачи, 
-  букве и китњака на гајњачи до лесивираној гајњачи и еутричним смеђим до лесивираним 

еутричним смеђим земљиштима, 
-  букве и китњака на киселом смеђем и лесивираном киселом смеђем земљишту. 
 
Велики број врста је регистрован на подручју Националног парка, углавном се ради о аутохтоним 
врстама које доприносе већој биолошкој стабилности и функционалности шума овог комплекса. 
Свега девет врста дрвећа (сребрна липа, китњак, цер, буква, граб, багрем, црни бор, црни јасен 
и цер) чине 93,1 % фонда по запремини и 92,2 % по запреминском прирасту. Липа је у 
појединим типовима шума потиснула едификаторе, градећи чисте и мешовите састојине 
изданачког порекла, те се ово стање карактерише као осредње. Примећено је ширење 
инвазивних врста, пре свега, киселог дрвета, јасеноликог јавора, гледичије, а на појединим 
локалитетима и багрем се понаша као инвазивна врста. 
 
Стање шума по старосној структури на нивоу Националног парка је незадовољавајуће. 
Најзаступљенији добни разред на нивоу Националног парка су дозревајуће, зреле и презреле 
састојине. 
 
Здравствено стање шума је незадовољавајуће услед досадашњег односа према шуми и изостанка 
основних мера заштите. То је изазвало дестабилизацију шумских екосистема на појединим 
локалитетима овог подручја, па је шума у целини постала осетљива на штетно деловање бројних 
фактора абиотичке и биотичке природе. Од абиотичких фактора на прво место долазе аерозагађења, 
промене климе, пожари и сл. Од биотичких фактора свакако највећи негативан значај имају патогене 
гљиве и штетни инсекти. 
 
Ловна фауна 
 
На подручју Националног парка се налази Ловиште „Национални парк Фрушка гора, у 
„Северносремском“ ловном подручју, на површини од 25.518,45 hа. У оквиру ловишта „Национални 
парк Фрушка гора“ се налази отворени део и два ограђена дела ловишта („Ворово“ и узгајалиште 
„Равне“). 
 
Ловишта „Национални парк Фрушка гора“ чини бројна фауна, што је у складу са општим 
природним, климатским и орографским условима терена, као и разноликом и флористички 
богатом вегетацијом. Поред тога, већи део ловишта располаже правилно распоређеним 
извориштима воде, што додатно поспешује узгој дивљачи на овом подручју.  
 
Ловиште је брдског типа, а поред аутохтоних врста (европски јелен, дивља свиња, срна и зец), 
налазе се и алохтоне врсте дивљачи (муфлон и јелен лопатар) које се узгајају у ограђеном делу 
ловишта „Ворово“. 
 
Ловишта којима гaздују ловачка удружења, a граниче се са ловиштем „Национални парк Фрушка 
гора“, налазе се на обронцима Фрушке горе. Ова ловишта карактерише различит рељеф, 
вегетација и смањени фондови срнеће дивљачи, док је бројност дивљих свиња и појединих 
предатора осетно повећана. Од предатора истиче се шакал као нарочито интересантна врста, 
која шири свој ареал. Ловиште „Сусек рибњак“ је ловиште на обали Дунава у коме се газдује 
барском дивљачи и од малог је утицаја на ловиште „Национални парк Фрушка гора“. 
 
На простору СРП „Ковиљско-петроварадински рит“ је установљено ловиште „Ковиљско-
петроварадински рит“. Основна намена ловишта је узгој, заштита и коришћење ниске дивљачи 
(зец, фазан, пољске јаребице, препелице и друга перната дивљач) и високе дивљачи (срна и 
дивља свиња).  
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Пољопривредно земљиште: Пољопривредно земљиште обухвата приближно 70% површине укупног 
посматраног подручја, што је знатно испод просека за АП Војводину. 
 
Непосредно окружење Националног парка, које се налази у обухвату Просторног плана, представља 
валовит предео са педолошким и рељефним предусловима за врхунску воћарску и виноградарску 
производњу.  
 
Равничарски део обухвата Просторног плана је врло сличнан осталим подручјима у АП Војводини са 
развијеном ратарском производњом. 
 
У односу на педолошке карактеристике подручја и његов рељеф, пољопривредно земљиште 
целокупног посматраног простора, одликује нешто мањи природни потенцијал за ратарску и 
повртарску производњу, али знатно бољи за воћарство и виноградарство, од просека у АП 
Војводини.  
 
У реци Дунав и у фрушкогорским језерима су заступљене све риболовне врсте конзумне 
ихтиофауне. Сусечки рибњак, који се налази на простору обухвата Просторног плана, 
произвођач је конзумних риболовних врста.  
 
У оквиру граница Националног парка, пољопривредно земљиште има врло мало учешће од свега око 
10% од укупне површине, oд тога 5% под пашњацима, 3% под њивским културама, а 2% под 
ливадама. 
 
Воде и водно земљиште: У подручју обухвата Просторног плана се, осим дела тока реке Дунав, 
налазе и бројни мањи водотоци на северним и јужним падинама Фрушке горе. Ови брдски потоци 
се директно или путем изграђених канала, гравитационо или уз помоћ црпних станица, уливају у 
веће водотоке. 
 
Потоци северне падине знатно су краћи у односу на потоке јужне падине који се завршавају у 
сремској лесној заравни. Већина ових потока (и северне и јужне падине) врши интензивну 
дубинску ерозију терена. Од фрушкогорских токова који дренирају јужне падине ове планине, 
као значајније треба поменути следеће: Шаркудин-Шидска Шидина, Мохарач, Ремета, Манђелос, 
Врањски поток, Мутаљ Шуљански, Мутаљ Бешеновски, Стејановачки Поток, Ровача, Велики 
поток, Борковац, Јеленце, Међеш, Добри Дол, Шелевренац, Љуково и Будовар-Патка. Значајнији 
потоци северних падина су: Нештински, Чедомир, Свилошки, Текениш, Лишвар, Поторањски, 
Черевићки, Шакотинац, Козарски, Часорски, Думбово, Белегир, Раковачки, Сентић, Шандоровац, 
Лединачки, Новоселски, Роков, Селиште, Ешиковачки, Липов, Матеј. 
 
За смањење утицаја брдских вода на плављење обрадивих земљишних површина, да би се 
обезбедио део вода за наводњавање у периодима суше, изграђене су мале акумулације 
(вештачка језера).  
 
Вештачка језера представљају антропогени чинилац од утицаја на стање сливова и режим вода. 
На фрушкогорским токовима који дренирају њене јужне падине изграђен је већи број 
акумулација (Сот, Брује, Мохарач, Баракут Бингула, Загата Чалма, Врањеш, Кудош, Боковац, 
Шатринци Међеш, Добродол, Шелевренац и Љуково), од којих се већи број налази у обухвату 
Просторног плана.  
 
Минералне сировине: Сложена геолошка историја хорст структуре Фрушке горе, изражена кроз 
стварање бројних литостратиграфских јединица, вишеструких тектонских покрета и више пута 
обнављане магматске активности, условила је стварање већег броја лежишта различитих минерално-
сировинских ресурса, првенствено неметала и угља, док се за металичне минералне сировине може 
констатовати да су оне на садашњем степену истражености, практично остале на нивоу појава.  
 
Геолошке ресурсе Фрушке горе, углавном чине неметаличне минералне сировине и подземне и 
геотермалне воде. 
  
Неметаличне минералне сировине су релативно бројне и разноврсне и обухватају: цементне 
лапорце, кречњаке, доломите, пешчаре, латите (трахите), дацитско-андезитске стене, неолитске 
и друге туфове, бентоните, опекарске глине, магнезите, пескове, јувелирске сировине, азбест 
силиковани серпентинит.  
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 735

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
„ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
22 

 

Цементни лапорци граде релативно широк појас од потока Думбова на западу, преко Беочина, па 
до Буковца на истоку. Експлоатишу се на површинском копу у Беочину. Истражене резерве и 
њихове појаве на више локалитета указују да су количине лапораца такве, да се они могу 
експлоатисати у врло дугом временском периоду. Беочинска фабрика цемента користи још и 
горњокредне лапорце и лапоровите кречњаке из каменолома „Средње брдо” на Андревљу. Они 
су раније експлоатисани на Ердељском брду изнад Беочина, у каменолому код Бешенова, на 
копу „Бели камен” и копу „Мутаљ” код Бешенова. Појава ових кречњака је на више локалитета: 
„Стрмоглавице” – јужно од Врдника, код Лежимира, код манастира Старо Хопово, Шишатовац и 
Кувеждин, а били су коришћени и за изградњу поменутих манастира. 
 
Најпознатији копови у којима се добија ломљени камен, трахит и латит, су „Кишњева глава” и 
„Сребро”.  
 
Кречњаци и доломити, тријаске старости, раније су експлоатисани за грађевинске потребе на 
више локалитета: код Парагова, код Сремских Карловаца, Врдника, у Јазку, Малој Ремети, 
Бешенову и Црвеној кречани. Сви наведени каменоломи су напуштени и у њима се сада не вади 
камен. Кречњаци и калкшисти из метаморфног комплекса вађени су између Ердевика и Љубе. 
 
Лес и различите глине се користе у индустрији грађевинске опеке на више локалитета. 
Најважнији су: из циглана у Сремским Карловцима, Петроварадину и др. 
 
Осим неметаличних минералих сировина, испитивања на Фрушкој гори су показала да има појава 
металичних минералних сировина, минерала бакра и никла, а вероватно и хромита.  
 
Највреднија енергетска сировина до 1931. године је био мрки угаљ из врдничког угљеног 
басена. Тада је дошло до потапања најбогатијег дела лежишта топлом подземном водом, а 
рудник је затворен 1968. године.  
 
Лигнит је регистрован на северним и јужним падинама Фрушке горе. На северној страни планине 
утврђен је лигнит на следећим локалитетима: на обали Дунава (од Чортановаца до Сремских 
Карловаца), у Гргетегу, Великој Ремети, Буковцу, Сремској Каменици, Лединцима, Черевићу и 
др. У Черевићу је био у малим количинама и експлоатисан.  
 
У геолошке ресурсе и потенцијалне изворе енергије треба укључити и дубоке термалне воде, а и 
друге изворе геотермалне енергије, иако исти до сада нису регистровани.  
 
У складу са одредбама Закона о рударству и геолошким истраживањима, увидом у катастар 
активних истражних простора, експлоатационих простора, лежишта и биланса минералних 
сировина и других геолошких ресурса и катастар експлоатационих поља, утврђено је да се на 
простору обухвата Просторног плана налазе лежишта подземних и термалних вода са овереним 
билансним резервама, на следећим локалитетима: 
- изворишта Д.о.о. „DUNAV OIL TERM“ у Сремским Карловцима, 
- изворишта Ј.К.П. „Беочин“ из Беочина: Луг, Сусек, Свилош, Черевић, Крушевље, Баноштор, 

Беочин (Фабрика воде), Беочин (Дунав) и Грабово, 
- извориште предузећа „Atos Vinum“ у Малој Ремети, 
- извориште Д.о.о. „Vlabons group“ у Јаску, 
- лежиште „Promont group“ д.о.о. у Врднику (термалне воде), 
- извориште погона за производњу пијаће воде А.Д. „НИС“ из Новог Сада на локалитету Јазак, 
- извориште Специјалнe болницe за рехабилитацију „Термал“ у Врднику, 
- извориште-налазиште Јазак-фабрика, 
- извориште предузећа „Фриго Срем“ у Иригу, 
- бунар БД-2 у насељу Нештин, 
- извориште Ј.П. „Национални парк Фрушка гора“ из Сремске Каменице-ловиште „Ворово“ код 

Ердевика (експлоатациони објекат - копани бунар Б-1), 
- извориште „Лазин извор“ код Љубе, 
- изворишта на територији Општине Инђија „Марадик“, 
- локално извориште „Борковац“, 
- извориште предузећа „Руднап аграр“ Д.о.о. у атару насеља Павловци, 
- извориште Д.о.о. „Пољопривредна стручна служба“ из Руме у Павловцима, 
- локална изворишта „Дивош“, „Чалма“, „Шуљам“, „Мутаљ“, „Бешеновачки Прњавор“ на 

територији општине Сремска Митровица, 
- извориштe „Петроварадинска ада“ у Новом Саду, 
- извориште у Визићу, 



Страна 736 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

„ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
23 

 

- извориште у Нештину, 
- извориште језеро Шеловренац, 
- извориште ресторана Гландош, 
- извориште фарма Бешка, 
- извориште Бешка. 
 
Потенцијални извори енергије на простору Фрушке горе су и дубоке термалне воде. 
Хидрогеотермални потенцијали на простору обухвата Просторног плана подручја посебне намене 
„Фрушка гора“ испитани су на бушотинама СК-1/H, MR-1/H, Vrd-1/H, ЕR-1/H, Lež-1/H и NL-1/H. 
 
У обухвату Просторног плана се налазе и термалне воде „Инђија“. 
 
На подручју обухвата Просторног плана, НИС а.д. Нови Сад има Погон за производњу пијаће 
воде у Јаску, заједно са осталим објектима инфраструктуре, са одобрењем за експлоатацију 
подземних вода из бушотине Jaz 1/h у Јазачком Прњавору. Исцрпљена вода се флашира у Погону 
за производњу пијаће воде у месту Јазак. 
 
На простору обухвата Просторног плана се налазе лежишта (са овереним билансним резервама) 
и експлоатациона поља следећих минералних сировина: 
- лежиште и експлоатационо поље опекарских сировина „Стражилово“ у Сремским Карловцима, 
- лежиште и експлоатационо поље лапорца, као цементне сировине „Филијала“ код Беочина, 
- лежиште и експлоатационо поље техничког грађевинског камена - трахит „Кишњева глава“ 

код Раковца, 
- лежиште лапорца „Бело брдо“ код Беочина, 
- лежиште зеолитисани туф и туф са зеолитом „Опћиште“ код Беочина, 
- лежиште пуцолански туф као додатак цементној сировини „Опћиште“ код Беочина, 
- лежиште лапорца као цементне сировине „Танцош“ код Беочина, 
- лежиште и експлоатационо поље глине „Липа“ код Черевића, 
- лежиште кречњака „Стрмоглавица“ код Врдника, 
- лежиште доломита Вење, 
- лежиште опекарских глина „Горњи Батинци“ код Ирига, 
- лежиште кречњака „Кречанске јаме“ код Лежимира, 
- лежиште и експлоатационо поље кречњака Мутаљ“ код Бешенова, 
- експлоатационо поље кречњака на лежишту „Бели камен“ код Бешенова. 
 
По завршетку експлоатације за одређени број површинских копова урађена је пројектна 
документација и спроведена рекултивација до одређене фазе (техничка делимично и биолошка 
на незнатним површинама), док је већи део напуштен, а поступак ревитализације није 
спроведен. 
 
6.1.3. Карактер предела 
 
У односу на специфичне карактеристике макрорегиона, простор који обухвата Просторни план 
припада Војвођанско-панонско-подунавском макрорегиону. 
 
У недостатку документа Карактеризације предела за Национални парк, који је предвиђен 
Регионалним просторним планом АПВ, за потребе израде овог Просторног плана, као основа за 
анализу карактера предела, поред прибављених података, коришћена је и и „Анализа стања 
карактера предела“2. Типови карактера предела су анализирани и класификовани кроз 
сагледану композицију и конфигурацију структуре предела, систем хомогених јединица и 
процену њихове осетљивости. 
 
На основу анализе оцене карактера предела, издвојено је пет основних типова карактера 
предела на простору обухвата Просторног плана који су приказани на шематском приказу (слика 
бр. 2):  
1. Предео шумовитих, северних и јужних обронака Фрушке горе са комплексима манастира, 

прњавора и насељима уз њих;  
2. Десна обала Дунава и предео обрадивих северних обронака Фрушке горе са насељима;  
3. Инундационо подручје обале Дунава са ритовима и адама;  
                                           
2 Извор: План развоја шума у НП „Фруша Гора“ од 2015-2024. године 
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4. Комплекси обрадивих површина и агрошумских простора на лесној тераси Срема са насељима;  
5. Аграрне површине са насељима на лесној заравни Срема;  
 

 
 

Слика 2. Шематски приказ основних предеоних типова у обухвату Просторног плана 
 
Структура сваког од наведених типова карактера предела анализира се у сврху одређивања 
смерница и мера којима ће се ојачати постојећи карактер предела или ублажити притисак који 
негативно утиче на вредност карактера предела. На тај начин анализирана структура указује на 
значај и осетљивост сваког од типова и представља чинилац у дефинисању подручја посебне 
намене.  
 
Предео шумовитих северних и јужних обронака Фрушке горе са комплексима 
манастира, прњавора и насеља уз њих: Структуру овог предела чини матрица листопадних 
шума, која доминира композицијом овог типа предела, који се простире на северним и јужним 
обронцима Фрушке горе.  
 
Хомогена и концентрисана матрица шума се према југу наставља мозаичном структуром у којој се 
смењују: комплекси аграрних простора, агрошумски простори, обрадиве површине, воћњаци, 
виногради и насеља.  
 
Структуру формирају и карактеристични предеони елементи насеља и манастирских прњавора 
(Лежимир, Кувеждин, Бешеново, Мала Ремета, Јазак, Врдник...).  
Конфигурацију структуре предела формира рељеф умереног спирања и јаружања који је, 
спуштајући се према обалама Саве, настао у делувијално полувијалним процесима. Геометрију 
предела формирају дуге линије 28 потока са релативно слабо израженим карактеристикама 
бујичарских токова (Сенча, Ралинац, Грабовац, Краљевац, Велики поток, Дубочас, Калиновац, 
Убавац...). Насеља су већином настајала уз манастире (манастирски прњавори), који имају 
карактеристичну линеарну форму која, у већини случајева, и даље опстаје (Грегетег, Мала 
Ремета, Бешеновачки прњавор...). Структуру овог типа предела изграђују и фрушкогорски 
манастири (Велика Ремета, Гргетег, Старо Хопово, Ново Хопово, Раваница, Јазак, Мала Ремета, 
Бешеново, Кувеждин, Ђипша, Беочин), културна добра од изузетног значаја, који својом 
архитектуром истичу вредност овог аутохтоног културног предела. 
 
Висока десна обала Дунава и предео обрадивих северних обронака Фрушке горе са 
насељима: Композицију овог предела чини систем аграрних површина северних обронака 
Фрушке горе (састављен од винограда, воћњака, ораница и фрагмената агрошумских површина) 
са насељеним местима Чортановци, Сремски Карловци, Буковац, Петроварадин, Сремска 
Каменица, Лединци, Раковац, Беочин, Черевић, Баноштор, Свилош, Грабово, Сусек, Луг, Визић и 
Нештин. Образац насељавања северних обронака Фрушке горе се сагледава и кроз изражено 
простирање зона викенд насеља, које карактерише мала густина изграђености на уситњеним 
парцелама пољопривредног земљишта. Формиране на мрежи атарских путева, између 
традиционалних насеља, викенд зоне, уз мање прекиде, стварају континуалну структуру 
линијског урбаног просторања од Нештина до Чортановаца и тиме представља значајан фактор у 
компоновању карактера овог типа предела.  
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Конфигурација структуре предела условљена је морфологијом терена коју формира делувијално 
полувијални рељеф интезивног спирања и јаружања који је, спуштајући се према обалама 
Дунава, настао у елувијалним процесима.  
 
Структура простирања викенд зона и одсуство контролисаног и усмереног развоја насеља је 
показатељ нарушеног стања које значајно одступа од историјске форме овог подручја. 
Каменоломи и цементара, као девастирани елементи, указују на лабилност овог предела, али и 
могућност његове рекултивације. 
 
Инундационо подручје обале Дунава са ритовима и адама: Река Дунав са својим 
инундационим подручјем обухвата јединствени водни простор који поред главног речног тока 
обухвата и рукавце, аде, баре и мртваје, приречне шуме и шибљаке. Тако формирана просторна 
матрица око Дунава, својим континуитетом и повезаношћу, доминантно гради композицију 
структуре овог предела.  
 
За разлику од ових природних ентитета који су по свом пореклу блиски природној, саставни део 
матрице чине и фрагментарно распоређени елементи антропогеног порекла: комплекси аграрних и 
агрошумских простора, рибњака, хидротехнички објекти за заштиту од вода, саобраћајна 
инфраструктура и фрагменти градског зеленила.  
 
Интегрална органска форма је једно од главних обележја композиције предеоних елемената овог 
типа, а његова осетљивост се може изразити кроз нарушавање такве конфигурације која је 
носилац диверзитета екосистема.  
 
Комплекси обрадивих површина и агрошумских простора на лесној тераси Срема: 
Композицијом овог мозаичног предела доминира матрица обрадивих површина у којој су 
фрагментарно распоређени елементи: агрошумски просторни комплекси аграрних простора и 
листопадне шуме, као и насеља (Чортановци, Крушедол, Ириг, Врдник, Јазак, Гргуревци). 
Конфигурација структуре предела формира маринско језерска - лесна тераса чији прелаз ка 
рељефу јаружања условљава већу динамику и разноврсније облике: од геометријских облика 
обрадивих површина, квадратне форме насеља Ириг и линијских форми манастирских прњавора 
до органских форми агрошумских комплекса и природних поточних долина.  
 
Аграрне површине са насељима на лесној заравни Срема: Структура овог типичног 
аграрног предела се препознаје у доминантној матрици обрадивих површина у којој су на 
граници са лесном терасом, на висинама од 90 до 120 метара, фрагментарно и равномерно 
распоређена равничарска насеља са ортогоналном шемом широких уличних регулација (Шид, 
Ердевик, Манђелос, Стејановици, Павловци, Марадик..).  
 
Предеони елементи листопадних шума (Лазинац, Гај, Грабова...) и агрошумских простора 
(Чесмин до, Шљиварски до...), као и комплекси обрадивих површина, појединачно, заузимају 
мање површине. Као елементи антропогеног порекла, у структури су читљиви и елементи 
система наводњавања и водених површина - акумулација (Борковачко и Павловачко језеро, 
језеро Шелетовац...).  
 
Конфигурација структуре предела условљена је морфологијом терена коју формира лесна 
зараван. Доминирају геометријски облици који формирају: поља обрадивог земљишта различите 
гранулације, систем канала и саобраћајница, као и компактне форме насеља. Степен 
природности, односно органску форму уносе елементи природних водотокова са вештачким 
микроакумулацијама.  
 
Проценом типова карактера предела Фрушке горе, уочавају се основни проблеми, који се 
сагледавају кроз композицију и конфигурацију структуре предела у којој су видљиве следеће 
појаве: 
- концентрисања шуме, као предеоног елемента, на једном месту; на тај начин се губи веза са 

осталим елементима у структури предела што повећава степен његове нестабилности 
(предеони елементи листопадне шуме, шуме и шибљаци заузимају мањи проценат у типовима 
предела где доминирају аграрне површине),  

- монотоне структуре типова предела аграрних површина у којима су угрожени значајни 
фрагилни предеони елементи - станишта и екосистеми степског карактера, 

- строге геометријске форме коју стварају поља обрадивих површина у структури типова 
предела, 
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- девастирани и оштећени елементи структуре предела који су носиоци идентитета - виногради 
и воћњаци (у типовима предела на високој десној обали Дунава, лесној тераси и заравни 
Срема), 

- девастирани елементи као што су површински копови - БФЦ „Лафарж“ и каменолом Раковац, 
са два копа „Кишњева глава“ и „Сребро“, 

- недовољни проценат предеоних елемената комплекса агрошумских простора и линијских 
форми зелених структура у атарима насеља, 

- простирање зона викенд насеља, које карактерише мала густина изграђености на уситњеним 
парцелама пољопривредног земљишта.  

 
6.1.4. Kултурнo наслеђе 
 
6.1.4.1. Историјски контекст  
 
Значај и многобројност материјалних културних добара на Фрушкој гори, као и њихова 
разноврсност и различитост, указују да се ради о изузетно хуманом простору за живот, стварање 
и трајање, на коме се човек населио врло рано. 
 
На подручју Фрушке горе је изграђен велики број манастира у средњем веку. Неки уопште нису 
сачувани, а преостали су много изгубили од свог првобитног изгледа. Подигнути су углавном у 
периоду до XXVIII века. Њихов значај за историју и културу је велики. Настали су из верских 
побуда, али се њихов утицај у средњем веку проширио и на културу и економију. Фрушкогорски 
манастири су у XXVIII и почетком XXIX века постали, поред великих духовних центара, и 
значајне иконописачке радионице. Просторно културно – историјска целина од изузетног значаја 
„Фрушка гора са манастирима и другим споменицима“, данас броји 15 манастира (од укупно 35 
евидентираних у турским документима током XVI и XVII век) распоређених по ободу Фрушке 
горе. Поред манастира, целини припадају многобројна археолошка налазишта, цркве, тврђаве и 
насеља, урбана језгра, стара гробља и јавни споменици.  
 
Осим манастира, споменичко благо Фрушке горе се састоји из низа познатих, заштићених и 
категорисаних културних добара, али и од мноштва остатака различитих, у међувремену 
несталих култура, чије пређашње постојање је само евидентирано или је још увек непознато, 
скривено и сачувано у наслагама тла.   
 
6.1.5. Становништво 
 
У обухвату Просторног плана је 50 насеља и то: 48 целих насеља, као и ободни делови два 
насеља (Бешка и Гибарац).  
 
У укупно 48 целих насеља, према попису становништва 2011. године, живео је 88.561 становник, 
или 4,6% војвођанске популације. 
 
У периоду 2002-2011. године у 83,3% насеља забележена је депопулација, што говори да је 
механичка компонента имала краткотрајан утицај на побољшање виталних карактеристика 
популације. У периоду 2002-2011. године укупан број становника у обухвату Просторног плана 
смањен је за 2,3%, односно за 2.120 лица.  
 
Становништво на подручју обухвата Просторног плана има неповољна демографска обележја 
која карактеришу и АП Војводину као целину. Стимулисањем млађег радно способног 
становништва за рад у пољопривреди, а нарочито у туризму, са учешћем локалног становништва 
у туристичкој понуди кроз производе и услуге, зауставио би се или бар стабилизовао тренд 
опадања сеоског становништва. 
 
6.1.6. Мрежа и функције насеља 
 
У обухвату Просторног плана се налази 50 насеља, са просечном величином 1.804 становника. 
Насеље са највећим бројем становника је Петроварадин са 14 810 становника, док најмање 
становника има насеље Велика Ремета у општини Ириг, 44 становника.  
 
У оквиру гравитационих подручја великих градова, формирају се гравитациони центри нижег 
ранга, који окупљају насеља из своје непосредне околине.  
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Сложеност овог феномена појачава и чињеница да се унутар великих гравитационих зона 
формирају секундарни гравитациони центри неколико категорија. Везе између града и околних 
насеља су обостране, а многобројније су и снажније између ближих насеља. Досег деловања 
града на околину зависи од моћности његових функција и по правилу је већи код већих градова.  
 
6.1.7. Јавне службе 
 
Имајући у виду величину и карактер насељених места која се налазе на подручју обухвата 
Просторног плана, заступљеност јавних служби углавном задовољава потребе становништва. 
Планским документима чије је доношење у надлежности јединица локалне самоуправе 
планирано је уређење и изградња постојећих објеката и комплекса јавних служби и изградња 
недостајућих објеката и комплекса јавних служби (у зависности од потреба локалне заједнице).  
 
На основу Одлуке о стицању статуса установе културе од националног значаја („Службени 
гласник РС“, број 41/13), у обухвату Просторног плана се налази установа културе од 
националног значаја - Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин. 
 
У обухвату Просторног плана, у Сремској Каменици, је седиште Управљача Националног парка, 
Јавно предузеће „Национални парк Фрушка гора“. 
 
Значајне јавне службе на посматраном подручју су: 
- установа социјалне заштите: Установа за децу и младе, „Дечије село“ Сремска Каменица, 
- здравствена установа: 

 Специјална болница за рехабилитацију Врдник; 
 Институт за онкологију, кардиоваскуларне и плућне болести Војводине, Сремска Каменица; 
 Војномедицински центар Нови Сад, са седиштем у Петроварадину. 

 
6.1.8. Привреда 
 
На подручју обухваћеном израдом Просторног плана од укупно 50 насеља, три су општински 
центри: Беочин, Ириг и Сремски Карловци, који располажу одређеним компаративним 
предностима и локационо-развојним потенцијалом, а уз Петроварадин представљају насеља са 
концентрацијом становништва, капацитета индустрије, трговине, услужних делатности и 
угоститељства. У осталим насељима пољопривреда је доминирајућа привредна грана и носилац 
развоја. Пољопривредна производња још увек није довољно ефикасна, ни конкурентна, 
недостају погони за прераду (мањи погони у сеоским насељима), постоје проблеми код пласмана 
производа, као и у брендирању производа.  
 
Туризам: Најзначанији потенцијали и фактори развоја туризма на простору обухваћеног 
Просторним планом, односно Фрушке горе и шире су: туристичко-географски положај, природне 
и културне вредности и туристички и угоститељски објекти. 
 
Најзначајније културне вредности, које се налазе по ободу Националног парка, су: 
Фрушкогорски манастири, Сремски Карловци, Петроварадин, амбијенталне вредности појединих 
сеоских насеља и манастирских прњавора и појединачни споменици културе.  
 
Досадашњи развој туризма у Националном парку и на целом ширем простору Фрушке горе има 
већ годинама силазни тренд. Некада веома позната и омиљена планина и рекреативна зона 
Београда и Новог Сада, доживљава последњих година не само стагнацију, него и константни пад 
свих туристичких активности. Простор Фрушке горе је запуштен, недовољно уређен и 
необележен. Највећи проблем досадашњег развоја туризма на Фрушкој гори је у томе што нису 
јасно дефинисани носиоци његовог развоја, а корисници тог простора не сносе консеквенце 
недовољног или неадекватног коришћења простора. Савремено туристичко тржиште захтева 
конкретне програме развоја, који знатижељним и пробирљивим туристима нуде атрактивне 
програме, специфичне и раритетне. 
 
Од активности које се најчешће одвијају на ширем подручју Фрушке горе су: 
- ђачке и друге организоване екскурзије, односно обиласци локалитета, као што су „Стражилово“ и 

фрушкогорски манастири, 
- обиласци винарија (винске руте) и манифестације у области културе, 
- боравак у школама у природи, одржавање еколошких кампова и посете излетиштима, 
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- спортско - рекреативне активности (бициклизам, планинарење, пешачење љубитеља природе 
и купање на фрушкогорским језерима и акумулацијама), 

- одмор и климатско лечење у Бањи Врдник,  
- боравка у сеоским домаћинствима, салашима и етно-кућама, 
- лов на површинама ловишта „Национални парк Фрушка гора“ и риболов на фрушкогорским 

језерима, акумулацијама. 
 

Шумарство и лов: Привредна функција шума у оквиру Сремског и Јужнобачког шумског 
подручја је присутна само у наменским целинама у којима се не одвија функција заштите. Одвија 
се преко продаја дрвних производа, а обавља се највећим делом у оквиру шумских подручја. 
 
У оквиру шума Националног парка „Фрушка гора“, где је основна функција шума заштита, привредна 
функција се остварује кроз пласман техничког дрвета (тополе, храста, липе, багрема и букве), пласман 
огревног дрвета и споредне шумске производе. Коришћење недрвних шумских производа (лековито 
биље, печурке, дивље воће и сл.) није плански организовано и није адекватно евидентирано, већ је 
претежно екстезивног карактера. 
 
У три шумска расадника ЈП „Национални парк Фрушка гора“ (у КО Беочин, КО Раковац и КО Врдник),  
од којих је расадник у КО Беочин у Националном парку, производе се саднице које се користе за 
сопствене потребе (саднице китњака, лужњака, цера букве, као и саднице тополе I-214, тополе 
M-1 и беле врбе). Саднице се производе из сакупљеног семена из Националног парка. Осим тога, 
семе се користи и за обнављање шума пошумљавањем сетвом (под мотику, омашке) и 
попуњавање недовољно обраслих површина.  
 
У оквиру Ловишта „Национални парк Фрушка гора“, као производ су најважнији месо дивљачи, 
одстрел дивљачи (трофејни одстрел) и остале ловно-туристичке услуге. Ловиште и смештајне 
капацитете користе углавном домаћи ловци, а мањим делом и ловци из иностранства. Месо 
дивљачи се продаје на домаћем и страном тржишту. 
 
Пољопривреда и риболов: У оквиру обухвата Просторног плана, условно се могу разликовати 
три целине. 
 
Прву целину, односно значајну специфичност представља подручје Националног парка, које са 
аспекта пољопривреде представља потенцијал не у смислу квантитета, већ квалитета 
пољопривредних продуката. Постоје могућности узгоја аутохтоних раса и екстензивног пашарења. 
Значајне су и могућности органске производње поврћа, у ограниченом обиму, на за то погодним 
подручјима, уз коришћење старих аутохтоних сорти. Делови Фрушке горе, који улазе у састав 
Националног парка, имају идеалне услове за пчеларење, како по саставу вегетационог покривача, 
тако и по степену очуваности и незагађености, тако да произведени мед има потенцијал заштите 
географског порекла. Велике су могућности и за сакупљање самониклог лековитог биља, али у 
складу са условима заштите природе.  
 
Другу целину чини планинско подручје Фрушке горе ван подручја Националног парка, са 
земљиштем различитих педолошких типова. Ратарство је и у овој целини преовлађујућа 
пољопривредна грана, али се задњих година виноградарство интензивно обнавља, пре свега у 
својим традиционалним подручјима (Ириг, Сремски Карловци и северни обод Фрушке горе), као 
и на релативно новијим, али изузетно успешним подручјима, као што је Ердевик. У овим 
деловима значајне су и површине под воћњацима, при чему се задњих година нарочито 
интензивно подижу савремени насади јабука. 
 
Трећу целину представља шири обухват Просторног плана са равничарским земљиштем и 
израженом ратарском производњом, која је врло слична другим равничарским подручјима Срема 
и Бачке. Са производног аспекта, ова целина је најинтензивнија и доходовно најакумулативнија, 
нарочито у ратарској и повртарској производњи. 
 
Северну границу обухвата Просторног лана представља река Дунав природно богата 
ихтиофауном, при чему су присутне готово све рибље врсте панонског басена. Ипак, традиција 
привредног риболова на Дунаву није у овим крајевима тако развијена као на неким другим 
деловима подунавља (пре свега севернијим) и поред врло добрих природних предиспозиција. 
Спортско-рекреативни риболов (пецање) на овом подручју је врло развијен. 
 
Фрушкогорска вештачка језера систематски се порибљавају аутохтоним врстама рибље млађи и 
служе у сврху спортског риболова. Рибњак у Сусеку је највећа рибњачка површина (95-140 ha). 
Ово је полуинтензивни рибњак који се напаjа из реке Дунав и чија површина сезонски варира. 
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6.1.9. Саобраћај и инфраструктурни системи 
 
6.1.9.1. Саобраћај и саобраћајна инфраструктура 
 
У обухвату Просторног плана присутна су три вида саобраћаја: путни - друмски, железнички и 
водни. Путни - друмски саобраћај је основни вид саобраћаја у оквиру овог простора и својим 
капацитетима задовољава већину захтева за путничким и робним превозом, док се железнички и 
водни саобраћај користе само повремено, при превозу путника и масовних роба у транзиту. 
 
Основни путни правци овог простора су категорисани путеви државне путне мреже (ДП бр. 21 и 
бр. 19) који осим што су основни абсорбери свих саобраћајних токова на овом простору, 
омогућавају квалитетно даљинско повезивање генeратора саобраћаја – урбаних центара и 
повезивање мреже највишег (аутопутеви) и нижег нивоа (ДП II реда). 
 
Постојеће експлоатационо стање у погледу друмске-путне инфрстаруктуре путева највишег 
ранга у обухвату Просторног плана се може окарактерисати као проблематично. Основни путни 
правци државне путне мреже: ДП бр. 21 и ДП бр. 19 су потпуно дијаметралног саобраћајног 
оптерећења. ДП бр.21 је у погледу саобраћајног оптерећења после аутопутева А1 (Е-75) и А3  
(Е-70) најоптерећенији путни правац у АП Војводини3. Разлози за то су различити и могу се 
груписати у гео-саобраћајне и социо-економске. Основни гео-саобраћајни разлози су 
повезивање два аутопутска коридора Е-75 и Е-70, повезивање изразитих генератора саобраћаја 
(Нови Сад – Рума – Шабац) и најкраћа веза АП Војводине са западном Србијом и Републиком 
Босном и Херцеговином. 
 
Са друге стране ДП бр.19, (деонице некадашњих магистралних путева М-18 и М-18.1), због 
распада СФРЈ, је постао пут са дисконтинуитетом (прекид између региона Срема и Бачке преко 
Дунава) и готово да на њему у периоду после 1992. године није било саобраћаја. Услед тога, на 
овом путном правцу није било озбиљнијих интервенција у смислу одржавања и задржавања 
есплоатационог стања и нивоа саобраћајне услуге. 
 
Може се закључити, да на мрежи највишег ранга (ДП I реда) у обухвату Просторног плана, у 
наредном периоду предстоји највише интервенција у смислу обезбеђења примарних функција 
оваквих саобраћајница у путној мрежи (даљинско повезивање и повезивање).  
 
Државни путеви II реда, кумулишу и дистрибуирају сав саобраћај за потребе овог простора на 
правцу исток – запад. Представљају најважније радијалне правце овог простора, који својом 
изграђеношћу омогућавају комуникацију између јединица локалне самоуправе у региону Срема 
међусобно и Градом Новим Садом, са ниским степеном искоришћености капацитета.  
 
У обухвату Просторног плана се налазе и општински и некатегорисани путеви који су радијалног 
облика и повезују насеља и атаре.  
 
Са апекта утицаја на животну средину у посебној намени (обухвату Просторног плана), највећи 
негативан утицај долази од ДП бр.21 и мањим обимом од ДП II реда који повезују насеља и 
локалитете. 
 
Железнички саобраћај на простору обухвата Просторног плана има тангенцијално пружање на 
правцу север-југ преко магистралне пруге бр.2 (Е-85) коридор Х, (Београд)-Стара Пазова-Нови 
Сад-Суботица-државна границa-(Kelebia). Локална пруга бр. 9, Петроварадин – Беочин, 
паралелна са пловним путем реке Дунав, више је оријентисана за повезивање града Новог Сада 
са индустријским капацитетима у општини Беочин. 
 
Стање капацитета железничког саобраћаја на овом простору је на ниском техничко-технолошком 
нивоу, што је један од разлога слабог коришћења овог вида саобраћаја (нема путничког и робног 
промета већ деценију) у извршењу транспортног рада.  
 

                                           
3  Бројање саобраћаја аутоматским бројачима на територији РС – ЈП Путеви Србије  2016. просечни годишњи дневни 

саобраћаја (ПГДС) на ДП бр.21, деоница Сремска Каменица – Ириг: 8612 воз/24 h, деоница Ириг (Врдник) – Рума  
(Путинци) : 9442 воз/24 h 
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Водни саобраћај на простору обухваћеном Просторним планом, заступљен је преко 
међународног пловног пута реке Дунав са минималним прихватним - манипулативним и 
превозним капацитетима. 
 
Ваздушни даљински саобраћај за потребе овог подручја се одвија преко аеродрома „Никола 
Тесла“ (за путнички и карго саобраћај), који у потпуности задовољава садашње обиме захтева.  
  
6.1.9.2. Водна инфраструктура 
 
Водни објекти за уређење водотока и за заштиту од поплава ерозија и бујица 
 
Подручје Фрушке горе је дугим брдским масивом подељено на два слива: северни део припада 
сливу Дунава (79.215 ha) а јужни сливу реке Саве (96.207 ha). На северним падинама егзистирају 
23 потока дубоко усечена у своје корито, односно масив лесне висоравни, док на јужним 
падинама има 28 потока са релативно слабо израженим карактеристикама бујичарских токова. 
 
Класификација водотока на подручју Фрушке горе извршена је према класификацији 
бујичарских токова по С. Гавриловићу а сходно хидрографским класама: 
1. хидрографска класа А (бујичне реке) - Патка-Будоар и Међеш, 
2. хидрографска класа Б (бујичне речице - Шидска Шидина, Баракут, Кузминска Шидина, 

Манђелос, Чикаш, Кудош, Међеш, Шелевренац, Новоселски поток, Нештински и Борков поток, 
3. хидрографске класе Ц (бујични потоци), Д (суводолине) и Е (јаруге и вододерине) где спадају 

сви остали потоци. 
 

Ерозија земљишта је условљена природним и антропогеним чиниоцима, с обзиром да је човек 
највећи изазивач и интензификатор процеса ерозије земљишта.  
 
Рељеф и геолошко-педолошка подлога су два природна чиниоца који су за интензитет ерозије 
константе, карактеристичне за сливно подручје, и не мењају се у условима средње и слабе 
ерозије, бар не у историјском периоду. Природни чинилац који има најзначајнији утицај на 
продукцију ерозионих наноса је клима. 
 
Актуелно стање ерозије у Срему произилази, с једне стране из природне предиспозиције 
појединих региона за развој ерозионих процеса, а с друге стране, из позитивних и негативних 
антропогених утицаја на ерозионим подручјима.  
 
Акумулације на подручју Срема су углавном мање угрожене од засипања ерозионим наносима, 
осим у случају постојећих акумулација „Сот“ и „Борковац“. 
 
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање 
 
Подручје Срема је подељено на сливна подручја, која у суштини представљају системе за 
одводњавање. Системи за одводњавање укључују: каналску мрежу, црпне станице и објекте на 
каналској мрежи, као и акумулације. Основна улога ових објеката је заштита од унутрашњих 
вода.  
 
Подручје Срема је у постојећим условима подељено на 32 слива које носе имена главних канала, 
а сваки од сливова има главни канал у који се као реципијент уливају канали нижег реда. 
 
Укупна нето површина МП „Срем“ износи 253.395 ha. 
 
Каналска мрежа за одводњавање на подручју Срема се састоји од природних водотока, главних 
канала и канала нижег реда.  
 
Водни објекти за коришћење вода 
 
У периоду од 1967. до 1989. године, на јужним падинама Фрушке горе, изграђено је 13 
акумулација, од којих се већи број налази у обухвату Просторног плана. Првенствени циљ 
изведених акумулација био је да се, користећи природне могућности водотока и преградног 
места, реше најактуелнији водопривредни проблеми у сливу.  
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Превасходна функција изграђених брана је заштита од бујичних вода јер акумулације служе за 
изравнавање поплавног таласа. Друга по заступљености је функција акумулирања воде за 
наводњавање околног пољопривредног земљишта, док је трећа функција у смислу бављења 
спортом и рекреацијом (пецање и купање). 
 
Одсуство економског интереса довело је до неадекватног одржавања па је већина акумулација 
запуштена, а њихова стабилност и функционалнст угрожена. У таквим условима могу се догодити 
и непожељни догађаји, који би могли угрозити низводно подручје. 
 
Већина акумулација није никад напунила свој корисни акумулациони простор.  
 
Постојећи системи за снабдевање водом насеља на подручју Срема су међусобно веома 
различити. 
 
У оквиру Националног парка је током вишекратних истраживања, утврђено присуство бројних 
појава извора који нису довољно искоришћени.  
 
На северним падинама Фрушке горе централизовано водоснабдевање становника решено је у 
беочинској и петроварадинској општини. Већина насеља на јужном падинама Фрушке горе 
решила су водоснабдевање прикључивањем на регионалне водоводе у Руми, Сремској 
Митровици и Шиду. У истим општинама, постоје и индустријска изворишта везана за веће 
фабрике. 
 
Стање водоводних система се карактерише проблемима у свим његовима деловима и 
немогућношћу да оствари своје најважније функције. 

 
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и заштиту вода 
 
Изградња канализационе мреже на посматраном подручју заостаје у односу на изградњу 
водоводне мреже и по броју насеља у којима је започета и по обухваћености становништва у 
насељима у којима постоји.  
 
Већина насеља на посматраном подручју нема изграђену канализациону мрежу за прикупљање и 
евакуацију отпадних вода се и даље користе септичке јаме ограниченог капацитета, које су у 
великом броју изведене од напуштених бунара, чиме се директно угрожава непосредна животна 
средина и подземље. Заостајање изградње канализације за водоводном мрежом је веома 
изражено на овом подручју, што доприноси перманетном загађењу животне средине, заостајању 
комуналног стандарда и угрожавању водних ресурса, што представља и највећи проблем. 
 
Већи број насеља и градова немају решено пречишћавање отпадних вода или изграђени уређаји 
не раде са задовољавајућом ефикасношћу. Насупрот Дунаву и Сави чији је проток значајан, 
мелиоративни канали и потоци Фрушке горе су малог протока и мале моћи самопречишћавања, а 
у већој мери су реципијенти отпадних вода чији утицај није занемарљив.  
 
Посебан значај имају чињенице да се индустријске воде углавном не пречишћавају, упркос 
чињеници да у неким индустријским погонима постоје капацитети за предтретман отпадних вода. 
Отпадне воде индустрије углавном се испуштају у површинске реципијенте (природне водотоке 
или вештачке канале), а у неким случајевима и у подземље. 
 
Поред отпадних вода насеља и индустрије, са урбанизованих подручја, потребно је одвести и 
значајне количине атмосферских вода. Међутим, одвођење атмосферских вода решено је 
делимично само у склопу општег канализационог система. Његов капацитет је недовољан за 
поуздано функционисање система. Пречишћавање атмосферских отпадних вода се не врши. 
 
6.1.9.3. Енергетска инфраструктура 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
Снабдевање електричном енергијом потрошача на подручју Просторног плана обезбеђено је из 
дистрибутивног система електричне енергије који ради на напонским нивоима 35 kV, 20 kV, 
10 kV и 0,4 kV. Мрежа 35 kV и 20 kV се напаја из следећих трансформаторских станица:ТС 
110/35/20 kV „Сремска Митровица 1“,ТС 110/20 kV „Сремска Митровица 3“,ТС 110/20 kV 
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„Шид“,ТС 110/20 kV „Рума 1“,ТС 110/35/20 kV „Рума 2“,ТС 110/20 kV „Инђија“,ТС 110/20 kV 
„Инђија 2“,ТС 110/35/20 kV „Нови Сад 1“,ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“,ТС 110/35/20 kV „Нови Сад 
7“,ТС 110/20 kV „Нови Сад 9“,ТС 110/20 kV „Римски Шанчеви“,ТС 110/20 kV „Бачка Паланка 2“. 
 
У обухвату Просторног плана налазе се трафостанице ТС 110/20 kV „Шид“, ТС 110/35/20 kV 
„Нови Сад 1“ и ТС 110/20 kV „Нови Сад 6“. Поред ових у обухвату Просторног плана се налазе и 
трансформаторске станице ТС 35/10(20) kV које су са ТС 110/35 kV повезане углавном 35 kV 
надземним водовима, као и дистрибутивне трансформаторске станице 10 (20)/0,4 kV, односно 
20/0,4 kV. 
 
Већи део преносне мреже је одговарајућег квалитета. Средњенапонска мрежа је углавном 
грађена надземно у мањим насељима и ван насеља, осим у централним деловима насеља Ириг, 
Шид и Беочин.  
 
Од наведених трафостаница у обухвату Просторног плана су: ТС 35/20/10 kV „Шид“ и ТС 35/10 
kV „Кузмин“. 
 
Дистрибутивна мрежа 35 kV, 20 kV, 10 kV и 0,4 kV je грађена као надземна на стубовима (са 
голим проводницима или СКС-ом) или као подземна (кабловским водовима). 
 
Постојећа нисконапонска мрежа је највећим делом надземна, кабловски начин напајања 
углавном је заступљен у централним деловима насеља. Реконструкција нисконапонске мреже у 
насељима је делимично извршена, те је потребно у потпуности исту извршити за прелазак на 20 
kV напонски ниво. 
 
Термоенергетска инфраструктура 
 
На простору обухвата Просторног плана постоји изграђена транспортна и дистрибутивна 
гасоводна инфратруктура. 
 
На простору обухвата Просторног плана су гасификована насеља на територији следећих 
јединица локалне самоуправе: општине Бачка Паланка (насеља: Нештин и Визић), општине 
Беочин (насеља: Беочин (и Беочин Село), Черевић, Баноштор, Грабово, Луг, Свилош, Сусек и 
Раковац), општине Инђија (насеља: Чортановци, Марадик и Јарковци), Града Новог Сада 
(насеља: Сремска Каменица, Петроварадин, Буковац, Стари и Нови Лединци); општине Рума 
(насеља: Павловци и Стејановци), општине Сремски Карловци (насеље Сремски Карловци); 
Сремске Митровице града (насеља: Бешановачки Прњавор, Бешеново, Гргуревци, Дивош, Стара 
Бингула, Лежимир, Шишатовац. Манђелос и Шуљам).  
 
Општина Шид у обухвату овог Просторног плана једина није гасификована. Насеља Беркасово, 
Гибарац, Ердевик, Љуба, Моловин, Привина Глава, Бркић До и Сот која су у обухвату овог 
Просторног плана, имају изграђену дистрибутивну гасоводну мрежу која ће се у најскорије време 
прикључити на гасоводни систем ЈП "Србијагас"-а.  
 
Обновљиви извори енергије 
 
На простору обухвата Просторног плана за сада не постоји организовано коришћење овог 
ресурса већих размера. Изграђени су производни објекти, који користе соларну енергију и 
енергију биомасе/биогаса мањих капацитета, који енергију користе за сопствене потребе, а мање 
количине предају дистрибутивном енергетском систему. 
 
Енергетска ефикасност 
 
Ниска енергетска ефикасност је карактеристика целокупног енергетског система, преносног и 
дистрибутивног, као и целокупнe секторскe потрошњe (индустрија, саобраћај, зградарство), као 
и нерационална потрошња енергената. 
 
6.1.9.4. Електронска комуникациона инфраструктура  
 
Развој електронског комуникационог система на подручју обухвата Просторног плана се 
реализује у складу са Генералним плановима електронске комуникационе мреже надлежних 
предузећа.  
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Изграђени су нови капацитети уз главне, као и саобраћајне правце нижег ранга све до 
општинских. Као главни медиј, поред постојећих спојних кабловских веза и РР система, 
коришћен је оптички кабл. У већим градским центрима, као и у великом броју мањих (све до 
сеоских насеља), у протеклом периоду су обезбеђени савремени дигитални комутациони 
системи, чиме је постигнуто знатно повећање капацитета мреже, обезбеђење високог квалитета, 
поузданости и расположивости, као и увођење савремених електронских комуникационих услуга 
(широкопојасни сервиси). 
 
Целокупно подручје покривено је системом мобилне телефоније и омогућено је пружање 
квалитетних услуга. Простор је у целости покривен радиодифузним системом путем радио-
релејних репетитора и емисионих радио-станица. У насељима је изграђен кабловски систем за 
дистрибуцију радио и телевизијских програма и могућност пружања других сервиса. 
  
У обухвату Просторног плана се налази емисиони објекат-репетитор Црвени Чот, Иришки Венац, 
Сремски Карловци, Буковац, Стари Лединци и Беочин у систему емисионих веза Радио 
Телевизије Србије, а преко простора прелазе РР коридори постојећих РР веза на подручјима 
општина Нови Сад, Рума и Шабац и то: Нови Сад-Иришки Венац, Шабац-Кошутњак, Иришки 
Венац-Кошутњак, Иришки Венац-Гучево. 
 
6.1.10. Ванредне ситуације  
 
Ванредне ситуације које могу угрозити подручје обухваћено Просторним планом су: елементарне 
непогоде (земљотреси, одроњавање и клизање земљишта, поплаве, ветар, снежни нанос, град, 
суша, атмосферско пражњење, пожар), техничко-технолошке несреће/удеси и ратна разарања.  
 
Елементарне непогоде: На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије за повратни период 
од 475 година, у обухвату Просторног плана утврђени су VI-VII, VII односно VII-VIII степен 
сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У смислу интензитета и 
очекиваних последица сматра се да ће се за VI степен манифестовати „врло јак земљотрес“, за 
VII степен „силан земљотрес“ а за VIII „штетан земљотрес“.  
 
Одроњавање земљишта нема велику учесталост и одвија се углавном као појединачна мања 
појава, али представља опасност за објекте који су изграђени близу лесних одсека. Специфичан 
проблем представљају клизишта, терени релативно слабије носивости у периодима повећаних 
падавина или у деловима насеља где није адекватно регулисано одвођење вода. Ризик од 
клизишта се односи на могуће материјалне штете, као и могућност угрожавања живота људи.  
 
Део подручја у обухвату Просторног плана спада у плавна подручја. Заштита од продора високих 
дунавских вода решава се изградњом примарних и секундарних одбрамбених насипа. Лева обала 
Дунава је у потпуности заштићена изграђеним и реконструисаним насипима док је десна обала 
Дунава делимично регулисана насипима, а делимично су остале ритске површине. 
 
Подручје Фрушке горе, карактерише и велики број сталних извора и мањих водотока, од којих 
многи који полазе са њеног врха не стигну до подножја, већ се губе у лесним деловима тла. 
Такође, изградњом брана на водотоцима створене су акумулације које, поред основне намене 
која се односи на наводњавање, имају још и функцију ублажавања поплавног таласа као 
основног уређења водног режима, снабдевања водом, рибарства, рекреације и спорта и др.  
 
Средње брзине ветрова који дувају у Срему крећу се у дијапазону од 1,7 m/s до 3,2 m/s. Појава 
олујних ветрова може изазвати обарање стабала и пуцање грана, што може да угрози саобраћај 
на путевима, живот и здравље људи и да изазове веће материјалне штете на објектима, 
електродистрибутивној и телекомуникационој мрежи. Под утицајем јаког ветра, у зимском 
периоду године може доћи до стварања снежних наноса, што негативно утиче на безбедност 
саобраћаја. 
 
Подручје у обухвату Просторног плана не спада у подручја са изразитом појавом града, већ је 
подложно само повременим продорима олујних и градоносних облака. Нешто израженији 
градоносни рејони су северни и западни Срем. Заштита од града се обезбеђује лансирним 
(противградним) станицама, са којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне 
ракете.  
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Климатски услови који имају тенденцију повећања температуре, као и количина падавина која је 
често недовољна или неповољног распореда како по годинама тако и у току године, знатно утичу 
на појаву суше. Највећу учесталост суше је у вегетационом периоду, када су пољопривредне 
културе најосетљивије и када су штете од ове непогоде у то време највеће.  
 
Подручје Просторног плана обухвата 50 насељених места, од којих су најбројнија насеља сеоског 
типа, са широким улицама и приземним или зградама мале спратности, тако да се могу појавити 
пожари мањих размера и локалног карактера. Већа опасност од пожара је могућа у насељима 
мешовитог и градског типа, у којима је и већа густина насељености, као и већа спратност 
изграђених објеката. Могућа појава пожара је и на пољопривредним парцелама, због држања 
запаљивих пољопривредних усева у летњим месецима.  
 
На подручју Националног парка опасност од пожара је присутна нарочито у летњим месецима, 
када је број посетилаца (излетника) већи, а самим тим и могућност појаве пожара израженија 
нарочито због непажње. С обзиром да шуме Националног парка чине углавном лишћари, а да 
изразито осетљивих засада као што су четинари има у малом проценту, овај шумски комплекс се 
сматра мање осетљивим за развој великих пожара, од шума у којима преовлађују четинари. 
 
Техничко технолошке несреће - удеси 
 
Ha подручју обухвата Просторног плана егзистирају следећа постројења (ван границе посебне 
намене), која се налазе на листи севесо постројења4: 
- DUNAV OIL TERM DOO - севесо комплекс нижег реда у Сремским Карловцима, који је 

као севесо комплекс идентификован на основу присуства течних нафтних материја; 
- „ДОО ПРОМИСТ“ Нови Сад - севесо комплекс вишег реда у Сремским Карловцима, с 

обзиром на то да је складиште вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата. 
 
Ратна разарања: У зависности од процене степена угрожености, планирање и уређење 
простора за потребе одбране земље, подразумева предузимање одговарајућих просторних и 
урбанистичких мера на усаглашавању просторног развоја, а у циљу обезбеђења услова за 
потребе деловања и извршење одбране. 
 
 
7. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ ОБЛАСТИМА 

КОЈЕ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНЕ НЕГАТИВНОМ УТИЦАЈУ И РАЗМАТРАНА 
ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И 
ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 

 
Карактеристике животне средине на подручјима заштићених природних добара представљају 
осетљиву тему, имајући у виду фрагилне односе екосистема и међузависност природних и 
створених карактеристика. Ограничен капацитет животне средине, у највећем броју случајева и 
доводи до неопходности за израдом планских докумената, како би се међусобно конфликтни 
утицаји и активности превазишли и усмерили у контексту одрживог развоја. 
 
На основу предеоних одлика и богатог културног наслеђа у обухвату Просторног плана је 
издвојено подручје посебне намене „Фрушка гора“ које чинe: Национални парк и простор уз 
границу овог заштићеног подручја у коме се одвијају активности које су од непосредног утицаја 
на ово заштићено природно добро од националног значаја. Оваква приступ је условио и поделу 
подручја посебне намене на две просторне целине под називом:  
-  „Национални парк“ и  
-  „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“.  
 
Општа концепција просторног развоја подручја посебне намене, подразумева посебан режим 
организације, уређења, одрживог коришћења и заштите у оквиру ових издвојених просторних 
целина.  
 

                                           
4 Услови Министарства пољопривреде и заштите животне средине 
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Шире подручје Фрушке горе је јединствено „Културно подручје“ у оквиру кога је 
идентификована „Просторно културно-историјска целина Фрушка гора са манастирима и другим 
споменицима културе“, који опредељују визуелни и духовни идентитет простора. Предметним 
Просторним планом су дефинисане планске мере за даље уређење, заштиту и презентацију 
манастира,којима се успоставља равнотежа између просторног развоја комплекса манастира и 
Нацоналног парка. 
  
Концепција развоја подручја посебне намене подразумева, између осталих смерница,  
ограничење ширења грађевинског земљишта, кроз његово преиспитивање на простору 
Националног парка ради заштитите Националног парка и његових рубних делова и очувања 
карактера типова предела.  
 
На основу саобраћајних анализа може се закључити да саобраћајна инфраструктура (путно-друмски, 
железнички и водни саобраћај) у оквиру овог простора у постојећем стању (изузимајући путни-
друмски саобраћај) нема значајно велик утицај на параметре животне средине и да представља 
добру основу за примену мера за смањење утицаја саобраћаја, уз примену савремених транспортних 
технологија и еколошких прилагођених транспортних средстава. 
 
У оквиру инфраструктурних система, примарни задатак је побољшање веза између насеља у 
посебној намени и омогућавање доступности до свих садржаја и локалитета, кроз развој 
саобраћајне и инфраструктурне опремљености. У том смислу су дефинисани примарни, 
секундарни и терцијарни туристички правци, који чине окосницу туристичког кретања на 
простору подручја посебне намене и истовремено повезују центре туристичког развоја. Као 
примарни туристички правац се издваја „Фрушкогорски пут“ који спаја крајње тачке подручја 
посебне намене на правцу исток – запад (од Чортановачке шуме до насеља Беркасово) и 
повезује све остале тиристичке правце из праваца север – југ.  
 
Коришћење природних ресурса у оквиру посебне намене, посебно шумског и пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, треба да буде контролисано и усклађено је са условима 
заштите природе, а нарочито даља изградња на овом земљишту. Шумско и пољопривредно 
земљиште је потребно штитити мерама и активностима којима се трајно обезбеђују њихове 
природне функције.  
 
Због неизграђене канализационе мреже, у сеоским насељима се отпадне воде из домаћинстава 
евакуишу у подземље, најчешће преко упијајућих бунара, без претходног исталожавања у 
непропусној септичкој јами. Значајне количине отпадних вода потичу са бројних фарми говеда и 
свиња, и без претходног пречишћавања се испуштају у природне реципијенте. 
 
Отпадне и атмосферске воде се изливају у најближе реципијенте, што свакако може да угрози 
живи свет у тим реципијентима, а на посредан начин и здравље околног становништва. 
 
Простор обухваћен Просторним планом је добро опремљен комуналном гасоводном 
инфраструктуром, која својим положајем и капацитетом пружа могућност даљег ширења и 
развоја ради снабдевања свих будућих потрошача који се могу појавити на овом простору. 
 
Коришћење необновљивих извора енергије и минералних сировина, посебно неметаличних, 
треба да буде усклађено са условима заштите природе. Деградиране површине које су настале 
експлоатацијом минералних сировина, треба рекултивисати мерама које ће утицати на 
унапређење визуелне слике оштећених предела. 
 
Заштита природних ресурса и природних добара подразумева дефинисање низа мера и 
активности ради заштите воде, ваздуха, земљишта и биодиверзитета, чија ће имплементација у 
процес просторног планирања, резултирати квалитетним и међусобно усаглашеним планским 
решењима.  
 
Рурални развој, развој туризма и одрживи развој економских активности, физичка уређеност 
простора, са посебном акцентом на јачање природног и културног наслеђа, усклађени са 
заштитом природе и животне средине, представљају основе развоја подручја посебне намене. 
 
У обухвату Просторног плана налазе се заштићена подручја са посебним природним 
вредностима, потенцијално угрожени простори (пољопривредне површине, потоци и др.) и 
деградиране површине настале као резултат промена природних услова и антропогених утицаја 
(површински копови, насеља, ерозија, клизишта и сл.). 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 749

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
„ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  
НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
36 

 

На подручју Националног парка данас се налази 16 напуштених површинских копова већих 
димензија: 
1. Парагово 9/1 (Орлово бојиште), између Поповице и Парагова, површине 1,80 ha; 
2. Парагово 8/3 на Парагову, уз пут Сремска Каменица - Венац, 1,07 ha; 
3. Парагово 8/1 (Козје брдо), северно од Орловца, површине 0,42 ha; 
4. Стражилово 2, површине 1,4 ha;  
5. Попов чот - Пећина, од гребенског пута према Гргуревцима, површине 0,85 ha; 
6. Врдник - Мајдан, са леве стране пута Врдник - Змајевац, површине 2,70 ha; 
7. Иришки Венац, иза болнице код раскрснице на Венцу, површине 0,75 ha;  
8. Стари каменолом Раковац (Стрелиште), са десне стране пута Раковац - Змајевац,                          

површине 3,13 ha; 
9. Ердевик - Кулина, северно од Ердевика, површине 0,53 ha; 
10. Кречанске јаме код Лежимира, површина 0,11 ha; 
11. Стражилово 1, површине 0,10 ha; 
12. Ердељ, изнад насеља Шакотинац, површина око 20 ha; 
13. Лежимир - каменолом, близу хотела Лежимир, површина око 0,11 ha; 
14. Црвене кречане, у близини одмаралишта Бранковац; 
15. Прњавор Јазак, код манастира Јазак, површине око 0,5 ha; 
16. Туф код манастира Беочин, са леве стране пута Беочин манастир (лежиште је у површини од 

22 ha, а откоп је вршен давно, у површини од око 0,5 ha).  
 
У плану је рекултивација следећих површинских копова: Кишњева глава, Лежимир, Орлово 
бојиште, Сребро и Стари Раковац. Управљач je извршио рекултивацију следећих напуштених 
копова: Галерија-Раковац, Козје брдо, Средње брдо, Парагово 2, Стражилово 1, Стражилово 2, 
Перина пећина. Сви рекултивисани локалитети имају за циљ популаризацију геолошких 
вредности Фрушке горе, односно имају туристичко-рекреативну и едукативну намену. 
 
На простору јединица територијалне самоуправе, које се налазе у оквиру обухвата Просторног 
плана, осим општине Беочин, нису израђени локални регистри извора загађивања. Такође, није 
успостављен интегрални систем управљања и контроле животне средине путем мониторинга за 
ваздух, воду и земљиште, већ се одређена мерења параметара, који карактеришу квалитет 
природних ресурса, врше повремено и у појединим општинама (Беочин, Сремски Карловци, 
Ириг). На основу резултата наведених мониторинга може се закључити да повремена одступања 
од дозвољених вредности указују на одређена загађења ваздуха и воде за пиће, што нема 
директног утицаја на Национални парк. 
 
У Националном парку мониторинг квалитета вода је делимично успостављен (само на три 
каптирана извора), док се мониторинг шума редовно врши, уз праћење ефеката - утицај 
загађења ваздуха нa шумске екосистеме. 
 
Ha подручју обухвата Просторног плана и у близини граница обухвата, постројења која подлежу 
прибављању интегрисане дозволе у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине су следећа5: 
- Лафарж БФЦ, Беочин и 
- ИГМ СТРАЖИЛОВО, Сремски Карловци. 
 
Према подацима, на територији општине Сремски Карловци постоји једно IPPC постројење које је 
истовремено и ПРТР6 постројење - циглана ИГМ Стражилово ДОО, који производе 180.000 t 
блокова годишње.  
 
Према Регистру испуштања и преноса загађујућих супстанци - PRTR, који се у оквиру Националног 
регистра извора загађивања води у Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије, на 
подручју у обухвату Просторног плана се налазе: 
- Lafarge BFC, Беочин – није у обухвату подручја посебне намене; 
- Lafarge BFC, Површински коп „Мутаљ“ – није у обухвату подручја посебне намене; 
- „Алас Раковац“, Површински коп „Кишњева глава“ – налази се у обухвату подручја посебне 

намене.  
 

                                           
5 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине      
6 PRTR-регистар испуштања и преноса загађујућих материја(PRTR протокол) 
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Према Закону о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине се уређују 
услови и поступак издавања интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати 
негативне утицаје на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и 
постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне 
средине.  
 
У Националном парку се налази велики број бујичних потока.  
 
На подручју Срема нема значајнијих и обимнијих радова на уређењу бујичних токова, чак ни у 
случају акумулација за које није изграђен систем заштите од ерозије и бујица. Радови заштите од 
бујичних токова и еолске ерозије су изведени само локално за заштиту саобраћајница. Прецизних 
и систематизованих података о овим радовима нема, јер су деценијама извођени парцијално и 
многи објекти су одавно ван функције и немају више никакав утицај на промену стања 
бујичности. Уз то, обим изведених радова је такав да не могу озбиљније утицати на промену 
ерозионо-бујичног режима ових токова. 
 
На територији општине Сремски Карловци је посебно изражена ерозија у долинама потока, који 
имају бујични карактер и на којима није урађена регулација корита.  
 
Стражиловачки поток је загађен бацањем чврстог отпада у његов водоток и изливањем 
канализације и септичких јама. Квалитет воде Дунава је веома променљив и подложан је утицају 
загађења из Новог Сада који се налази узводно и веома близу.  
 
На простору обухвата Просторног плана постоји велик број неуређених депонија, што представља 
показатељ неадекватне комуналне услуге. Санација, рекултивација и затварање постојећих 
депонија, након законске обавезе изградње регионалних депонија, трансфер станица и сабирних 
центара, није реализовано јер још увек нису изграђене планиране регионалне депоније: 
- регионална депонија Сремска Митровица - издата дозвола за пробни рад регионалне депоније 

30.01.2014. до изградње центра за сепарацију отпада; 
- регионална депонија Инђија - у фази изградње; 
- регион за управљање отпадом Нови Сад - израђени локални планови управљања отпадом и 

регионални план управљања отпадом; локална самоуправа Града Новог Сада определила се 
да се на постојећој локацији депоније комуналног отпада у Новом Саду изгради регионална 
депонија на основу Одлуке о изради регионалног плана управљања отпадом за Град Нови Сад 
и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 45/10).  

 
Општине Ириг, Инђија, Рума, Сремски Карловци, Шид, Стара Пазова и Пећинци су потписале 
међуопштински споразум о заједничком управљању чврстим комуналним отпадом са 
регионалним центром у Инђији.  
 
Општине Бачка Паланка и Беочин су потписале међуопштински споразум о заједничком 
управљању чврстим комуналним отпадом са регионалним центром у Новом Саду. 
 
Животна средина простора у обухвату Просторног плана је у одређеној мери очувана, што 
парцијална мерења параметара, који карактеришу квалитет природних ресурса и показују. 
Највеће деградационе пунктове околине представљају копови, посебно они који се још увек 
налазе у фази експлоатације. Ови простори захтевају хитну санацију и ревитализацију, у складу 
са законским прописима.  
 
Неадекватно одлагање отпада и прометне саобраћајнице, које пролазе кроз Национални парк и 
изазивају загађење ваздуха и извор су буке, угрожавају изворне екосистеме и биодиверзитет ово 
подручја. 
 
На утврђивање концепције просторног развоја утичу постојеће делатности са присутним 
факторима ризика, угроженост простора природним непогодама и функционална намена 
простора. Планирање намене и садржаја простора и имплементација мера превенције има за циљ 
спречавање или смањивање вероватноће настанка удеса и могућих последица, а организују се и 
спроводе на основу процене ризика и последица од удеса. 
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8. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА (НАЈПОВОЉНИЈЕ 
ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ СА СТАНОВИШТА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ И ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА 
ПЛАНА) 

 
Просторним планом нису предвиђена варијантна решења. Усвојена решења су интерпретирана у 
Просторном плану и предметним елаборатом, односно Стратешком проценом утврђено је да су у 
складу са основним принципима одрживог развоја у погледу свих даљих активности у контексту 
просторног уређења подручја у обухвату Просторног плана. 
 
Реализовањем Просторног плана (усвајањем планског документа), уређење и коришћење 
простора у обухвату Просторног плана ће се одвијати у смеру планске реализације садржаја и 
активности (планским уређењем), уз испуњавање претходних услова заштите природе и животне 
средине. 
 
 
9.  РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
Због специфичности простора у обухвату Просторног плана, непосредног и ширег окружења, као и 
постојећих садржаја и планираних намена, у поступку израде Просторног плана обављене су 
консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, организацијама и органима, у току 
којих су прибављени подаци, услови и мишљења.  
 
Такође одржани су многобројни састанци и консултације са заинтересованим органима и 
организацијама. 
 
Све консултације су релевантне за процес стратешке процене и израду предметног Елабората, а 
услови и мере надлежних органа, институција и предузећа су процесом стратешке процене 
вредновани и имплементирани у планска решења. 
 
У току израде Плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну 
средину добијени су услови и сагласности надлежних институција (преглед институција, органа, 
организација и предузећа је дат у наредној табели). 
 
Табела 1.  Табела органа и институција од којих су прибављени услови и подаци од значаја за израду 

Просторног плана и стратешке процене 
 
Ред. 
бр. 

Назив институције/органа/организације/предузећа  Одговорено на захтев  
(наш број/датум) 

I РЕПУБЛИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ – НАДЛЕЖНА МИНИСТАРСТВА 

1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Сектор за планирање и 
управљање у животној средини, Група за заштиту од великог хемијског удеса, Нови Београд  2256/1 (4.10.2016.) 

2. Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд 877/1 (3.05.2017.) 
3. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за превентивну 

заштиту, Београд 2109/1 (22.09.2016.) 

4.  Министарство финансија, Управа царина, Нови Београд 1915/1 (2.09.2016.) 
5.  Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд 2570/1 (4.11.2016.) 

II НАДЛЕЖНИ ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТИ АП ВОЈВОДИНЕ 

6. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад  1960/1 (8.09.2016.) 
7. Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад 2343/1 (13.10.2016.) 
8. Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу, Нови Сад 2239/1 (3.10.2016.) 

9. Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад 2060/1 (19.09.2016.) 
10. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, 

Нови Сад 2032/1 (15.09.2016.) 

11 Покрајински секретаријат за здравство, Нови Сад 2094/1 (21.09.2016.) 
2278/1 (5.10.2016.) 

12. Покрајински секретаријат социјалну политику и демографију и равноправност полова, Нови 
Сад 2347/1 (13.10.2016.) 

13. Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Нови Сад 2228/1 (30.09.2016.) 
14. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-

националне заједнице, Нови Сад 1914/1 (2.09.2016.) 
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Ред. 
бр. 

Назив институције/органа/организације/предузећа  Одговорено на захтев  
(наш број/датум) 

15. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство,  
Нови Сад 

 

III РЕПУБЛИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ – НАДЛЕЖНИ ЗАВОДИ 

16. Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 2040/1 (16.09.2016.) 
17. Центар за разминирање, Београд  
18. Геолошки завод Србије, Сектор за геотехнику и хидрологију, Београд 602/1 (24.03.2017.) 
19. Републички сеизмолошки завод Србије, Београд 2013/1 (14.09.2016.) 

IV ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОПУПРАВЕ – ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗА УРБАНИЗАМ  

20. Општина Бачка Паланка, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Бачка Паланка 233/1 (27.01.2017.) 
21.  Општина Беочин,Служба за инспекцијске послове и урбанизам, Беочин 1958/1 (8.09.2016.) 

2838/1 (8.12.2016.) 
22. Општина Инђија, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне 

средине, Инђија  

23. Општина Ириг, Служба за заштиту животне средине и урбанизам, Ириг 1961/1 (8.09.2016.) 
2504/1 (28.10.2016.) 

24. Град Нови Сад, Градска управа за урбанизам и стамбене послове, Нови Сад 2039/1 (16.09.2016.) 
25. Општина Рума, Оделење за урбенизам и ком.-стамбене послове, Рума 2061/1 (19.09.2016.) 
26. Општина Сремски Карловци, Одељење за урбанизам, Сремски Карловци  
27. Град Сремска Митровица, Градска управа за за пољопривреду и заштиту животне средине, 

Сремска Митровица 
1976/1 (9.09.2016.) 
2360/1 (14.10.2016.) 

28. Општина Шид, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове,  
Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Шид 2355/1 (13.10.2016.) 

V ИНСТИТУЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ЗАШТИТУ НКД И ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ 

29. Републички завод за заштиту споменика културе, Београд 2268/1 (5.10.2016.) 
1069/1 1069/2 (31.5.2017.) 

30. Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин 2198/1 (29.09.2016.) 
467/1 (6.03.2017.) 
828/1 (25.04.2017.) 

31. Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сад 2194/1 (29.09.2016.) 
32. Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Сремска Митровица 2154/1 (26.09.2016.) 

569/1 (20.03.2017.) 
794/1 (20.04.2017.) 
856/1 (27.04.2017.) 
869/1 (3.05.2017.) 

1143/1 (13.06.2017.) 
33. Завод за културу Војводине, Нови Сад  
34. Српска православна црква, Српска патријаршија, Београд  
35. Сријемска бискупија, Бискупски ординаријат, Петроварадин  
36. Српска православна црква, Епархија Сремска, Сремски Карловци 2754/1 (29.11.2016.) 

2869/1 (13.12.2016.) 
118/1 (16.01.2017.) 

37. Српски православни манастир Беочин, Беочин 2673/1 (18.11.2016). 
38. Српски православни манастир Раковац, Раковац  
39. Српски православни манастир Велика Ремета, Велика Ремета  
40. Српски православни манастир Раваница – Врдник, Врдник  
41. Српски православни манастир Гргетег, Гргетег  
42. Српски православни манастир Јазак, Јазак 264/1 (1.02.2017.) 
43. Српски православни манастир Крушедол, Крушедол  
44. Српски православни манастир Мала Ремета, Јазак, Мала Ремета  
45. СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР НОВО ХОПОВО, ИРИГ  
46. СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР СТАРО ХОПОВО, ИРИГ 2955/1 (22.12.2016.) 
47. СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР ЂИПША, НЕШТИН 2893/1 (15.12-2016.) 
48. СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР КУВЕЖДИН, ДИВОШ 2854/1 (12.12.2016.) 
49. СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР ПЕТКОВИЦА, ЛЕЖИМИР  

 
2872/1 (13.12.2016.) 
2922/1 (19.12.2016.) 

50. СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР ШИШАТОВАЦ, ЛЕЖИМИР  
51. СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР ПРИВИНА ГЛАВА, Привина Глава   
52. СРПСКИ ПРАВОСЛАВНИ МАНАСТИР БЕШЕНОВО, БЕШЕНОВО 2905/1 (16.12.2016.) 

VI ИНСТИТУЦИЈЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ И ШУМА 

53. ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, Нови Сад 2122/1 (22.09.2016.) 
2516/1 (28.10.2016.) 
2770/1 (1.12.2016.) 
469/1 (3.03.2017.) 

555/1,2,3 (16.03.2017.) 
688/1 (5.04.2017.) 

749/1/2/3 (12-13.04.2017.) 
790/3, 790/4 и 790/5 

(20.04.2017.) 
54. ЈП „НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА“, Сремска Каменица 2178/1 (27.09.2016.) 

2888/1 (15.12.2016.) 
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510/1 (9.03.2017.) 
1435/1 (7.08.2017.) 

55. ЈП „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, Петроварадин 2424/1 (20.10.2016.) 
2424/2 (3.11.2016.) 

VII ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА НАДЛЕЖНИ ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

56. ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“, Сектор за стратегије, пројектовање и развој, Београд 2155/1 (26.09.2016.) 
368/1 (14.02.2017.) 
437/1 (28.02.2017.) 

57. Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, Београд 2012/1 (14.09.2016.) 

58. ДИРЕКТОРАТ ЗА ЦИВИЛНО ВАЗДУХОПЛОВСТВО, Сектор за ваздушну пловидбу, Београд 2009/1 (14.09.2016.) 

VIII ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА НАДЛЕЖНИ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

59. ЈКП „БЕОЧИН“, Беочин 2113/1 (22.09.2016.) 
60. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Инђија 2291/1 (6.10.2016.) 
61. ЈП „КОМУНАЛАЦ“, Ириг   
62. ЈП „ВОДЕ ВОЈВОДИНE“, Нови Сад  
63. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Нови Сад   
64. ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Пећинци   
65. ЈП „ВОДОВОД“, Рума 2354/1 (13.10.2016.) 
66. ЈКП „ВОДОВОД“, Сремска Mитровица   
67. ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“, Стара Пазова   
68. ЈКП „ВОДОВОД“, Шид   

IX ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА НАДЛЕЖНИ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКУ И ЕК ИНФРАСТРУКТУРУ 

69. ЈП "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ", Погон техника, Београд 2257/1 (4.10.2016.) 
70. ТЕЛЕНОР доо, Омладинских бригада 90, Нови Београд 2168/1 (27.09.2016.) 
71. „VIP mobile“ DОО, Нови Београд  
72. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, Дирекција за технику, Функција планирања и развоја, Сектор за 

планирање и развој транспортне телекомуникационе мреже, Нови Београд 2148/1 (26.09.2016.) 

73. СББ-Српске кабловске мреже ДОО, Београд 2116/1 (22.09.2016.) 
74. ЈП ЕМИСИОНА ТЕХНИКА И ВЕЗЕ, Сектор техника, Београд 1984/1 (12.09.2016.) 
75. ЈП ЕМС–СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД, Регионални центар Електровојводина Нови Сад, 

Служба планске енергетике, Нови Сад 2150/1 (26.09.2016.) 

76. ЈП ПОШТА СРБИЈЕ, Дирекција за поштанску мрежу, Београд 1930/1 (5.09.2016.) 

X ИНСТИТУЦИЈЕ И ПРЕДУЗЕЋА НАДЛЕЖНИ ЗА ТЕРМОЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

77. НИС АД. Гаспром Њефт, Нови Сад 2082/1 (20.09.2016.) 
78. ЈП Србијагас, Нови Сад, Нови Сад 2011/1 (15.08.2016.) 
79. ЈП „Транснафта“, Панчево 1899/1 (1.09.2016.) 
80. SOUTH STREAM доо Нови Сад 2163/1 (26.09.2016.) 
81. ДП „НОВИ САД ГАС“, Нови Сад  
82. ЈП „ГАС РУМА“, Рума 1891/1 (31.08.2016.) 
83. ЈП “ИНГАС“, Инђија 1995/1 (13.09.2016.) 
84. ЈП“СРЕМ-ГАС“, Сремска Митровица  
85. „ГАС-ФЕРОМОНТ“А.Д., Стара Пазова  

XI ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОПУПРАВЕ – ОРГАНИ НАДЛЕЖНИ ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

86. ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА, Одељење за урбанизам и грађевинарство, Бачка Паланка  
87. ОПШТИНА БЕОЧИН,Служба за инспекцијске послове и урбанизам, Беочин 2215/1 (30.09.2016.) 
88. ОПШТИНА ИНЂИЈА, Одељење за урбанизам, ком-стамбене послове и заштиту животне 

средине, Инђија 2125/1 (23.09.2016.) 

89. ОПШТИНА ИРИГ, Служба за заштиту животне средине и урбанизам, Ириг 2117/1 (22.09.2016.) 
90. ГРАД НОВИ САД, Градска управа за урбанизам и стамбене послове,одељење за просторно и 

урбанистичко планирање, Нови Сад 
2001/1 (14.09.2016.) 
2227/1 (30.09.2016.) 

91. ОПШТИНА РУМА, Оделење за урбенизам и грађење, Рума  
92. ОПШТИНА СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Одељење за урбанизам, Сремски Карловци 2180/1 (27.09.2016.) 
93. ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске 

послове, Сремска Митровица 2360/1 (14.10.2016.) 

94. ОПШТИНА ШИД, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 
Служба за урбанизам и заштиту животне средине, Шид 

 

XII ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

95. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 106/1 (13.01.2017.) 
96. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА, Бачка Паланка  
97. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА, Инђија  
98. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ИРИГ, Ириг  
99. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА НОВОГ САДА, Нови Сад  
100. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РУМА, Рума  
101. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ, Сремски Карловци 1887/1 (31.08.2016.) 
102. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска Митровица  
103. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ШИД, Шид 2355/2 (13.10.2016.) 
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XIII ПЛАНИНАРСКИ САВЕЗ 

104. Планинарски савез Војводине, Нови Сад 388/2 (21.02.2017.) 
105. Планинарски савез, ПСД „Железничар“ Нови Сад 388/3 (21.02.2017.) 

XIV  ОСТАЛО  

106. Каменолом Раковац ДОО Лединци 426/1 (27.02.2017.) 
107. Каменолом Раковац ДОО Лединци 461/1 (2.03.2017.) 
110.  Скијалишта Србије, Београд 1480/1 (14.8.2017.) 

 

  *Институције, органи, организације и предузећа која су доставила тражене податке и услове 
  *Институције, органи, организације или предузећа која нису доставила тражене податке и услове 

 
Стратешка процена доставља се на мишљење заинтересованим органима и организацијама и 
обезбеђује се учешће јавности у његовом разматрању.  
 
Након оцене Стратешке процене и Извештаја о учествовању заинтересованих органа и 
организација и јавности, који сачињава орган надлежан за припрему Просторног плана, орган 
надлежан за послове заштите животне средине може дати сагласност на Стратешку процену. 
 
 
 
II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
 
Општи и посебни циљеви Стратешке процене дефинисани су на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне 
средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених података о стању 
животне средине и значајних питања, услова надлежних органа и институција, као и проблема и 
предлога у погледу заштите животне средине у Просторном плану. 
 
 
 
1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Општи циљеви Стратешке процене утицаја постављају оквир за дефинисање посебних циљева и 
избор индикатора којима ће се оценити њихова оствареност, у контексту очувања животне 
средине као и спровођење принципа одрживог развоја кроз планска решења.  
 
Концепт одрживог развоја простора у обухвату Просторног плана огледа се у детаљнијој 
планској организацији и уређењу, као и усклађивању коришћења простора са природним и 
створеним потенцијалима и ограничењима, односно карактеристикама простора.  
 
Приликом израде планова, већина општих циљева везана је за планска документа вишег реда и 
услове које они диктирају, док се посебни циљеви дефинишу за конкретни разматрани простор, 
а односе се на специфичност, намену површина и др. 
 
Плански основ за израду предметног Просторног плана представља Регионални просторни план 
АП Војводине.  
 
Општи циљ Стратешке процене представља одрживо коришћење простора и природних 
ресурса на подручју Просторног плана, у циљу обезбеђења услова за спровођење 
планских активности у складу са постојећим капацитетом животне средине. 
 
Наведени циљ обезбедиће се активним спровођењем управљачких активности у заштићеним 
подручјима, као и очувањем предеоних карактеристика на подручју Просторног плана, 
контролом рада загађивача на подручју Просторног плана и у контактној зони, као и 
спровођењем континуираног мониторинг система, унапређењем система управљања отпадом и 
рационалним коришћењем енергетских ресурса, уз фаворизовање коришћења обновљивих 
извора енергије.  
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Основни разлог за израду Просторног плана је стварање услова за реализацију националних, 
регионалних и локалних интереса у оквиру граница посебне намене у складу са условима 
заштите природе, који се заснивају на вредновању и процени могућих утицаја на животну 
средину до којих може доћи имплементацијом Просторног плана. 
 
На основу наведеног општег циља Стратешке процене, прикупљених података о стању животне 
средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне средине у 
Просторном плану, утврђују се посебни циљеви стратешке процене у појединим областима 
заштите. Као посебни циљеви стратешке процене истичу се: 
А. Спровођење мера заштите у заштићеним подручјима; 
Б. Oдрживо коришћење и заштита природних ресурса (ваздух, површинске и подземне воде и 

земљиште); 
В. Очување предеоних карактеристика подручја; 
Г.  Адекватно управљање отпадом; 
Д. Рационална експлоатација минералних сировина и унапређење енергетске ефикасности; 
Ђ. Промоција и подршка развоју туризма у складу са основним принципима одрживог развоја; 
Е.  Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине и превенција акцидентних 

ситуација. 
 
Посебни циљеви Стратешке процене усклађени су са индикаторима стратешке процене 
дефинисаним Правилником о Националној листи индикатора животне средине.  
 
 
2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
На основу дефинисаних циљева, врши се избор одговарајућих индикатора Стратешке процене. Сврха 
њихове примене је у усмеравању реализације планских решења ка циљевима који се постављају.  
Индикатори представљају један од инструмената за систематско идентификовање, оцењивање и 
праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица. Они су средство за праћење 
извесне променљиве вредности у прошлости и садашњости, а неопходни су као улазни подаци за 
свако планирање активности у простору.  
 
Приликом дефинисања индикатора обрађивачи стратешке процене утицаја су се ослонили на 
индикаторе УН за одрживи развој, индикаторе дефинисане Правилником о националној листи 
индикатора заштите животне средине и на елементарне еколошке индикаторе који се могу узети у 
обзир у односу на постојеће стање животне средине и карактер Просторног плана и планираних 
активности. На основу Правилника о Националној листи индикатора заштите животне средине, на 
територији Просторног плана релевантни су индикатори приказани у Табели 2.  
 
Табела 2. Преглед Посебних циљева стратешке процене и индикатора заштите животне средине 

релевантних за подручје Просторног плана 
 

Посебни циљеви Стратешке процене Индикатори 
Спровођење мера заштите у заштићеним 
подручјима  
 

- Удео шумског земљишта у укупном земљишту (%) 
- % заштићених природних добара на територији АПВ у односу на укупну 

површину 
- Површине под изабраним значајним екосистемима (km2 или ha) 

одабраних врста екосистема 
- Учешће броја угрожених врста у укупном броју врста (%) 

Oдрживо коришћење и заштита 
природних ресурса (ваздух, површинске 
и подземне воде и земљиште) 

- Број дана са прекорачењем ГВЕ за суспендоване честице, SOx, NОx 
- Годишње количине исцрпљене подземне и површинске воде, апсолутно 

и као део од укупне обновљиве количине воде (m3, %) 
- % домаћинстава прикључен на водовод и канализацију 
- % отпадних вода које се пречишћавају  
- Присуство фекалних бактерија у води за пиће (%)7 
- БПК5 у водотоцима (mg/l кисеоника потрошеног у 5 дана, на константној 

температури од 20◦С)  
- Промена намене земљишта (%) 
- ha (%) санираних и рекултивисаних подручја  
- Квалитет пољопривредног и непољопривредног земљишта 
- Употреба минералних ђубрива (kg/ha) 
- Употреба пестицида (t активне материје пестицида на 10km2 

пољопривредног земљишта) 
Очување предеоних  
карактеристика подручја 

- Површине под природним пределима 

                                           
7 Према упутствима СЗО за квалитет воде за пиће 
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Посебни циљеви Стратешке процене Индикатори 
Адекватно управљања отпадом - Стварање отпада (t/становнику) 

- Стварање опасног отпада (t /јединици БДП) 
Рационална експлоатација минералних 
сировина и унапређење енергетске 
ефикасности 

- Удео потрошње електричне енергије, гаса и ОИЕ у енергетске сврхе 
- Рационална експлоатација минералних сировина (т/год или %) 
- Учешће обновљивих извора енергије у укупној потрошњи енергије (%) 

Промоција и подршка развоју туризма 
у складу са основним принципима 
одрживог развоја 

- Интензитет туризма 

Поштовање свих предвиђених мера 
заштите животне средине и превенција 
акцидентних ситуација 

- Регистар удеса8 
  

 
Индикатори дефинисани у претходној табели дефинисани су са циљем праћења реализације 
планских, а не технолошких решења, у планском периоду, уколико се за то укаже потреба. За 
посебан циљ стратешке процене - Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине 
и превенција акцидентних ситуација не дефинишу се конкретни индикатори јер ова област 
прожима остале области. 
 
 
3.  КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА ЦИЉЕВИМА 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину, као и многи међународни документи, 
упућују на важност односа процеса планирања и процеса израде Стратешке процене односно на 
неопходност интеграције овог инструмента у процес планирања. Избор и дефинисање 
адекватних планских решења је много ефикасније уколико је процес вршења стратешке процене 
делимично или у потпуности интегрисан у планове и програме за које се израђује.  
 
Табела 3. приказује принцип, којим су се стручни тимови Обрађивача руководили при изради ова 
два елабората, односно приказана је веза између фаза израде Просторног плана и Стратешке 
процене. 
 
Табела 3. Везе између фаза израде Просторног плана и Стратешке процене  
 

ИЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
(СПУ) 

 
Одлучивање о изради планског 

документа по претходно 
прибављеном мишљењу органа 
надлежног за стручну контролу, 

односно комисије за планове 

Узајамни утицај ових фаза – пре 
доношења Одлуке о изради 

планског документа прибавља се 
мишљење о предлогу одлуке да се 

(не)израђује СПУ 

Одлучивање о изради СПУ према претходно 
прибављеном мишљењу надлежног органа 

и др. заинтересованих органа и 
организација 

 
Доношење 

Одлуке о изради Просторног плана 
Узајамни утицај  

ових фаза 
Доношење 

Одлуке о изради Извештаја о СПУ 
 

Израда материјала за рани јавни 
увид Просторног плана Узајамни утицај  

ових фаза 

Анализа садржаја и основне 
документације, консултације са надлежним 

органима и организацијама и др. – 
формулисање Извештаја о стратешкој 

процени Израда Нацрта Просторног плана 

 
Стручна контрола Нацрта  

Просторног плана 
Узајамни утицај  

ових фаза 
Мишљење заинтересованих 

органа и организација 
 

Јавни увид у Нацрт Просторног 
плана 

Узајамни утицај ове две фазе – у 
пракси се оба елабората 

истовремено излажу на јавни увид 
Јавни увид у Извештај о СПУ 

 

Доношење Просторног плана 

Орган надлежан за израду 
планског документа не може исти 
упутити у процедуру усвајања без 

Сагласности на Извештај о СПУ 

Оцена и сагласност на Извештај 
од стране надлежног органа 

 

Спровођење Просторног плана Узајамни утицај  
ових фаза 

Имплементација мера заштите и 
мониторинг према Извештају о СПУ 

                                           
8 Регистар удеса у Републици Србији (Агенција за заштиту животне средине) 
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Циљеви Стратешке процене су, с обзиром на паралелну израду ова два документа, у потпуности 
усаглашени са циљевима Просторног плана.  
 
Циљеви Просторног плана су: 
- Заштита и одрживо коришћење природних и културних вредности у функцији развоја туризма, 

рекреације, едукације и других комплементарних активности; 
- Валоризација, заштитa и презентација непокретног културног наслеђа, уређење његове 

заштићене околине и контактног подручја, заштита и презентација нематеријалног наслеђа 
као интегралног дела градитељског наслеђа и природног амбијента; 

- Идентификација предеоних елемената и очување диверзитета и вредности предела; 
- Очување специфичности и еколошке повезаности простора; 
- Постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем његовог коришћења 

са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима и са 
потребама дугорочног социјалног и економског развоја; 

- Дефинисање начина коришћења грађевинског земљишта у складу са условима заштите 
природе;  

- Заштита, рационално коришћење и унапређење стања пољопривредног, шумског и водног 
земљишта и популације флоре и фауне;  

- Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих облика 
загађивања. 

 
Циљеви Стратешке процене: 
А. Спровођење мера заштите у заштићеним подручјима; 
Б. Oдрживо коришћење и заштита природних ресурса (ваздух, површинске и подземне воде и 

земљиште); 
В. Очување предеоних карактеристика подручја; 
Г.  Адекватно управљање отпадом; 
Д. Рационална експлоатација минералних сировина и унапређење енергетске ефикасности; 
Ђ. Промоција и подршка развоју туризма у складу са основним принципима одрживог развоја; 
Е.  Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине и превенција акцидентних 

ситуација. 
 
Табела 4. Компатибилност циљева Просторног плана и СПУ 
 
ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

 
A Б В Г Д Ђ Е 

Заштита и одрживо коришћење природних и културних 
вредности у функцији развоја туризма, рекреације, едукације 
и других комплементарних активности  

 
+ + + + + + + 

Валоризација, заштитa и презентација непокретног културног 
наслеђа, уређење његове заштићене околине и контактног 
подручја, заштита и презентација нематеријалног наслеђа као 
интегралног дела градитељског наслеђа и природног 
амбијента 

+ 0/+ + + + + + 

Идентификација предеоних елемената и очување диверзитета 
и вредности предела + + + + + + + 

Очување специфичности и еколошке повезаности простора + + + + + + + 

Постизање рационалне организације и уређења простора, 
усклађивањем његовог коришћења са могућностима и 
ограничењима у располагању природним и створеним 
вредностима и са потребама дугорочног социјалног и 
економског развоја  

+ + + + + + + 

Дефинисање начина коришћења грађевинског земљишта у 
складу са условима заштите природе + + + + 0/+ + + 

Заштита, рационално коришћење и унапређење стања 
пољопривредног, шумског и водног земљишта и популације 
флоре и фауне 

 
+ 
 

+ + + 0/- 0/+ + 

Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, 
мониторинга и контроле свих облика загађивања. + + + + + 0/+ + 

+ - позитивно,  
0 - неутрално,  
- - негативно 
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III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Приоритетни циљ израде Стратешке процене предметног Просторног плана на животну средину је 
сагледавање могућих негативних утицаја на квалитет животне средине и предвиђених мера за 
њихово смањење, не стварајући конфликте у простору и водећи рачуна о капацитету животне 
средине на посматраном простору.  
 
Да би се постављени циљеви остварили, потребно је сагледати активности и планска решења 
предвиђена Просторним планом, као и мере за смањење потенцијално негативних утицаја 
планских решења на животну средину.  
 
Стратешка процена бави се општом анализом и проценом могућих утицаја планираних решења 
заштите животне средине у Просторном плану, при чему је акценат стављен на анализу планских 
решења, која доприносе заштити животне средине и подизању квалитета живота на посматраном 
простору.  
 
 
1. ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
У Стратешкој процени анализирана су сва планска решења и извршено је идентификовање оних 
која у одређеној мери могу угрозити квалитет елемената животне средине у фази реализације 
Просторног плана. У том контексту, у Стратешкој процени се анализирају могући утицаји 
планираних активности на чиниоце животне средине и дефинишу планске мере заштите, које ће 
потенцијална загађења довести на ниво прихватљивости, односно у границе дефинисане 
законском регулативом, не стварајући конфликте у простору. 
 
Процена могућих утицаја Просторног плана на животну средину, према Закону, садржи следеће 
елементе: 
1) Приказ процењених утицаја варијантних решења Просторног плана повољних са становишта 

заштите животне средине; 
2) Поређење варијантних решења Просторног плана и приказ разлога за избор најповољнијег 

решења; 
3) Приказ процењених утицаја Просторног плана на животну средину са описом мера за 

спречавање и ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну 
средину; 

4) Начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине укључујући 
податке о: ваздуху, води, земљишту, клими, јонизујућем и нејонизујућем зрачењу, буци и 
вибрацијама, биљном и животињском свету, стаништима и биодиверзитету; заштићеним 
природним добрима; становништву, здрављу људи, градовима и другим насељима, културно-
историјској баштини, инфраструктурним, индустријским и осталим објектима или другим 
створеним вредностима; 

5)  Начин на који су при процени узете у обзир карактеристике утицаја: вероватноћа, 
интензитет, сложеност/реверзибилност, временска димензија (трајање, учесталост, 
понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника, 
прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја. 

 
Процена утицаја варијантних решења 
 
Као што је већ речено, Закон не прописује шта су то варијантна решења Просторног плана која 
подлежу стратешкој процени утицаја, тако да се у пракси разматрају две варијанте: 
 
Варијанта 1 - уколико не дође до спровођења планских решења-Status quo;  
Варијанта 2 - уколико се реализују планска решења. 
 
Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте који би се рефлектовали 
током имплементације и у случају да се не реализује предметни Просторни план, Стратешка 
процена ће се бавити разрадом варијанте да се Просторни план не реализује и варијанте 
реализације Просторног плана и предвиђених решења у свим дефинисаним областима које су 
релевантне са аспекта заштите животне средине. 
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Разлози за избор најповољнијег варијантног решења 
 
На основу члана 15. Закона о стратешкој процени утицаја обавезно је поређење варијантних 
решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. Резимирајући позитивне и негативне 
ефекте варијанти Просторног плана, може се констатовати следеће: 
1. У варијанти да се Просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду, могу 

се очекивати негативни ефекти са аспекта заштите животне средине, неадекватно и неодрживо 
коришћење предметног простора што би довело до даљег угрожавања природних ресурса и 
неконтролисаног испуштања отпадних материја у медијуме животне средине. 

2. У варијанти да се Просторни план имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у 
сваком сектору, посебно у области заштите природних добара и осталих природних ресурса, 
привреде и туризма, приликом избора будућих корисника простора, поштујући веома ограничене 
капацитете животне средине планског подручја. 

 
На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног Просторног 
плана повољнија у односу на варијанту да се Просторни план не донесе. 
 
Евалуација карактеристика и значаја утицаја планских решења 
 
У претходној табели извршена је квалитативна експертска процена позитивних и негативних 
утицаја појединих сектора Просторног плана на животну средину у поређењу са ефектима 
варијанте ако се Просторни план не примени. У наставку стратешке процене утицаја извршена 
је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја планских решења предложене 
варијанте Просторног плана на животну средину и елементе одрживог развоја. Значај утицаја 
процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се може 
остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских решења, према величини промена се 
оцењују бројевима од -3 до +3, где се знак минус односи на негативне, а знак плус за 
позитивне промене, како је приказано у табели 6 . Овај систем вредновања примењује се како на 
појединачне индикаторе утицаја, тако и на сродне категорије преко збирних индикатора. 
 
Табела 6.  Критеријуми за оцењивање величине утицаја 
 

Величина утицаја Ознака О п и с 
Критичан - 3 Јак негативан утицај 
Већи - 2 Већи негативан утицај 
Мањи - 1 Мањи негативни утицај 
Нема или нејасан утицај   0 Нема утицаја, нема података или није примењиво 
Позитиван + 1 Мањи позитивни утицај 
Повољан + 2 Већи позитиван утицај 
Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај 

 
Табела 7.  Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 
 

Размере утицаја Ознака О п и с 
Регионални Р Могућ утицај у оквиру простора регије 
 
 Локални 

 
Л 

Могућ утицај у некој зони или делу територије 
Просторног плана 

 
Вероватноћа да ће се неки процењени утицај догодити у стварности такође представља важан 
критеријум за доношење одлука у току израде Просторног плана.  
 
Вероватноћа утицаја одређује се према скали приказаној у табели 8. 
 
Табела 8. Скала за процену вероватноће утицаја 
 

Вероватноћа Ознака Опис 
100% И утицај извесан 

више од 50% В утицај вероватан 
мање од 50% М утицај могућ 

 
Вероватноћа утицаја може дакле бити од потпуно извесне (100%) до ситуације у којој је утицај 
готово невероватан. Ова чињеница је посебно важна јер тако одређено планско решење које 
генерално има изразито јак нпр. негативан утицај, у конкретном случају може бити потпуно 
невероватно па се самим тим његов утицај не може окарактерисати као стратешки значајан. 
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На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских решења на 
циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих утицаја за остваривање 
циљева стратешке процене. 
 

Циљеви стратешке процене 
 

A. Спровођење мера заштите у заштићеним подручјима; 
Б. Oдрживо коришћење и заштита природних ресурса (ваздух, површинске и подземне воде и 

земљиште); 
В. Очување предеоних карактеристика подручја; 
Г. Адекватно управљање отпадом; 
Д. Рационална експлоатација минералних сировина и унапређење енергетске ефикасности; 
Ђ. Промоција и подршка развоју туризма у складу са основним принципима одрживог развоја; 
Е. Поштовање свих предвиђених мера заштите животне средине и превенција акцидентних ситуација. 

 
Табела 9. Процена величине утицаја сектора Просторног плана у односу на циљеве стратешке процене  
 

Области планских решења 
Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ Е 

Заштита природних добара +2 +3 +3 +2 +2 +2 +2 

Заштита природних ресурса (вода, ваздух, 
земљиште, минералне сировине, шуме и 
пољопривредно земљиште) 

+3 +2 +2 +3 +2 +2 +3 

Заштита предела +2 +3 +3 0 +2 +2 +2 

Становништво и привреда +2 +1 +1 +2 +1 +2 +2 

Управљање отпадом, заштита животне средине и 
здравља становништва +3 +2 +2 +3 +2 +2 +2 

Унапређење водопривредне инфраструктуре +3 +2 +2 0 0 +2 +2 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре +2 +1 0 +1 0 +2 +2 

Изградња и модернизација енергетске 
инфраструктуре 0 0 0 0 +2 +1 +1 

Изградња капацитета за искоришћење обновљивих 
извора енергије +2 0 0 +1 +2 +3 +2 

Изградња електронске комуникационе 
инфраструктуре 0 0 0 0 0 +2 +2 

Заштита културног наслеђа 0 +2 +1 0 0 +2 +1 

Заштита од природних и техничко–технолошких 
удеса и несрећа +2 +2 +2 0 +2 +2 +3 
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Табела 10. Процена просторних размера планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 
 

Области планских решења 
Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ Е 

Заштита природних добара Л Р Р Л Л Р Л 

Заштита природних ресурса (вода, ваздух, 
земљиште, минералне сировине, шуме и 
пољопривредно земљиште) 

Л Л Р Л Л Л Л 

Заштита предела Л Р Р Л  Л  

Становништво и привредне активности 

 
Л Л Л Л  Л Л 

Управљање отпадом, заштита животне средине и 
здравља становништва 

 

Р Л Р Л Л Л Л 

Унапређење водопривредне инфраструктуре 

 

 

 

 

Р  Р   Л  

Унапређење саобраћајне инфраструктуре Л  Р   Л Л 

Изградња и модернизација енергетске 
инфраструктуре   Р  Л Л Л 

Изградња капацитета за искоришћење обновљивих 
извора енергије Л  Л  Р   

Изградња електронске комуникационе 
инфраструктуре   Л   Л  

Заштита културног наслеђа  Л Л   Л  

Заштита од природних и техничко–технолошких 
удеса и несрећа Л Л Р Л Л Л Л 

 
Табела 11. Процена вероватноће утицаја планских решења на животну средину и елементе одрживог развоја 
 

Области планских решења 
Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ Е 

Заштита природних добара В И И   М И 

Заштита природних ресурса (вода, ваздух, земљиште, 
минералне сировине, шуме и пољопривредно 
земљиште) 

И В И М  М И 

Заштита предела В И И   В В 

Становништво и привредне активности В М М И В В В 

Управљање отпадом, заштита животне средине и 
здравља становништва И В В И В И М 

Унапређење водопривредне инфраструктуре И  М   В  

Унапређење саобраћајне инфраструктуре М М М М  В М 

Изградња и модернизација енергетске 
инфраструктуре      М  

Изградња капацитета за искоришћење обновљивих 
извора енергије     В М  

Изградња електронске комуникационе 
инфраструктуре      М  

Заштита културног наслеђа  И М   В  

Заштита од природних и техничко–технолошких 
удеса и несрећа М И М М М М И 
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Кумулативни и синергетски ефекти 
 
У складу са Законом о стратешкој процени утицаја (члан 15.), стратешка процена треба да 
обухвати и процену кумулативних и синергетских ефеката.  
 
Значајни ефекти могу настати као резултат интеракције између бројних мањих утицаја 
постојећих објеката и активности и различитих планираних активности на подручју у обухвату 
Просторног плана.  
 
Кумулативни ефекти настају када појединачна планска решења немају значајан утицај, а 
неколико индивидуалних ефеката заједно могу да имају значајан ефекат.  
 
Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат 
који је већи од простог збира појединачних утицаја.  
 
У Табели 13. на основу вредновања дефинисаног у Табели 12. извршена је анализа 
кумулативних и синергетских утицаја планских решења. 
 
Табела 12.   Вредновање могућих кумулативних и синергетских утицаја области Просторног плана са 

временском димензијом 
 

Природа утицаја Трајање 
(Временска димензија) 

 Кумулативан (К) 
 Кумулативан 
 синергијски (КС) 
Синергијски (СИ) 
Појединачан-спорадичан (ПС) 

Краткорочан (Кр) 
Средњорочан Ср) 
Дугорочан (Др) 

 
Табела 13.  Идентификација могућих кумулативних и синергетских ефеката 
 

Области планских решења 
Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ Е 

Заштита природних добара КС Др КС Др КС Др КС Др К Др К Др КС Др 

Заштита природних ресурса (вода, ваздух, 
земљиште, минералне сировине, шуме и 
пољопривредно земљиште) 

КС Др КС Др КС Др КС Др К Др К Др КС Др 

Заштита предела КС Др КС Др КС Др КС Др К Др К Др КС Др 

Становништво и привредне активности КС Др КС Др КС Др КС Др КС Др КС Др КС Др 

Управљање отпадом, заштита животне 
средине и здравља становништва КС Др КС Др КС Др КС Др К Др К Др КС Др 

Унапређење водопривредне 
инфраструктуре КС Др КС Др ПС Др К / К / КС Др КС Др 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре КС Др КС Др К Др К Др К Др КС Др КС Др 

Изградња и модернизација енергетске 
инфраструктуре ПС Др ПС Др ПС / ПС / К Др К Др К Др 

Изградња капацитета за искоришћење 
обновљивих извора енергије КС Ср КС Ср КС Др К Др КС Др КС Ср КС Др 

Изградња електронске комуникационе 
инфраструктуре ПС / ПС / ПС / ПС / ПС / К Др К Др 

Заштита културног наслеђа ПС Др ПС Др КС Др ПС / ПС / КС Др К Др 

Заштита од природних и техничко–
технолошких удеса и несрећа КС Др КС Др КС Др ПС Кр КС Др КС Др КС Др 
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2. АНАЛИЗА КАРАКТЕРИСТИКА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Анализа процењених утицаја Просторног плана на животну средину извршена је у односу на 
врсту утицаја, вероватноћу утицаја, природу утицаја, интензитет активности, трајање и 
просторну димензију утицаја. 
 
На основу анализе могућих утицаја и вредновања могућих промена и ефеката у простору и 
животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских решења изазива трајна 
промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на побољшањe стања у простору, 
стандарда и квалитета животне средине, живота локалног становништва и осталих корисника 
простора и услуга.  
 
Вредновањем односа позитивних и негативних утицаја и ефеката, може се закључити да 
имплементација Просторног плана обезбеђује трајне позитивне ефекте у смислу контролисаног 
управљања простором и животном средином. Планирани мониторинг животне средине омогућиће 
и контролу утицаја реализације планских решења на животну средину.  
 
Примена и спровођење планираних мера заштите при имплементацији Плана, изради, усвајању и 
имплементацији планова нижег реда, контрола и надзор над применом мера и мониторинг 
животне средине, представљају обавезне еколошке мере и смернице у циљу спречавања појава 
негативних утицаја и ефеката на животну средину у обухвату Просторног плана.  
 
Сва планска решења, предвиђена у контексту заштите и одрживог коришћења овог еколошки 
важног подручја свакако имају кумулативног утицаја на чиниоце животне средине и очување 
биодиверзитета. 
 
Коришћење пољопривредног земљишта, базирано на органској производњи, биће у функцији 
заштите тла од загађења, а индиректно и водоносних слојева.  
 
Формирањем зелених заштитних појасева ће се обезбедити заштита предметног простора од 
еолске ерозије, буке и потенцијалног аерозагађења (поред путева). 
 
Развој туризма и експлоатација туристичких локалитета може имати потенцијално негативне 
утицаје на земљиште, а индиректно и на воду, као природни ресурс, у случају непредузимања 
предвиђених мера заштите животне средине. Карактер ових утицаја може бити краткотрајан, у 
зависности од реализације планираних мера. 
 
Највећи број еколошких фактора, због међусобне условљености и интеракције, имају 
реверзибилни карактер, што се предпоставља и за посматрани простор. 
 
 

3. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ 
УТИЦАЈА  

 
3.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА 
 
Заштиту ваздуха обезбедити уважавањем Закона о заштити ваздуха и пратећих подзаконских 
аката односно кроз примену следећих мера: 
- Успостављање мониторинга квалитета ваздуха на основу утврђене мреже мерних станица 

и/или мерних места у државној и локалној мрежи мерних станица; 
- Вршење континуалног и/или повременог мерења/узимања узорака на фиксним локацијама и 

повремена мерења на мерним местима која нису обухваћена мрежом мониторинга квалитета 
ваздуха; 

- Применом одговарајућих техничко-технолошких решења обезбедити да емисија загађујућих 
материја у ваздух задовољава прописане граничне вредности; 

- У случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху, обавезно 
је предузимање техничко-технолошких мера или обустављање технолошког процеса, како би 
се концентрације загађујућих материја свеле на ниво прописаних вредности; 
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- Уколико дође до квара уређаја којим се обезбеђује спровођење прописаних мера заштите, или до 
поремећаја технолошког процеса, услед чега долази до прекорачења граничних вредности 
емисије, носилац пројекта је дужан да квар или поремећај отклони или прилагоди рад 
новонасталој ситуацији, односно обустави технолошки процес како би се емисија свела у 
дозвољене границе у најкраћем року; 

- Код стационарног извора загађивања, у току чијег обављања делатности се могу емитовати 
непријатни мириси, обавезна је примена мера које ће довести до редукције мириса, иако је 
концентрација емитованих материја у отпадном гасу испод граничне вредности емисије;  

- Субјект новоизграђеног или реконструисаног стационарног извора загађивања за који није 
прописана обавеза издавања интегрисане дозволе или израде студије о процени утицаја на 
животну средину, дужан је да пре пуштања у рад прибави дозволу; 

- Коришћење еколошких енергената (електрична енергија, соларна енегија, енергија ветра, 
биомаса, геотермална енергија) за грејање будућих туристичких капацитета и мањих 
производних погона. За све нове привредне објекте, као потенцијалне загађиваче, и 
постојеће загађиваче, уколико не поштују правило употребе еколошких енергената ради 
задовољавања нивоа квалитета ваздуха, обавезна је уградња филтера у димњацима; 

-  Изградња планираног тунела и обилазница за одређена насеља ће утицати на смањење 
аерозагађења и буке, односно на заштиту квалитета ваздуха; 

- Реконструкција постојеће путне мреже и успостављање заштитних зона са заштитним 
зеленилом уз саобраћајнице за све категорије путева у складу са Законом, као мера заштите 
од буке и аерозагађења;  

- Спровођење поступка процене утицаја на животну средину и израда студије у којој ће бити 
дефинисане и мере заштите животне средине. 

 
 
3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДЕ 
 
У циљу заштите вода (површинских и подземних) успостављају се следеће мере заштите: 
- Обавезно очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном класом;  
- Забрањено је испуштање отпадних вода у површинске и подземне воде, које прелазе граничне 

вредности емисије - квалитет пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме 
за упуштање у канализациони систем насеља односно крајњи реципијент;  

- Забрањено је испуштање отпадних вода које су прекомерно термички загађене; 
- Отпадне воде индустрије потребно је предтретманом довести до нивоа квалитета који 

задовољава санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, односно за 
пречишћавање на ППОВ; 

- Вршити прихват зауљених отпадних вода преко сепаратора уља и масти; 
- Вршити биохемијско и механичко испитивање параметара квалитета отпадних вода; 
- Дефинисати зону изворишта и одредити зону и мере санитарне заштите свих изворишта 

(регионалних и локалних) висококвалитетних површинских и подземних вода (шира зона 
заштите, ужа зона заштите и зона непосредне заштите): 
 уже зоне заштите изворишта: уређење терена, забрана грађења нових инвестиционих 

објеката који нису у функцији водоснабдевања, забрана употребе вештачких ђубрива и 
хемијских средстава у пољопривреди, забрана депоновања отпада и редовна контрола 
коришћења земљишта;  

 зона непосредне заштите изворишта налази се унутар уже зоне заштите; 
 шира зона заштите изворишта: успоставити режим санитарног надзора и заштите од 

загађивања: забрана изградње објеката и инсталација које могу загадити воду или 
земљиште, односно угрозити безбедност цевовода и водопривредних објеката; 
каналисање и пречишћавање отпадних вода из привредних објеката у складу са 
стандардима прописаним законом; сакупљање чврстог отпада само на водонепропусним 
површинама; забрана интензивне употребе агрохемијских средстава на земљишту које се 
користи у пољопривредне сврхе и забрана транспорта и складиштења опасних материја;  

- Земљиште и водене површине у подручју заштите изворишта водоснабдевања морају бити 
заштићени од намерног или случајног загађивања и других утицаја који могу неповољно 
деловати на издашност извора и здравствену исправност воде, забраном активности које 
утичу на промену квалитета воде у водоносним слојевима или површинским токовима;  

- Забрана неконтролисаног каптирања извора без обзира на издашност; 
- Забрана неадекватног каптирања и експлоатације термоминералних вода - у циљу заштите 

формирати зоне санитарне заштите издани термоминералних вода (елиминација појединих 
активности по зонама);  

- Контрола квалитета воде за пиће (физичко-хемијски и микробиолошки стандарди) од стране 
стручних служби на локалном нивоу; 
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- Поштовање услова и критеријума за унапређење и заштиту животне средине при уређењу водотока, 
а у зонама посебних природних вредности тежити остварењу „натуралне регулације“; 

- Код непосредне реализације пројеката изградње водопривредних и других објеката и захвата 
у коришћењу водних ресурса или коришћењу водних система, обавезна је израда студије о 
процени утицаја на животну средину, а пре свега са становишта: процене ризика од свих 
врста и степена загађења вода и тла и процене и прогнозе „оводњености“ као основног 
чиниоца опстанка живота у постојећим екосистемима, у зонама утицаја;  

- Санација и ревитализација објеката и опреме водоводне инфраструктуре и изградња нових 
објеката у складу са санитарно-техничким условима изградње и уређења; 

- Решавање снабдевања становништва водом у насељима упоредо са решавањем питања 
одвођења и третмана отпадних вода; 

- Сакупљање и евакуација отпадних вода преко сепарационог канализационог система 
(раздвајање колектора за отпадне воде од колектора кишне канализације) за потенцијалне 
туристичке центре и веће центре заједницa насеља; 

- Обавезно пречишћавање свих отпадних вода (комуналних и индустријских) пре испуштања у 
водопријемник сагласно стандардима прописаним законом; 

- Отпадне воде из привредних (занатских) објеката морају испунити стандарде ефлуента, ниво 
квалитета, како би се упуштале у колекторе за отпадне воде насеља. Зависно од врсте и типа 
загађене воде, вршити претходно пречишћавање кроз предтретман, након чега се пречишћава 
са санитарним и атмосферским отпадним водама; 

- Туристички локалитети ће проблем одвођења отпадних вода решавати преко уређаја за 
биолошко пречишћавање; 

- Забрана инсталирања прљавих технологија и замена застарелих технологија са ослонцем на 
чистије (прелазити на технологије које захтевају мање специфичне количине воде и других 
сировина и материјала); 

- У снабдевању производних погона водом и других привредних објеката, оријентисати се на 
што веће коришћење водотока, као комплексних система, у којима би се планским 
газдовањем, количина и квалитет вода одржали на жељеном нивоу; 

- Рециркулација и поновно коришћење пречишћених отпадних вода; 
- Строго контролисана примена хемијских средстава у пољопривреди у циљу заштите 

површинских и подземних вода од загађивања; 
- Забрана трајног депоновања отпада на целом подручју обухвата Просторног плана, а посебно 

у долинама рекe и у зонама изворишта висококвалитетних површинских и подземних вода;  
- Спровођење поступка процене утицаја на животну средину и израда студије у којој ће бити 

дефинисане и мере у вези са заштитом вода (начин одвођења отпадних вода, третман, и др.) 
за алтернативну трасу инфраструктурног коридора; 

- Извођење ободних канала, код реконструкције саобраћајне инфраструктуре, за одвођење 
атмосферских вода које садрже загађујуће материје са пута (нафта, мазива, уља и 
исталожене штетне материје из ваздуха) и за прихватање у тзв. акцидентним случајевима 
течних товара, чиме ће се спречити њихово неконтролисано отицање. Техничко решење ће 
бити дефинисано у склопу пројекта реконструкције саобраћајнице, односно у фази 
пројектовања нових саобраћајница када ће бити узете у обзир мере које се односе на заштиту 
животне средине. Изградња и реконструкција саобраћајне инфраструктуре, као и изградња 
пратећих садржаја (станице за снабдевање горивом) подлеже Закону о процени утицаја на 
животну средину; 

- Спровођење поступка процене утицаја на животну средину и израда студије у којој ће бити 
дефинисане мере и у вези са заштитом вода (начин одвођења отпадних вода, третман, и др.) 
за планиране туристичке локалите, као и за постојеће који су саграђени без дозволе на 
простору подручја посебне намене (поготово објекти који се налазе у зони заштите 
изворишта), којих се инвеститор мора строго придржавати; 

- Побољашање систематског мерења и осматрања квалитета површинских вода, увођењем 
нових тзв. система засебних мерних станица (мерних места) са или без континуалне 
регистрације података и са резервним (допунским) местима за повремена или ad hoc мерења, 
ради потпунијег увида у квалитет вода; 

- Спровођење рестриктивних мера у циљу очувања вода у изворишним подручјима где се штите 
воде намењене за пиће или у подручјима од посебног природног или амбијенталног значаја - 
забраном изградње нових погона у наведеним подручјима или гашењем, односно 
дислокацијом већ постојећих; 

- Заштита од поплава адекватним одржавањем изграђених објеката и система. 
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3.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА 
 
Заштита земљишта је интегрално повезана са заштитом ваздуха и воде. Посебни услови и мере 
које су у функцији заштите земљишта су:  
-  Ревитализацијa и рекултивацијa простора напуштених копова, као примарних деградационих 

пунктова Националног парка, у складу са Законом и пројектима рекултивације; 
-  Детаљна истраживања у контексту заустављања и санације активних клизишта на ободу Фрушке 

горе, дуж Дунава и у складу са њима предузимање адекватних мера;  
-  На подручјима евидентираних клизишта, поред примене биотехничких мера заштите, 

извршити забрану градње објеката или спровођења било какве активности која би у случају 
трусног померања померања тла могла да изазове негативне утицаје; 

- Обезбедити заштиту тла од ерозије и деградације на огољеним падинама фрушкогорских 
водотока применом одговарајућих биолошких и техничких мера (у складу са динамиком, 
утврђеном основама газдовања шумама и Посебном водопривредном основом); 

-  Санација, рекултивација и затварање постојећих неуређених депонија; 
-  Примена концепта органске пољопривреде, која искључује конвенционалне методе употребе 

хемијских средстава заштите и агротехничких мера у пољопривреди; 
-  У случају изливања опасних материја (гориво, машинско уље и сл.), загађени слој земљишта 

мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, 
предвиђеној локацији. На месту акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта; 

-  Сакупљање, прерада или уништавање анималног отпада у објектима намењеним за прераду, 
обраду или уништавање лешева животиња и других отпадака животињског порекла, у складу 
са Законом о ветеринарству; 

-  Спречавање непланског претварања пољопривредног у грађевинско земљиште, чиме је 
иницирана нежељена промена намене простора; 

-  Спречавање претварања ливада и пашњака у оранице; 
-  Применом биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање проходности свих 

јавних путева. 
 
Заштиту земљишта од потенцијалне деградације обезбедити адекватним одвођењем отпадних 
вода, као и предузимањем превентивних мера при претакању или претовару материја које имају 
загађујући карактер. 
 
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који у обављању делатности утичу или 
могу утицати на квалитет земљишта дужни су да обезбеде техничке мере за спречавање 
испуштања загађујућих, штетних и опасних материја у земљиште, прате утицај своје делатности 
на квалитет земљишта, обезбеде друге мере заштите у складу са Законом о заштити земљишта и 
другим законима. 
 
Власник или корисник земљишта или постројења чија делатност, односно активност може да 
буде узрок загађења и деградације земљишта, дужан је да пре почетка обављања активности 
изврши испитивање квалитета земљишта. 
 
Забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, штетних и опасних материја и отпадних вода 
на површину земљишта и у земљиште. Особине земљишта могу да се мењају само у циљу 
побољшања квалитета у складу са његовом наменом. 
 
 
3.4. ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
3.4.1. Мере заштите од буке 
 
Мере и услове заштите од буке јединица локалне самоуправе утврђује у складу са Законом о 
заштити од буке у животној средини. Обавезе јединице локалне самоуправе односе се на 
акустичко зонирање на својој територији, одређивање мера забране и ограничења у складу са 
Законом, доношење локалног акционог плана заштите од буке у животној средини, обезбеђење и 
финансирање мониторинга буке у животној средини на својој територији и вршење надзора и 
контроле примене мера заштите од буке у животној средини. 
 
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини, прописани су индикатори буке 
у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнемиравања 
и штетних ефеката буке на здравље људи.  
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Према потреби, надлежни орган може утврдити потребу мониторинга буке у складу са 
Правилником о методологији за одређивање акустичких зона, Законом и важећим подзаконским 
актима. 
 
Посебни услови и мере заштите од буке за радне садржаје су: 
- Пројектовати и извести одговарајућу звучну заштиту, којом се обезбеђује да бука, која се 

емитује при прописаним условима коришћења и одржавања уређаја и опреме, не прелази 
прописане граничне вредности; 

- Након пуштања погона у рад или при пробном раду погона извршити контролно мерење нивоа 
буке на граници комплекса и извршити оцену ефикасности примењених мера заштите, при 
чему се узима као меродаван критеријум за ноћ, будући да емитована бука не зависи од доба 
дана, већ од режима рада погона (у случају да измерени нивои буке прелазе дозвољене 
вредности, побољшати звучну изолацију према осетљивим и угроженим објектима). 

 
У контексту мера заштите од буке и вибрација у коридору планиране магистралне пруге (пруге 
великих брзина), неопходно је поштовати мере заштите од буке дефинисане планским 
документима који се односе на инфраструктурни коридор. 
 
3.4.2. Мере заштите при управљању отпадом 
 
Концепцију одлагања комуналног отпада треба усагласити са принципима Стратегије управљања 
отпадом за период 2010-2019. године. 
 
Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада код 
надлежних организација и да се у зависности од његове природе са њим поступа у складу са 
законским прописима.  
 
Обавеза генератора отпада је да, у складу са Законом о управљању отпадом и осталим законским и 
подзаконским актима, који непосредно регулишу ову област: обезбеди потребан простор за одлагање 
отпада и услове и опрему за сакупљање, разврставање и привремено чување различитих отпадних 
материја. Секундарне сировине, опасан и други отпад, предавати субјекту који има одговарајућу 
дозволу за управљање отпадом (складиштење, одлагање, третман и сл).  
 
У случају потребе за простором за селективно сакупљање отпада који се не може чувати у 
контејнерима за комунални отпад, обавеза је власника/корисника да прибави услове, односно 
дозволу/сагласност надлежног органа за потребе уређења или коришћења наведеног простора. 
 
Општине Рума, Сремски Карловци, Шид, Инђија и Ириг су потписале споразум о формирању 
Сремског региона за управљање отпадом, којим је предвиђена локација регионалне депоније на 
територији општине Инђија, која је у изградњи. 
 
Општине Бачка Паланка и Беочин су потписале Споразум о формирању региона за управљање 
отпадом за више општина и оријентисане су на регионалну депонију у Новом Саду. 
 
3.4.3. Мере заштите природних добара 
 
3.4.3.1. Заштићена подручја 
 
НП „Фрушка ropa“ 
 
У оквиру НП „Фрушка ropa“ и у његовој заштитној зони, спровести мере заштите које су 
прописане Студијом заштите НП „Фрушка ropa“ (Предлог за успостављање заштите природних 
вредности, у поступку израде Закона о Националним парковима, Покрајински завод за заштиту 
природе, Нови Сад, 2015 године). Режими заштите у Националном парку су утврђени на основу 
Закона о националним парковима као оквирне границе, а дате су Прилогу број 2 - Опис границе 
Националниг парка „Фрушка гора“ и утврђених режима заштите Просторног плана. 
 
У оквиру утврђених режима заштите се примењују следеће мере: 
 
Режим заштите I (првог) степена 
Режим заштите I степена обухвата највредније, пре свега шумске локалитете, равномерно и 
мозаично распоређене на Фрушкој гори. У режиму заштите I степена забрањено je: 
1) коришћење природних ресурса и изградња објеката, 
2) сви радови и активности осим: 
- научних истраживања и праћења природних процеса, 
- контролисаних посета у образовне и општекултурне сврхе, 
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- спровођења заштитних, санационих и других неопходних мера у случају пожара, 
елементарних непогода и удеса, појава биљних и животињских болести и пренамножавања 
штегочина и 

- посебних интервентних мера на заштити екосистема. 
 
Режим заштите II (другог) степена 
Режим заштите II степена обухвата већину шума на Фрушкој гори, са делимично измењеним 
екосистемима великог научног и практичног значаја, где су могуће управљачке интервенције у 
циљу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног подручја, без последица 
no примарне вредности његових природних станишта, популација и екосистема. 
 
У режиму II степена заштите, поред мера за III степен забрањено je: 
1. Изградња нових јавних путева, 
2. нарушавање и уништавање површина под травном вегетацијом, њихово преоравање и 

успостављање пољопривредне производње, 
3. уклањање травног покривача са површинским слојем земљишта, 
4. ноћење стада и постављање чобанских склоништа. 
 
Ограничава се: 
1. изградња објеката и инфраструктуре, на потребе управљања заштићеним подручјем и 

постављање подземних водова уз постојећу инфраструктуру, 
2. асфалтирање путева на реконструкцију постојећих асфалтираних путева, 
3. насипање шумских путева на употребу природних тврдих материјала, 
4. насипање шумских путева на трасе и деонице усклађене са циљевима очувања природних 

вредности, 
5. завршни сек на просторне целине не веће од 5 ha, са успостављањем заштитног појаса 

између сечина ширине најмање 30 m у периоду од 10 година, осим за потребе 
ревитализације, 

6. обнова шумских састојина у појасу од најмање 30 метара око подручја са режимом заштите I 
степена, на групимичну обнову аутохтоних врста, 

7. обављање радова и активности у околини подручја под режимом заштите I степена у 
периоду од 15. марта до 1. августа, на удаљеност већу од 150 m или радове и активности 
плански усклађене са потребом очувања вредности локалитета, 

8. пашарење, на просторно и временски ограничене активности, пo посебном програму, 
9. кошење, на просторно и временски ограничене активности, уз примену заштитних мера за 

флору и фауну, 
10. паљење вегетације на потребу ревитализације станишта, пo посебном пројекту и условима 

заштите природе, 
11. лов у отвореним ловиштима, на просторно и временски ограничене активности на 

одржавању здравственог стања и бројности популација ловних врста, 
12. риболов на рекреативни, санациони риболов у научно-истраживачке сврхе и изловљавање 

алохтоних врста, 
13. туризам на просторно и временски ограничене активности, у складу са потребом очувања 

природних вредности, 
14. осветљавање простора на неопходно и усмерено осветљавање објеката, приземних 

површина и површине земљишта, као и за потребе безбедности саобраћајница, туристичких 
садржаја и културно-историјских вредности, 

15. употреба хемијских средстава на сузбијање пренамножених и инвазивних врста, болести и 
паразита у случајевима кад je немогуће применити алтернативно биолошко/механичко 
решење. 

 
Режим заштите III (трећег) степена 
Режим заштите III степена обухвата измењене екосистеме, постојеће објекте и инфраструктуру, 
туристичке и викенд зоне, као и просторе одрживог коришћења простора. У режиму III степена 
заштите забрањено je: 
1. изградња објеката за депоновање радиоактивног и другог опасног отпада и других објеката 

којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште и угрозити флора и фауна, 
2. радови и активности који могу имати значајан неповољан утицај на геоморфолошке, 

хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну средину, еколошки интегритет 
и естетска обележја предела, 

3. узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање дивљих животиња, 
4. уништавање и непланско уклањање и сакупљање дивљих биљака и гљива, 
5. уношење алохтоних врста животиња у отвореном делу ловишта, 
6. замена састојина аутохтоних врста дрвећа алохтоним, 
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7. вршити чисту сечу аутохтоних шумских састојина, осим за потребе ревитализације станишта, 
8. сеча издвојених и репрезентативних јединки и група аутохтоних врста дрвећа, 
9. пошумљавање и преоравање травних станишта, ливада и пашњака, 
10. исушивати или затрпавати влажна станишта, 
11. узимање геолошког и палеонтолошког материјала, осим за потребе научних истраживања, 
12. експлоатација минералних сировина, осим подземних вода, 
13. хемијско и физичко загађивање, депоновање чврстог и течног отпада, 
14. испуштање непречишћених отпадних вода, као и вода испод квалитета који одговара II 

(мезосапробној) класи, 
15. коришћење локалних шумских путева за јавни саобраћај, 
16. уништавање мобилијара уређених излетишта, информативних табли, излетничких стаза, 

туристичких пунктова и културно-историјских садржаја, 
17. вожња возила на моторни погон, других возила и превозних средстава изван путева, стаза и 

простора који су за то намењен, осим за службене потребе, 
18. напасање стоке у шумама и на шумским ливадама, осим пo посебним активностима 

ревитализације, 
19. обављање осталих активности којим би се могле нарушите природне вредности Националног 

парка. 
 
Oграничава се: 
1. изградња објеката и инфраструктуре на потребе одрживог коришћења и управљања 

заштићеним подручјем, одржавање постојећих објеката, постојећу викенд зону и 
постављање подземних водова уз постојећу инфраструктуру, 

2. промена намене површина, на потребе ревитализације и унапређења природних станишта, 
3. активности на коповима на техничку и биолошку рекултивацију усклађену са потребама 

очувања природних вредности, 
4. уношење алохтоних врста биљака на привремеио одржавање постојећих састојина и 

неинвазивних врста за спречавање ерозије, појаве клизишта и обнове шумског земљишта на 
деградованим стаништима, 

5. насељавање алохтоних врста животиња, на неинвазивне врсте на простору ограђених 
ловишта, 

6. обављање радова и активности у околини подручја под режимом заштите I степена у 
периоду од 15. марта до 1. августа, на удаљеност већу од 150 m или радове и активности 
плански усклађене са потребом очувања вредности локалитета, 

7. обнова шумских састојина у појасу од 30 метара око подручја са режимом заштите I степена, 
на групимичну обнову применом искључиво аутохтоиих врста, 

8. пашарење, на просторно и временски ограничене активности, пo посебном програму, 
9. кошење, на просторно и временски ограничене активности, уз примену заштитних мера за 

флору и фауну, 
10. паљење вегетације на потребу ревитализације станишта, пo посебном пројекту и условима 

заштите природе, 
11. осветљавање простора на усмерено осветљавање објеката, приземних површина и површине 

земљишта, као и за потребе безбедности саобраћајница, туристичких садржаја и културно-
историјских вредности, 

12. употреба хемијских средстава на сузбијање пренамножених и инвазивних врста, болести и 
паразита у случајевима кад je немогуће применити алтернативно биолошко/механичко 
решење, 

13. паркирање моторних возила и/или камп-приколица, постављање шатора, паљење ватре и 
кретање паса на активности усклађене са циљевима очувања и управљања, 

14. туристичке активности на одрживе облике туризма и рекреације на за то уређеним 
локалитетима, објектима и стазама, 

15. риболов на спортски, рекреативни, санациони, риболов у научно-истраживачке сврхе и 
изловљавање алохтоних врста, као и на порибљавање аутохтоним врстама за потребе 
реинтродукције. 

 
Мере очувања и унапређења нa подручју под режимом заштите II (другог) и III (трећег) степена 
1. Очување репрезентативних геолошких, геоморфолошких и хидролошких појава и одлика, 

биогеографских обележја подручја, предеоног, екосистемског, специјског и генетског 
диверзитета, 

2. мониторинг природних вредности, 
3. очување мешовитог састава аутохтоних шумских екосистема, 
4. ревитализација травних, шумо-степских, шумских и влажних станишта, 
5. планско сузбијање и замена инвазивних врста аутохтоним, 
6. успостављање семенских објеката аутохтоних врста дрвећа, 
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7. обнова храстових шума, 
8. постепено обнављање изданачких шума оптималним продужетком опходње приликом 

извођења оплодних сеча, 
9. остављање најмање пет стабала пo хектару приликом извођења оплодних сеча, 
10. постепено превођење постојећих изданачких шума у виши узгојни облик, са искључивом 

применом аутохтоних врста, 
11. потенцирање природне обнове шумских састојина, 
12. очување мешовитог састава шуме са значајним учешћем старих стабала, 
13. потенцирање обнове букве, храста китњака, сладуна и медунца на њиховим потенцијалним 

стаништима, 
14. потенцирање обнове грабића на реликтном станишту источног дела Фрушке rope, 
15. очување и унапређење стања високих шума применом природне обнове и благовремено и 

планско извођење мера неге и обнове шума, којима се обезбеђује природна структура и 
састав ових шума, 

16. кошење ливада пo прописаној динзмици за појединачна подручја, 
17. пашарење на издвојеним локалитетима, поготово на степским пашњацима у подножју, уз 

очување и унапређење традиционалних облика сточарства, 
18. реинтродукција врста несталих са Фрушке rope или појединих њених делова, 
19. мере активне заштите фауне (хранилишта, вештачка гнезда и др.), 
20. заштита и уређење изворишта, 
21. очување амбијенталних целина водопада и других објеката гео наслеђа, 
22. презентација и популаризација природних и створених вредности Националног парка, 
23. унапређење туристичке понуде и система управљања посетиоцима, 
24. проходност еколошких коридора, 
25. очување, рестаурација и стављање у функцију објеката културно-историјског наслеђа и 

традиционалног градитељства, 
26. уређење излетничких и других репрезентативних простора. 
 
Режим заштитне зоне 
Због великог утицаја урбаног и пољопривредног окружења Националног парка, као и у циљу 
повезивања заштићеног подручја преко локалних еколошких коридора са Дунавом као 
коридором од европског значаја, дефинишу се мере заштите за заштитну зону, усклађене са 
Уредбом о еколошкој мрежи Републике Србије. 
 
Ha подручју режима заштитне зоне ограничава се: 
1. изградња нових индустријских и прерађивачких погона, као и туристичких и других садржаја 

који су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или узнемиравања живог 
света осветљавањем, на удаљеност већу од 500 m од границе Националног парка, 

2. лов у појасу од 300 m око Националног парка на плански у сарадњи са надзорном службом 
Националног парка, 

3. коришћење станишта националне еколошке мреже на активности које су у складу са 
потребама очувања станишних типова приоритетних за заштиту и проходности еколошких 
коридора, 

4.  уношење алохтоних врста, на врсте кoje на основу стручне литературе нису инвазивне у 
Панонском региону, 

5. коришћење шума у приобалном пojacy Дунава ширине 20 m, на гајење и обнову аутохтоних 
врста. 

 
Споменик природе и Споменик вртне архитектуре 
 
Мере заштите за СП „Оскоруша код Хопова“, спровести на основу аката о заштити. Забрањено је 
предузимање радњи које ће утицати на измену овог природног добра (одлагање отпадних 
материја у његовој близини и ложење ватре), а дозвољено је предузимање биолошко-техничких 
мера заштите стабла под условима надлежне службе. 
 
Мере заштите за СВА „Парк Манастира Беочин“ спровести на основу важећег акта о заштити, а за 
потребе реконструкције Парка, неопходно је прибавити услове Покрајинског завода за заштиту 
природе. 
  
3.4.3.2. Станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста 
 
За сва евидентирана станишта на подручју обухвата Просторног плана, предметним планским 
документом се дају мере заштите. За станишта која су евидентирана у оквиру просторне целине 
„Подручје непосредног утицаја на Национални парк“ у овом поглављу се даје опис по катастарским 
парцелама, према условима и подацима Покрајинског завода за заштиту природе.  
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За остала станишта која се налазе на простору „Подручја утицаја на посебну намену“, неопходно 
је да се до усаглашавања просторних планова ЈЛС са овим Просторним планом, примењују мере 
заштите и графички приказ станишта, који је дат на Рефералној карти 3.1. Заштита природних 
добара, који је саставни део Просторног плана. 
 
Мере заштите станишта 
 
Мере заштите нa стаништима која се налазе ван грађевинских подручја: 
- забрањено je: мењати намену и културу површина, осим у циљу еколошке ревитализације 

станишта, преоравати површине под природном вегетацијом, градити рибњаке, уклањати 
травни покривач са површинским слојем земљишта, подизати соларне и ветрогенераторе, 
отварати површинске копове, мењати морфологију терена, привремено или трајно одлагати 
отпад и опасне материје, уносити инвазивне врсте биљака и животиња, 

- неопходно je: ускладити постојећи режим вода са циљевима заштите станишта, обезбедити 
одрживо коришћење травних површина станишта за кошење и испашу у складу са 
капацитетом станишта (очување старих раса и сорти, обнова екстензивног сточарства и сл.), 

- прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности:  
 изградња и реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних 

активности; уређење вода, радове на одржавању каналске мреже укључујући и уклањање 
вегетације и остале мелиорационе радове, 

 геолошка и друга истраживања,  
 подизање ваншумског зеленила,  
 сечу дрвореда, групе стабала и шумица, крчење жбуња,  
 паљење вегетације ливада, пашњака и трстика, као и ревитализацију станишта, 

формирање појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање запуштеног бунара), 
као и за 

 подизање привремених објеката (надстрешнице и сл.). 
 
Природна станишта која су обухваћена грађевинским подручјима 
- забрањено je: мењати морфолошке и хидролошке особине станишта, састав и структуру 

вегетације; одредити намену другачију од заштитног зеленила; обављати све радове и 
активности, осим еколошке едукације и одржавања станишта, у складу са карактеристикама 
и капацитетом простора; одлагати отпад и опасне материје, уносити инвазивне врсте биљака 
и животиња, 

- прибавити посебне услове заштите природе за све активности на овим подручјима, 
укључујући и активности одржавања и/или уређења просторне целине. 

 
Антропогена станишта која се налазе на грађевинским подручјима 
- Забрањене су: активности које могу да доведу до уништавања јединки заштићених и строго 

заштићених врста (јединке у свим сезонским и развојним фазама, нпр. jaja, ларве...); 
- прибавити посебне услове заштите природе за све активности на овим подручјима којима се 

мењају карактеристике станишта. 
 
Опис станишта у оквиру просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални 
парк 
 
У оквиру просторне целине „Подручје непосредног утицаја на Национални парк“, даје се следећи опис 
станишта по катастарским парцелама (у даљем тексту: парцела), према условима и подацима 
Покрајинског завода за заштиту природе: 
 
Станишта на територији општине Беочин 
 
ВЕ013а 
Станиште ВЕ013а налази ce у KO Свилош, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
југоисточна међна тачка парцеле 785. Граница ce пружа у правцу југа идући источном ивицом 
парцеле 786, потом ce ломи у правцу истока идући северном ивицом парцеле 1911 до североисточне 
међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 1892/1, 
потом ce спушта у правцу југоистока идући североисточном a потом и југоисточном ивицом исте 
парцеле. Наставља јужном ивицом парцеле 1055/1, источном ивицом парцеле 1055/2 и западном 
ивицом парцеле 311. Од источне међне тачке парцеле 1066 граница ce креће јужном ивицом парцела 
1066, 1063, 1062 и 1914. Граница ce креће источном ивицом парцеле 1351, a затим мења смер у 
правцу запада идући северном ивицом парцеле 1350. Наставља источном и западном ивицом 
парцеле 1914 и јужном ивицом парцеле 1051 до јужне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 1915 у правцу југоззпзда и даље ce креће западном ивицом исте парцеле. 
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Обухвата парцелу 949, наставља источном и северном ивицом парцеле 950, северном и западном 
ивицом парцеле 947 и западном и северном ивицом парцеле 1915 до југозападне међне тачке 
парцеле 922. Од ове тачке граница ce креће у правцу севера идући западном ивицом парцеле 922, 
наставља јужном, западном и северном ивицом парцеле 909/6, ломи ce у правцу севера идући 
западном ивицом парцеле 914, а потом обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 909/1. 
Граница потом мења смер у правцу севера идући западном ивицом парцеле 909/4 до северозападне 
међне тачке исте парцеле где наставља у истом правцу и пресеца парцелу 1915, а затим ce креће 
западном ивицом парцеле 977/1. Граница ce потом протеже дуж јужне, источне и северне ивице 
парцеле 981 до северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом 
правцу и пресеца парцелу 1915, потом ce ломи ка северу идући југозападном ивицом исте парцеле. 
Граница ce потом креће југоисточном ивицом парцеле 803 до североисточне међне тачке исте 
парцеле, нзставља у правцу североистока, пресеца парцелу 1911 а потом ce креће дуж југоисточне 
ивице парцеле 801, a потом и јужном ивицом парцеле 785 до југоисточне међне тачке исте парцеле, 
односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE013c 
Станиште ВЕ013с налази ce у KO Свилош, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 1919. Граница ce креће у правцу југа идући источном и јужном 
ивицом парцеле 1919, источном ивицом парцеле 1920/2 и северном и источном ивицом парцеле 
1920/1. Спушта ce источном ивицом парцеле 1314/1 укључујући парцелу 1314/2, наставља северном 
ивицом парцела 1931 и 1308, a затим ce спушта западном и јужном ивицом парцеле 308. Даље ce 
граница креће источном, јужном и западном ивицом парцеле 1895, затим јужном ивицом парцеле 
1838 и источном ивицом парцеле 1931 до тачке наспрам источне међне тачке парцеле 1732. Од ове 
тачке граница ce креће у правцу запада пресецајући парцелу 1931 и наставља северном и западном 
ивицом парцеле 1932. Идући у правцу запада граница ce креће северном ивицом парцеле 1886, 
затим јужном ивицом парцела 1587/1 и 1658 до источне међне тачке парцеле 1658. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 1928 у правцу југа и наставља западном и јужном ивицом парцеле 1664, 
јужном ивицом парцеле 1663, a потом ce креће дуж западне, јужне и источне ивице парцеле 1674 до 
источне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 1929 у правцу истока и 
даље обухвата северну и источну ивицу парцеле 1675. Даље ce креће северном ивицом парцела 
1676 и 1688, a потом ce ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 1692, јужном ивицом 
парцеле 1700 и јужном, западном и северном ивицом парцеле 1699 до северне међне тачке исте 
парцеле. Од ове тачке граница ce креће у правцу севера и пресеца парцелу 1929, наставља у правцу 
југа идући западном ивицом парцеле 1929. Граница ce затим креће северном ивицом парцеле 1661, 
западном ивицом парцеле 1653 и јужном ивицом парцеле 1589/2. Наставља западном ивицом 
парцеле 1929, источном ивицом парцеле 1921, затим обухвата западну и северну ивицу парцеле 
1320 и источну ивицу парцеле 1322. Даље ce креће северном ивицом парцела 1325 и 1326, западном 
ивицом парцеле 1328 и јужном ивицом парцела 1337 и 1345. Идући у правцу севера граница ce 
креће западном ивицом парцела 1345 и 1338 до северозападне међне тачке парцеле 1338. Од ове 
тачке граница пресеца парцелу 1920/1 у правцу севера и наставља изломљеном јужном ивицом 
парцеле 1350 до североисточне међне тачке парцеле 1919, односно до почетне међне тачке описа 
станишта. 
 
ВЕ014а 
Станиште ВЕ014а налази ce у KO Грабово, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 158. Граница ce пружа у правцу истока идући северном ивицом 
парцела 158, 160, 161, 162, 163 и 164/2, потом ce оштро ломи у правцу југа идући источном ивицом 
парцеле 164/2 до југоисточне међне тачке парцеле 164/2. Од ове тачке граница наставља у истом 
правцу, пресеца парцелу 958, потом мења смер у правцу истока идући јужном ивицом парцеле 958 
до североисточне међне тачке парцеле 148. Граница ce затим спушта у правцу југа идући источном 
ивицом парцеле 148 a затим северном ивицом парцеле 962. Граница потом обухвата парцелу 153 са 
њене источне, јужне и западне стране, потом наставља у правцу запада идући јужном ивицом 
парцеле 154 a затим западном ивицом исте парцеле. У северној међној тачки парцеле 154 граница 
иде у правцу југозапада идући јужном ивицом парцеле 958, a потом мења смер у правцу 
северозапада идући источном ивицом парцеле 953 до северозападне међне тачке парцеле 158, 
односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE014b 
Станиште BE014b налази ce у KO Грабово, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je северна 
међна тачка парцеле 400. Од ове међне тачке граница ce спушта у правцу југа идући изломљеном 
западном ивицом парцеле 403, a потом наставља у истом правцу идући западном ивицом парцела 
943 и 944 до јужне међне тачке парцеле 649. Од ове тачке граница мења смер у правцу 
северозапада обухватајући јужну и западну ивицу парцеле 649, a потом наставља у истом правцу 
идући јужном ивицом парцеле 652. Граница ce затим ломи у правцу севера идући изломљеном 
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западном ивицом парцела 652 и 639, a потом јужном ивицом парцела 637/2 и 637/1. Граница ce 
потом ломи у правцу севера идући источном ивицом працела 977 и 966 до северне међне тачке 
парцеле 635, одакле мења смер у правцу истока идући изломљеном јужном ивицом парцела 634/2, 
631, 630 и 629. Граница ce потом оштро ломи у правцу севера идући источном ивицом парцела 629 и 
625/2, a затим скреће у правцу истока идући јужном ивицом парцела 624, 626 и 974 до 
северозападне међне тачке парцеле 662. Од ове тачке граница ce ломи ка северу и пресеца парцелу 
974, потом наставља у истом правцу идући западном ивицом парцеле 446 a потом обухвата јужну, 
западну и северну ивицу парцеле 447. Граница ce потом креће у правцу севера идући западном 
ивицом парцела 436, 433 и 431, затим ce ломи у правцу запада идући северном ивицом парцеле 459. 
Граница ce креће северном и источном ивицом парцеле 462 до северозападне међне тачке парцеле 
417. Од ове тачке граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 961, потом наставља у 
правцу севера идући изломљеном западном ивицом парцеле 381. Граница потом скреће у правцу 
запада идући јужном ивицом парцела 373 и 368, a потом ce креће изломљеном западном ивицом 
истих парцела. Граница ce ломи у правцу истока идући северном ивицом парцела 373 и 374, a затим 
ce креће дуж изломљене западне ивице парцела 378 и 377 до северне међне тачке парцеле 377. Од 
ове тачке граница ce спушта у правцу југа идући источном ивицом парцеле 377 до места наспрам 
југозападне међне тачке парцеле 400, где ce ломи у правцу истока и пресеца парцелу 361. Граница 
потом скреће у правцу севера идући западном ивицом парцеле 400, до почетне међне тачке описа 
станишта. 
 
BE014c 
Станиште ВЕ014с налази се у KO Грабово општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 805. Граница се креће северном и источном ивицом парцеле 
805, источном ивицом парцеле 806 a затим северном и источном ивицом парцеле 788/1. Наставља 
северном ивицом парцела 791 и 788/2 и обухвата западну и северну ивицу парцеле 795 до 
североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу у правцу истока и 
креће се северном и источном ивицом парцеле 783, источном ивицом парцеле 784 и северном 
ивицом парцела 788/2 и 785. Даље се креће западном ивицом парцеле 786 и обухвата парцеле 776 и 
777. Граница се затим креће дуж јужне и источне ивице парцеле 775, северне и источне ивице 
парцеле 751 и дуж северне ивице парцеле 742. Ломи се у правцу југа идући западном ивицом 
парцела 977, потом северном и источном ивицом парцеле 907, источном ивицом парцеле 994 да 6и 
обухватила и парцелу 913, односно наставила правцем јужно до тачке тромеђе парцела 901, 944 и 
923. Граница скреће ка западу северном ивицом парцеле 923 до тачке наспрам југоисточне међне 
тачке парцеле 887. Од ове тачке граница се креће у правцу запада пресецајући парцелу 983 и 
наставља северном ивицом парцеле 924. Даље се ломи у правцу северозапада и креће се западном и 
северном ивицом парцеле 870, западном ивицом парцела 871, 863 и 861 и јужном и западном 
ивицом парцеле 860. Обухвата парцелу 859 са њене јужне, западне и северне стране укључујући 
парцеле 848, 849, 850, 851 и 808/9, наставља северозападном ивицом парцеле 986 до северне међне 
тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 983 у правцу истока и даље се креће 
источном ивицом парцеле 983. Наставља јужном и источном ивицом парцеле 804 до северозападне 
међне тачке парцеле 805, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
ВЕ015e 
Станиште BE015e налази се у KO Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 2039. Граница се креће југозападном и југоисточном ивицом парцеле 
2035, југозападном ивицом парцела 2165 и 2164 и северозападном, југозападном и југоисточном 
ивицом парцеле 2163. Настваља североисточном ивицом парцела 2124, 2125 и 2144, источном 
ивицом парцеле 2144, потом прати северну ивицу парцела 2145 и 2147, обухватајући парцелу 2145 
и потом скреће у правцу запада јужном ивицом парцела 2145 и 2144. Ломи се на југозапад идући 
источном ивицом парцела 2126 и 2137, обухватајући и јужну ивицу парцеле 2137. Граница затим 
наставља источном, југозападном и северном ивицом парцеле 2130, наставља западном ивицом 
парцела 2120 и 2113. Даље се граница креће јужном ивицом парцеле 2107, јужном, западном и 
северном ивицом парцеле 2041 a потом се ломи у правцу истока идући јужном и источном ивицом 
парцеле 2038, до северне међне тачке парцеле 2039, односно до почетне међне тачке описа 
станишта. 
 
BE015f 
Станиште BE015f налази се у KO Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2694. Од ове међне тачке граница иде у правцу истока северном 
ивицом парцела 2694, 2693 и 2692. Граница се оштро ломи у правцу југа идући источном ивицом 
парцеле 2692, затим се оштро ломи у правцу истока идући северном ивицом парцела 2691/6, 2691/5, 
2691/4, 2691/3 и 2691/2. Граница се ломи на југ идући источном ивицом парцеле 2691/2, северном 
ивицом парцела 2696/1 и 2696/2, западном и јужном ивицом парцеле 2690/2, источном ивицом 
парцеле 2701 и северном и источном ивицом парцеле 2699. 
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Даље граница обухвата парцеле 2723/1 и 2723/2 и идући у правцу југа креће се источном ивицом 
парцела 2725, 2722, 2731/1, 2761 и 2762/2. Граница иде на исток северном ивицом парцеле 2751. 
Пратећи ову ивицу граница иде ка истоку, потом скреће ка северу и иде североисточно до тачке 
наспрам међне линије парцела 2737 и 2750/2. Граница се овде ломи ка југоистоку, пресеца парцелу 
2751 и спушта се западном ивицом парцела 2737 и 2740. Код источне међне тачке парцеле 2741 
граница се ломи ка југозападу обухватајући парцелу 2741 са јужне стране, наставља јужном ивицом 
парцела 2742 и 2743 до међне тачке са парцелом 2769/2. Граница обухвата ову парцелу са источне 
и јужне стране и наставља ка југоистоку источном ивицом парцеле 2769/1, потом ломећи се ка 
западу дуж јужне ивице ове парцеле долази до источне ивице парцеле 2768/2. Граница иде на југ 
ивицом oвe працеле и прати међну линију парцеле 2771/2 са парцелама 2768/1, 2801 и 2802/1. Код 
североисточне међне тачке парцеле 2802/1 граница се ломи на југ и креће се западном ивицом 
парцеле 2803 a потом и јужном ивицом исте парцеле долази до североисточне међне тачке парцеле 
2789/1. Граница иде на југ и скреће потом на исток пратећи северну међну линију парцеле 2780 и 
обухвата ову парцелу и са источне стране као и парцелу 2781. Граница скреће на исток северном 
ивицом парцеле 4062, a код прелома парцеле на север граница пресеца ову парцелу и спушта се у 
правцу југа источном ивицом парцеле 3153 пратећи изломљени правац ивице ове парцеле до јужне 
међне тачке са парцелом 3212/3. Од ове међне тачке граница наставља у правцу истока идући 
северном na затим источном ивицом парцеле 3212/3. Наставља источном ивицом парцела 3214, 
3241, 3206 и 3245, стиже до северне међне тачке парцеле 3243, где се оштро ломи у правцу истока 
идући северном ивицом исте парцеле. Граница се даље пружа до јужне међне тачке парцеле 3242/2, 
где се оштро ломи у правцу севера идући западном ивицом парцела 3242/2 и 3242/3. Граница 
обухвата парцелу 3242/2 и са северне и источне стране, долази до међне тачке са парцелом 4065 где 
се оштро ломи у правцу североистока идући северном ивицом парцеле 4065. Граница стиже до тачке 
наспрам северне међне тачке парцеле 3248, пресеца парцелу 4065 у правцу југоистока и наставља 
дуж северне ивице парцеле 3248 у правцу истока и североистока. У северној међној тачки парцеле 
3248 граница се ломи ка југоистоку и обухвата североисточну ивицу исте парцеле, a потом ce спушта 
ка југу идући западном ивицом парцеле 3251/1. Граница ce потом ломи у правцу истока идући 
јужном ивицом парцеле 3251/1. У јужној међној тачки парцеле 3251/1 граница ce ломи у правцу југа 
и обухвата источну и јужну ивицу працеле 3340, потом ce оштро ломи на југ обухватајући источне 
ивице парцела 3345, 3348, 3353 и 3352. У јужној међној тачки парцеле 3352, граница скреће у 
правцу северозапада идући јужном ивицом парцела 3352, 3354, и 3358/1. У југозападној међној 
тачки парцеле 3358/1 Граница ce ломи у правцу југа идући источном ивицом парцеле 4065, пресеца 
ову парцелу у правцу југозапада и стиже до југоисточне међне тачке парцеле 3364. Одатле ce пружа 
у правцу запада и обухвата парцелу 3364 са јужне, западне и северне стране. Код међне тачке са 
парцелом 3244 граница скреће северозападно ивицом ове парцеле и наставља западном ивицом 
парцела 3245 и 3206 ка северу, до међне тачке сз парцелом 3207. Граница иде ка југозападу јужном 
ивицом парцела 3207, 3212/2 и 3171 до југозападне међне тачке парцеле 3171 кад прелази на њену 
западну ивицу и иде ка северу. Пратећи изломљени правац ивице ове парцеле, граница иде до 
међне тачке са парцелом 3180, када ce оштро ломи на југ и прати источну ивицу ове парцеле до 
њене крајње јужне међне тачке. Овде граница прелази на источну ивицу парцеле 3176. Граница 
обухвата парцелу 3178/1 са источне, јужне и западне стране и иде ка северу западном ивицом 
парцела 3178/2, 3175, 3173, и 3172. Граница ce спушта источном ивицом парцеле 4040/4 до тачке 
наспрам северне међне тачке парцеле 2765/2 од које пресеца парцелу 4040/4 у правцу северозапада 
и наставља западном ивицом парцеле 2765/2. Даље ce креће у правцу југа идући источном ивицом 
парцела 2561, 2562/2 и 2562/1. Од јужне међне тачке парцеле 2562/1 са парцелом 2564, граница 
прати ивицу Националног парка, обухватајући парцеле 2564, 2566, 2556, 2557/1, идући до 
југозападне међне тачке парцеле 2550. Граница обухвата парцелу 2550 са западне стране, a код 
међне тачке са парцелом 4061 спушта ce ка југоистоку јужном, источном и северном ивицом ове 
парцеле. Даље ce креће у правцу североистока идући западном ивицом парцела 2573/1 и 2560. Код 
међне тачке са парцелом 2572/1, граница ce ломи на северозапад и иде јужном ивицом парцела 
2572/1, 2572/2 и 2576, до међне тачке са парцелом 2575/1. Граница обухвата 2575/1, спуштајући ce 
југозападно до северне ивице парцеле 4061. Граница ce ломи на запад и пратећи ову ивицу иде од 
запада према северозападу и северу до северозападне међне тачке парцеле 2636. Овде ce граница 
ломи на исток северном ивицом парцела 2636 и 2638, а код јужне међне тачке парцеле 2647 граница 
иде на северозапад, западном ивицом ове парцеле. Код међне тачке са парцелом 2651, граница ce 
ломи на запад јужном ивицом 2651 и 2652, и поново долази до источне ивице парцеле 4061. Граница 
ce ломи на север, пратећи ивицу ове парцеле, све до западне међне тачке парцеле 2652/3. Граница 
ce овде ломи на североисток и обухвата парцелу 2652/3 и 2652/2 са северне стране, да би пратећи 
ивицу парцеле 2652/2, скренула на југоисток. Идући ивицом парцела 2652/2 и 2652/1, граница 
прати обод Националног парка, односно северну ивицу парцела 2651, 2646/3, 2646/2 и 2646/1 до 
северне међне тачке парцеле 2646/1. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4040/4 и даље ce креће 
њеном североисточном ивицом, граница ce затим оштро ломи у правцу севера и креће ce источном 
ивицом парцеле 4041 до почетне тачке описа станишта. 
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BE015c 
Станиште ВЕ015с налази ce у KO Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2307. Граница ce пружа у правцу истока идући северном, a 
потом и источном ивицом парцеле 2307. У јужној међној тачки исте парцеле граница ce ломи у 
правцу истока идући северном ивицом парцеле 2311/1 до тромеђе парцела 2311/1, 2308/1 и 2309, 
одакле оштро мења правац према југу идући источном ивицом парцела 2311/1, 2311/2, 2311/3 и 
2318, потом ce оштро ломи у правцу истока идући јужном ивицом парцеле 2319/1. У југоисточној 
међној тачки парцеле 2319/1 граница ce оштро ломи у правцу севера идући западном, a потом и 
источном ивицом парцеле 4059 до тромеђе парцела 4059, 2361/2 и 2362 где ce ломи у правцу истока 
идући североисточном ивицом парцела 2361/2, 2361/1 и 2360. У источној међној тачки парцеле 2360 
граница ce оштро ломи у правцу југа идући југозападном ивицом парцеле 2360, a потом и 
североисточном ивицом парцеле 2359. У североисточној међној тачки парцеле 2354 граница мења 
правац ка југозападу идући северном ивицом исте парцеле до тромеђе парцела 2354, 2353/2 и 4059, 
где ce ломи у правцу југа идући источном ивицом парцеле 4059. Од јужне међне тачке парцеле 4059 
граница пресеца парцелу 4037 у правцу северозапада и наставља западном ивицом исте парцеле. 
Пресеца парцелу 4037 од тачке тромеђе парцела 2149, 2150 и 4037 у правцу истока, и потом креће 
ce у правцу севера идући источном ивицом парцеле 4037. Наставља јужном и источном ивицом 
парцеле 2338/1, 2336 и 2335/2 и јужном ивицом парцеле 2335/1. Граница ce потом оштро ломи у 
правцу севера у југозападној међној тачки парцеле 2335/1 идући источном ивицом парцела 2333/1, 
2333/2 и 2331, потом ce оштро ломи у правцу запада идући северном, a потом западном ивицом 
парцеле 2331. У тромеђи парцела 2331, 2332/2 и 2330 граница ce оштро ломи у правцу запада идући 
јужном ивицом парцеле 2330 и у југозападној међној тачки ове парцеле нагло скреће у правцу 
севера идући источном ивицом парцеле 4037. У северозападној међној тачки парцеле 2314 граница 
ce оштро ломи у правцу истока идући јужном a потом источном ивицом парцеле 2302 до 
северозападне међне тачке парцеле 2307, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE015d 
Станиште BE015d налази ce у KO Черевић, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 3690. Граница ce пружа у правцу истока северном ивицом 
парцеле 3690 до североисточне међне тачке исте парцеле, где ce оштро ломи на север 
обухватајући парцелу 3693 са западне a потом и са северне сгране. Од североисточне међне 
тачке парцеле 2693 граница ce креће у правцу истока и пресеца парцелу 3692, a потом ce 
спушта у правцу југа идући источном ивицом исте парцеле и настављa идући северном ивицом 
парцеле 3668/3. У југозападној међној тачки парцеле 3662 граница ce оштро ломи ка северу 
идући западном, a потом и северном ивицом ове парцеле, долази до јужне међне тачке парцеле 
3663 где се оштро ломи у правцу северозапада идући западном ивицом исте парцеле. У 
северозападној међној тачки парцеле 3663 граница се оштро ломи у правцу југозапада идући 
јужном, a потом и северном ивицом парцела 3666 и 3667, наставља у правцу истока идући 
северном ивицом парцеле 3664. У североисточној међној тачки парцеле 3664, граница мења 
правац ка северу обухватајући парцелу 4060 са западне, северне и источне стране, стиже до 
северозападне међне тачке парцеле 2389 где се оштро ломи у правцу истока идући северном 
ивицом исте парцеле. У североисточној међној тачки парцеле 2389 граница се оштро ломи у 
правцу севера идући западном ивицом парцела 2382/2, 2386 и 2379/2. У северозападној међној 
тачки парцеле 2379/2 граница се оштро ломи у правцу истока идући северном ивицом исте 
парцеле. Наставља у истом правцу обухватајући парцелу 2383 са северозападне, a потом и са 
североисточне стране. У северозападној међној тачки парцеле 2385/1 граница се оштро ломи у 
правцу истока идући северном ивицом исте парцеле у чијој североисточној међној тачки мења 
правац ка југоистоку идући западном ивицом парцеле 4038. У јужној међној тачки парцеле 4038, 
граница наставља у истом правцу идући источном, a потом и јужном ивицом парцеле 3546. У 
североисточној међној тачки парцеле 3548 граница се пружа у правцу југа идући источном, a 
потом и јужном ивицом парцеле 3553 до југозападне међне тачке парцеле 3553. Настављa у 
правцу запада идући северном ивицом парцела 3556 и 3576/1. Граница прати изломљени правац 
парцеле 3576/1 у правцу запада до тромеђе парцела 3576/1, 3578 и 3577. Граница се ломи у 
правцу севера идући западном ивицом парцеле 3577 до југоисточне међне тачке парцеле 3581 
где се оштро ломи у правцу запада идући јужном ивицом ове парцеле. Граница долази до 
југозападне међне тачке парцеле 3581 где се оштро ломи у правцу севера идући источном 
ивицом парцеле 4037. Граница прати изломљени правац ивице ове парцеле до сверозападне 
међне тачке парцеле 3690, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
ВЕ018а 
Станиште BE018a налази се у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 3809. Граница иде у правцу истока северном ивицом 
парцела 3809, 3810, 3811 и 3812. Граница пресеца парцелу 3877 у правцу североистока до 
међне тачке са парцелом 3912, затим наставља северном ивицом парцеле 3912.  
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Граница сече парцелу 3914 у правцу истока до међне линије парцеле 3180 где се оштро ломи у 
правцу југозапада и иде западном ивицом парцела 3180, 3096. Граница сече парцелу 3914 у 
правцу југозапада и иде јужном и источном ивицом парцеле 3877, затим наставља северном 
ивицом парцела 3910 и 3782. Оштро се ломи на север и пресеца парцелу 3880 до јужне међне 
линије парцеле 3784/1. Наставља источном ивицом парцеле 3784/1 и долази до почетне тачке 
описа станишта. 
 
BE018b 
Станиште BE018b налази ce у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
западна међна тачка парцеле 3138. Граница иде у правцу североистока западном ивицом 
парцеле 3138. У правцу североистока граница сече парцелу 3134 до међне тачке са парцелом 
3132, затим ce ломи у правцу истока северном границом парцеле 3134 сa западном границом 
парцеле 3133, затим у правцу североистока сече парцелу 3920, оштро ce ломи на исток идући 
јужном ивицом парцеле 3089/1 до источне међне тачке са парцелом 3103. Затим ce оштро ломи у 
правцу југа идући источном ивицом парцела 3103, 3104, 3105 и јужном ивицом парцеле 3105. 
Граница прати међну линију парцеле 3096 са парцелама 3093, 3106, 3107, 3108, 3109 и 3110 до 
јужне ивице парцеле 3920. Граница наставља у правцу запада пратећи ивицу парцеле 3096 до 
међне тачке са парцелом 3163. Граница ce овде оштро ломи на југ и спушта ce ивицом парцеле 
3163. Граница обухвата парцеле 3165, 3166, 3167, 3169/1, 3172, 3171, 3169/2, 3170 и 3164 
пратећи међну линију коју ове парцеле деле са парцелом 3096. Граница наставља јужном ивицом 
парцеле 3154 ка западу, затим ce ломи на југ и обухвата парцеле 3151/1, 3151/2, 3097, 3173 и 
3174. Даље ce креће јужном ивицом парцела 3152, 3919 и обухвата парцелу 3175 са источне, 
јужне и западне стране. Даље наставља западном ивицом парцела 3919, 3184 и 3185, 
северозападном ивицом парцеле 3185 до северне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 3919 у правцу истока и даље ce креће источном ивицом парцеле 3919 
и стиже до почетне тачке описа станишта. 
 
ВЕ019а 
Станиште ВЕ019а налази се у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 2576. Граница иде у првацу југоистока, северном ивицом працела 
2576, 2577, 2578. Даље се креће јужном ивицом парцела 2578, 2579 и 2580, спушта се у правцу 
југа идући источном ивицом парцеле 2581, a потом обухвата источну и јужну ивицу парцеле 2582 
до јужне међне тачке ове парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 3926 у правцу 
југозапада, a затим мења смер у правцу севера идући западном ивицом парцеле 3926 и обухвата 
јужну, западну и северну ивицу парцеле 2671. Граница се даље креће западном ивицом парцела 
2565/1 и 2564/1. Граница се оштро ломи на исток, идући северном ивицом парцела 2564/1 и 
2566, оштро се ломи на север, идући западном ивицом прцеле 3926 до тачке наспрам северне 
међне тачке парцеле 2576, где пресеца парцелу 3926 у правцу југоистока и стиже до почетне 
тачке описа станишта. 
 
BE019b 
Станиште BE019b налази се у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2994. Граница иде северном, a потом источном ивицом 
парцеле 2994, до међне тачке ове парцеле са парцелом 3005. Граница се оштро ломи на 
североисток идући северозападном и северном ивицом парцеле 3005 до међне тачке са парцелом 
3006 где се оштро ломи на север идући западном ивицом парцеле 3006. Наставља северном 
ивицом парцела 3006 и 3007, потом источном ивицом парцела 3007 и 3008. У југоисточној међној 
тачки парцеле 3008 граница се оштро ломи у правцу запада идући јужном ивицом парцела 3007, 
3009 и 2991. У југозападној међној тачки парцела 2991 и 2992 граница се оштро ломи на југ 
идући источном, a потом јужном ивицом парцеле 2992. Наставља западном ивицом парцела 2992 
и 2993 до западне међне тачке парцеле 2993 и 2994. Граница се оштро ломи у правцу запада 
јужном, a потом западном ивицом парцеле 2994 до северозападне међне тачке парцеле 2994, 
односно почетне тачке описа станишта. 
 
BE019c 
Станиште ВЕ019с налази ce у KO Беочин, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2930. Граница иде у правцу истока идући јужном ивицом 
парцеле 3921 до тачке наспрам североисточне међне тачке парцеле 2943 од које пресеца 
парцелу 3921 у правцу севера. Граница наставља у правцу истока северном ивицом парцеле 
2943, затим ce оштро ломи на југ источном границом исте парцеле до јужне међне тачке са 
парцелом 2964. Граница иде у правцу истока јужном ивицом парцела 2964 и 2965, затим ce 
оштро ломи на север идући источном ивицом парцеле 2965 и јужном ивицом парцеле 2967, где 
пресеца парцелу 3922 до западне међне ивице парцеле 2971.  
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Граница ce оштро ломи у правцу југа идући источном ивицом парцеле 3922, затим ce оштро ломи 
у правцу истока идући северном ивицом парцеле 2973 и пресецајући парцелу 3879 ка међној 
ивице парцеле 2983. Граница наставља у правцу југоистока северном ивицом парцеле 2983, 
затим ce оштро ломи у правцу југа источном ивицом исте парцеле. Граница наставља у правцу 
истока северном ивицом парцеле 2981 и пресеца парцелу 3930 до западне међне ивице парцеле 
3034. Затим ce оштро ломи у правцу севера западном ивицом парцела 3034, 3035 и 3026, 
обухватајући и северну ивицу парцеле 3026. У међној тачки парцеле 3026 са парцелом 3024 
граница ce оштро ломи у правцу истока идући северном ивицом парцеле 3024. Затим ce оштро 
ломи у правцу југа идући западном ивицом парцеле 3049, те се оштро ломи у правцу запада 
идући северном ивицом парцеле 3049, a потом се оштро ломи у правцу југозапада западном 
ивицом исте парцеле. Код тачке наспрам међне линије парцела 3071 и 3070 граница иде на 
запад, пресеца парцелу 3879 и наставља северном ивицом парцеле 3070, пратећи њен 
изломљени правац до тачке тромеђе парцела 3070, 3080, 3081. Граница иде јужном ивицом 
парцеле 3080, a потом скреће на запад пратећи јужну ивицу парцеле 3084. Ломећи се на север 
западном ивицом парцела 3084, 3085 и 3086/1, граница долази до јужне међне тачке парцеле 
3087. Граница прати јужну, a потом источну ивицу ове парцеле, до њене најсеверније међне 
тачке и потом наставља западном и потом северном ивицом парцеле 3083. Код међне тачке са 
пацелом 2931, граница се ломи на север и идући западном ивицом парцела 2931 и 2930 долази 
до почетне тачке описа станишта. 
 
ВЕО20а 
Станиште ВЕ020а налази ce у KO Раковац општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 3294. Граница ce пружа у правцу југоистока идући јужном ивицом 
парцеле 4040. У тромеђи парцела 4040, 3658 и 3664 граница даље наставља у истом правцу 
идући северном a потом источном ивицом парцеле 3658. Од југозападне међне тачке парцеле 
4038 граница ce пружа у правцу истока јужном a потом источном ивицом парцеле 4038. У 
северној међној тачки парцеле 3645 граница ce оштро ломи у правцу југа идући западном a 
потом јужном ивицом парцеле 3644. Од тромеђе парцела 3644, 3643 и 3646 граница ce пружа 
према југу идући североисточном ивицом парцеле 3646, a затим северном ивицом парцеле 3649. 
У североисточној међној тачки парцеле 3649, граница ce оштро ломи у правцу југа идући 
западном ивицом парцеле 4029 до тромеђе парцела 4029, 3446 и 3447 где ce оштро ломи у 
правцу запада идући југоисточном ивицом парцеле 3446. Код јужне међне тачке парцеле 3446, 
граница пресеца парцелу 3445 у правцу запада и наставља ce у правцу југозапада идући 
југоисточном ивицом парцела 3443 и 3442. Код тромеђе парцела 3441, 3442 и 4033 граница 
пресеца парцелу 4033 a потом ce наставља у правцу северозапада идући западном ивицом 
парцеле 4033, a потом југозападном ивицом парцела 4034 и 3304. Граница затим долази до тачке 
наспрам међне линије парцела 3293 и 3292, пресеца парцелу 3304 у правцу севера и наставља 
ce источном ивицом парцеле 3292 до северне међне тачке парцеле 3294, односно до почетне 
међне тачке описа станишта. 
 
ВЕО20с 
Станиште ВЕ020с налази ce у KO Раковац, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 3409. Граница ce спушта у правцу југа идући источном ивицом 
парцела 3409 и 3408 до тачке наспрам северне међне тачке парцеле 3464. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 4029 у правцу југоистока и даље ce креће источном ивицом парцеле 3464. 
Наставља североисточном ивицом парцела 3467 и 3471 до тачке наспрам северне међне тачке 
парцеле 1264/3 од које пресеца парцелу 4030 у правцу југоистока. Даље ce креће јужном ивицом 
парцеле 4030, источном ивицом ларцела 3086, 3085/4 и 3085/3 и северном ивицом парцела 3078 
и 3049/1 до југоисточне међне тачке парцеле 1279/2. Од ове тачке граница пресеца парцелу 
3049/1 у правцу југозапада и мења смер у правцу југа идући источном ивицом парцела 3075 и 
3070 и јужном ивицом парцела 3070, 3080 и 3081 до југозападне међне тачке парцеле 3081. Од 
ове тачке граница наставља у правцу запада пресецајући парцелу 4028, a даље ce спушта 
јужном ивицом исте парцеле. Обухвата источну и јужну ивицу парцеле 3040, источну ивицу 
парцеле 3039 и 3038 и северну ивицу парцела 3002/2 и 3002/1 до тачке наспрам јужне међне 
тачке парцеле 3107. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4027 у правцу северозапада, a потом 
наставља северном ивицом парцеле 3114 до западне међне тачке парцеле 3115 од које пресеца 
парцелу 4029 у правцу северозапада. Граница наставља изломљеном источном ивицом парцеле 
3152 до северне међне тачке парцеле 3174, јужном ивицом парцеле 3183, a потом обухвата 
западну, северну и источну ивицу парцеле 3182. Наставља источном ивицом парцеле 3181 до 
северне међне тачке парцеле 3180 од које пресеца парцелу 4031 у правцу севера и даље ce 
креће западном ивицом парцела 3407 и 3409 до северне међне тачке парцеле 3409, односно до 
почетне међне тачке описа станишта. 
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ВЕ021а 
Станиште ВЕ021а налази се у KO Раковац, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2400. Од ове међне тачке граница иде у правцу истока северном 
ивицом парцела 2400 и 2414. У источној међној тачки парцеле 2414 граница мења правац ка југу 
идући источном ивицом исте парцеле, потом скреће ка истоку пресецајући парцелу 2403 и наставља 
у истом правцу северном ивицом парцеле 2408. У североисточној међној тачки парцеле 2408 граница 
се оштро ломи на југ идући источном ивицом исте парцеле, затим обухвата сверну и источну ивицу 
парцеле 2410 као и источну ивицу парцела 2411 и 2413. У северној међној тачки парцеле 2436 
граница мења правац ка југоистоку идући североисточном ивицом исте парцеле, потом источном и 
јужном ивицом парцеле 2437 и источном ивицом парцеле 2438/2. Граница наставља у истом правцу 
пресецајући парцелу 4045 и спушта се југозападном и јужном ивицом парцеле 4012 и иде према 
истоку. У североисточној међној тачки парцеле 2502 граница се оштро ломи ка југу идући источном 
ивицом ове парцеле. Граница потом обухвата северну и источну ивицу парцеле 2500/2, затим се 
ломи у правцу истока идући североисточном ивицом парцеле 2497. Наставља северном ивицом 
парцеле 2793 и јужном 4012 до југоисточне међне тачке парцеле 2490/2. Од ове тачке граница се 
креће у правцу североистока пресецајући парцелу 4012 и даље наставља северозападном и 
североисточном ивицом парцеле 2580. У источној међној тачки парцеле 2580 граница мења правац 
ка истоку идући северном ивицом парцеле 2626/2, затим обухвата парцелу 2626/1 са северне и 
источне стране, источну ивицу парцеле 4012 и обухвата парцелу 2486/1 са источне и јужне стране. 
Наставља у правцу запада идући јужном ивицом парцеле 2486/2, затим јужном a потом и источном 
ивицом парцеле 2487. У источној међној тачки парцеле 2488 граница се оштро ломи у правцу запада 
идући југоисточном ивицом парцела 2488 и 4045. У источној међној тачки парцеле 2465 граница се 
благо спушта у правцу југа идући северном ивицом парцеле 2754. Граница прати изломљени правац 
ивице ове парцеле (односно границу Националног парка) до западне међне тачке парцеле 2426/1 од 
које се ломи у правцу ceвepa идући западном ивицом парцела 2426/1 и 2427/1, јужном ивицом 
парцеле 2424 и западном и северном ивицом парцеле 2423/2. Даље се креће северозападном ивицом 
парцела 2423/1 и 2421, северном ивицом парцеле 2420/2 и западном ивицом парцеле 2400 и стиже 
до почетне међне тачке описа станишта. 
 
BE021b 
Станиште BE021b налази се у KO Раковац општине Беочин и KO Лединци општине Петроварадин. 
Почетна тачка описа станишта почиње у KO Беочин у северозападној међној тачки парцеле 2603. 
Граница се пружа у правцу истока идући северном ивицом парцеле 2603 a потом прелази у KO 
Лединци, наставља у истом правцу идући јужном ивицом парцеле 2160 до источне међне тачке 
парцеле 2171. Од ове тачке граница се спушта у правцу југа идући југоисточном ивицом парцеле 
2171 a потом обухвата северну, источну и западну ивицу парцеле 2175. Граница се потом пружа у 
правцу запада идући јужном ивицом парцела 2170, 2167, 2165 и 2164, затим прелази у KO Раковац и 
спушта се у правцу југа идући југоисточном ивицом парцеле 2608 и источном ивицом парцеле 
2607/2. Граница се потом пружа јужном ивицом парцела 2607/2 и 2590/2, затим се креће 
југоисточном и југозападном ивицом парцеле 2590/1 као и југозападном и северозападном ивицом 
парцеле 2591. Граница потом наставља изломљеном западном ивицом парцеле 2590/1 до 
северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница се пружа североисточном ивицом 
парцеле 2596, a потом изломљеном источном ивицом и северном ивицом парцеле 2601. Граница се 
потом ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 2603, до почетне међне тачке описа 
станишта. 
 
ВЕ02с 
Станиште ВЕ021с налази се у KO Лединци, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 2803. Граница се креће у правцу југоистока идући северном 
ивицом парцела 2803, 2804 и 2805, потом се ломи у правцу југа идући западном ивицом парцеле 
2798/7. Дзље се граница креће источном ивицом парцеле 2799, северном и источном ивицом 
парцеле 2767/1 и обухвата источну, јужну, западну и северну ивицу парцеле 2766/1. Наставља у 
правцу севера идући западном ивицом парцеле 2767/1, северном ивицом парцеле 3625/4 и источном 
ивицом парцеле 3625/5, до северозападне међне тачке парцеле 2803, односно до почетне међне 
тачке описа станишта. 
 
BE021d 
Станиште BE021d налази се у KO Лединци, општина Беочин. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 2754/2. Граница се креће у правцу југа идући источном ивицом 
парцела 2754/2 и 2764/2, наставља западном и северном ивицом парцеле 2765/2 и западном ивицом 
парцела 3364/1 и 3330 до источне међне тачке парцеле 3306. Од ове тачке граница се креће 
источном и северном ивицом парцеле 3306, северном ивицом парцеле 3309 и источном ивицом 
парцеле 3311 до североисточне међне тачке исте парцеле.  
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Од ове тачке граница пресеца парцелу 2765/2 у правцу североистока и насавља јужном ивицом 
парцеле 2761, a потом се креће источном ивицом парцеле 2757. Наставља јужном и источном ивицом 
парцеле 2755 и северном ивицом парцеле 2754/2, до североисточне међне тачке исте парцеле, 
односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
Део станишта на територији општине Беочин у посебној намени 
 
BE001 
Станиште BE001 налази ce у KO Сусек и KO Луг, општина Беочин. Почетна тачка описа дела 
станишта у посебној намени, почиње у KO Сусек на тромеђи катастарских парцела 4348, 6167 и 
4024. Од ове тромеђе граница просторне целине иде јужном ивицом парцеле 6167 до североисточне 
међне тачке парцеле 4033. Од ове тачке граница ce пружа дуж источне ивице парцеле 4033, a потом 
ce креће северном ивицом парцела 4034 и 4035/1. Даље наставља у правцу југа идући источном 
ивицом парцеле 4027, a потом ce креће северном ивицом парцеле 4036. Граница затим наставља 
источном ивицом парцела 4036, 4037, 4038, 4039/2, 4039/1, a потом обухвата парцеле 4059, 4056 и 
4055. Настављa источном ивицом парцела 4041, 4042 и 4047 и западном ивицом парцеле 6170 до 
југоисточне међне тачке парцеле 4005, затим ce креће јужном ивицом исте парцеле, a потом 
источном ивицом парцеле 6116. Граница затим прелази у KO Луг и креће ce северном ивицом 
парцеле 1400/2. Даље ce граница ломи у правцу североистока идући северном ивицом парцела 1526 
и 1527 до северне међне тачке парцеле 1527, од које граница наставља у правцу североистока и 
пресеца парцелу 2634. Граница затим обухвата западну, северну и источну ивицу парцеле 1534 и 
наставља дуж северозападне ивице парцеле 1535. Граница ce креће западном ивицом парцеле 2639, 
a затим обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 1532, потом ce креће западном ивицом 
парцеле 1531, обухвата јужну, западну, северну и источну ивицу парцеле 1529. Даље граница 
наставља северном ивицом парцеле 1531 до североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 2639 и креће ce северном ивицом парцела 1601 
и 1600. Потом обухвата источну и јужну ивицу парцеле 1600 и југоисточну ивицу парцеле 1599. 
Идући у правцу југа граница ce креће источном ивицом парцела 2639, 1542,1543,1544, 1545, 1546, 
1547, 1548, 1549, 1550, 1551 и 1555 до источне међне тачке парцеле 1555. Од ове тачке граница ce 
креће дуж северне ивице парцеле 2641, a потом источном ивицом парцеле 2634, скреће у правцу 
истока идући северном ивицом парцела 1488, 1482/1 и 1483. Граница затим обухвата западну и 
северну ивицу парцеле 1484 до североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове међне тачке 
граница ce ломи у правцу севера и пресеца парцелу 2647, a потом обухвата западну и северну ивицу 
парцеле 1813 и наставља се дуж северне ивице парцеле 1814. Даље обухвата западну и изломљену 
северну ивицу парцеле 1823 до североисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница се 
креће у правцу североистока и пресеца парцелу 2644, a затим се креће југозападном ивицом 
парцеле 1833. Граница се потом креће дуж северне и јужне ивице парцеле 1831 обухватајући и 
парцеле 1840 и 1830, a затим се креће северозападном ивицом парцеле 1826. Граница се затим ломи 
у правцу југа идући источном ивицом парцеле 1824 и у јужној међној тачки исте парцеле, пресеца 
парцелу 2647 и наставља кретање дуж источне ивице парцела 1971 и 1970 до југоисточне међне 
тачке парцеле 1970. Од ове тачке граница пресеца парцелу 1974 и наставља источном ивицом 
парцеле 1982, северном ивицом парцела 1984 и 1987 и западном ивицом парцеле 1988 до 
северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 1974 у правцу 
севера, a потом се креће северном и источном ивицом исте парцеле, a затим северном и источном 
ивицом парцеле 1993 до северне међне тачке парцеле 1994. Од ове тачке граница се креће 
североисточном ивицом парцеле 1994, a потом северном ивицом парцеле 1996. Даље се граница 
креће западном и североисточном ивицом парцеле 1997 и североисточном ивицом парцеле 1998, a 
затим се креће западном ивицом парцеле 1959. Граница се даље креће северозападном и 
североисточном ивицом парцеле 1958, a потом се ломи у правцу севера идући северозападном 
ивицом парцеле 2004 и обухвата северозападну, источну и јужну ивицу парцеле 1952, a затим 
наставља кретање северном ивицом парцела 2649 и 1468. Наставља североисточном и 
северозападном ивицом парцеле 1467/2, a потом јужном ивицом парцеле 1467/1. Граница се потом 
оштро ломи идући источном ивицом парцеле 1475, a затим наставља северном ивицом парцела 1466 
до јужне међне тачке парцеле 1481. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 2622 у правцу 
југозапада, a потом се креће јужном ивицом парцела 1455, 1452 и 1458. Идући у правцу севера 
граница се креће источном ивицом парцеле 1426 до тромеђе парцела 1444, 1426 и 1427. Од ове 
тачке граница се креће дуж западне ивице парцела 1444 и 1438, a потом источном ивицом парцеле 
1407, прелази у KO Сусек и креће се источном ивицом парцеле 5531. Граница се затим пружа дуж 
западне ивице парцела 5525 и 5520 и северном ивицом парцеле 5521 и наставља свој смер у правцу 
севера идући источном ивицом парцела 5531 и 5499. Даље граница наставља југоисточном ивицом 
парцеле 6142 до тачке наспрам јужне међне тачке парцеле 5493, одакле пресеца парцелу 6142 у 
правцу запада. Граница се даље креће у правцу севера изломљеном источном ивицом парцела 5497, 
5496, 5481, 5477, 5495, 5460, 5469, 5468, 5463, 5429, 5428, 5423, 5427 и 5426, a потом се креће 
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источном ивицом парцеле 5418 до југоисточне међне тачке парцеле 5417. Од ове тачке граница се 
креће у правцу североистока и пресеца парцелу 6151, a потом наставља јужном ивицом парцела 
4398, пресеца парцелу 6116 и наставља јужном међом катастарске парцеле 4348 до тромеђе 
катастарских парцела 4348, 6167 и 4024, почетне тачке описа. 
 
ВЕ00З 
Станиште ВЕ00З налази се у KO Сусек, KO Луг и KO Свилош. Почетна тачка описа дела станишта у 
посебној намени почиње у KO Сусек у југозападној међној тачки парцеле 1863. Од ове тачке граница 
се креће у правцу југоистока прелазећи у KO Луг, крећући се источном ивицом парцеле 2621, a 
потом обухвата северозападну, североисточну и југоисточну ивицу парцеле 2415 до источне међне 
тачке исте парцеле. Граница прелази у KO Свилош и идући у правцу југоистока пресеца парцелу 
847. Даље обухвата изломљену северну, источну и јужну ивицу парцеле 836, потом се спушта 
западном ивицом парцеле 828, a затим северном, западном и јужном ивицом парцеле 826. Наставља 
у правцу југа идући западном и јужном ивицом парцеле 821 до тачке наспрам северне међне тачке 
парцеле 897 где пресеца парцелу 1918 у правцу југа и наставља источном и јужном ивицом парцеле 
897. Граница се потом креће изломљеном источном ивицом парцеле 893, обухвата источну, јужну и 
западну ивицу парцеле 1529 и наставља се изломљеном северном ивицом парцела 1527/1 и 1531. 
Идући у правцу југа граница се креће источном ивицом парцела 1532, 1533 и 1534, потом се креће 
дуж јужне и западне ивице парцеле 1534, a затим дуж северне ивице парцела 1894/2 и 1537 до 
јужне међне тачке парцеле 2186. Од ове тачке граница прелази у KO Луг, креће ce у правцу севера 
идући западном ивицом парцеле 2186, a потом изломљеном северном ивицом парцела 2186 и 2187. 
Граница ce креће источном и северном ивицом парцеле 2191, a потом јужном и западном ивицом 
парцеле 2201 и западном ивицом парцеле 2202. Граница ce креће у правцу севера идући источном 
ивицом парцеле 2208 до северозападне међне тачке парцеле 2209. Настављајући у истом правцу 
граница пресеца парцелу 2651, a потом ce креће дуж границе KO Свилош до југозападне међне тачке 
парцеле 865. Од ове тачке граница улази у KO Свилош и креће ce јужном и источном ивицом парцеле 
865, a потом и источном, северном и западном ивицом парцеле 862. Граница ce потом креће јужном 
ивицом парцела 861 и 855, a потом ce ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 855 и 
улази у KO Луг. Граница даље наставља западном ивицом парцела 2400, 2399, 2394, 2393, 2392, 
2391, 2383 и 2384. Даљe ce креће јужном ивицом парцеле 2385, a потом наставља источном ивицом 
парцела 2657до тромеђе катастарских парцела 2657, 2442 и 2443. Од ове тромеђе граница 
просторне целине се ломи и иде у правцу североистока пратећи североисточне међе катасатрских 
парцела 2442, 2441, 2440 и 2621 до југозападне међне тачке парцеле 1863 у катастарској општини 
Сусек, почетној тачки описа. 
 
BEO20b 
Станиште BEO20b нзлази се у KO Раковац општина Беочин. Почетна тачка описа дела станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 3498. Граница се креће у правцу југоистока идући источном 
ивицом парцела 3498 и 3496/1, западном ивицом парцеле 3478/1 и источном ивицом парцела 4035, 
3453/1, 3453/50 и 3463. Граница се даље крће јужном ивицом парцела 3463, 3462 и 3461 где мења 
смер у правцу севера идући источном ивицом парцеле 4029. У југозападној међној тачки парцеле 
3460 граница наставља у правцу севера идући западном ивицом парцела 3460 и 3453/1, потом се 
пружа јужном, a затим западном ивицом парцеле 3454. Граница се затим наставља западном ивицом 
парцела 3453/1 и 3450. У западној међној тачки парцеле 3450 граница благо мења смер у правцу 
запада идући јужном ивицом парцеле 4036 до тромеђе парцела 3451, 4036 и 4029 где наставља у 
правацу севера идући североисточном ивицом парцеле 4029 до јужне међне тачке парцеле 3605/1. 
Од ове тачке граница се ломи и прати јужну међу катастарских парцела 3605/1, 3594, 3592 и секућу 
катастарску парцелу 4036 долази до je северозападне међне тачке парцеле 3498, почетне тачке 
описа. 
 
Станишта на територији општине Бачка Паланка 
 
BPA06b 
Станиште BPA06b налази се у KO Нештин, општина Бачка Паланка. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 2427. Граница се креће у правцу југа идући источном ивицом 
парцела 2427, 2441/2, 2441/1, 2441/3, 2858, 2857, 2641, 2642, a потом обухвата североисточну, 
југоисточну и југозападну ивицу парцеле 2643. Даље се креће северном и западном ивицом парцеле 
2644/1 до западне међне тачке исте парцеле од које пресеца парцелу 4805 у правцу запада и 
наставља дуж изломљене источне ивице парцела 2637/3, 2636, 2635/2, 2649/2, 2651, 2652 и 2657 до 
источне међне тачке парцеле 2657. Од ове тачке граница се креће у правцу југоистока и пресеца 
парцелу 4803, a затим се креће источном ивицом исте парцеле. Граница се потом креће јужном 
ивицом парцеле 2719 до северне међне тачке парцеле 2744, наставља у правцу североистока и 
пресеца парцелу 4805. Граница се даље пружа дуж северне ивице парцеле 4806, a затим се креће 
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западном ивицом парцеле 2738 и северозападном ивицом парцела 2751 и 2752/1. Спушта се 
североисточном ивицом парцеле 2752/1 до источне међне тачке исте парцеле. Од ове међне тачке 
граница пресеца парцелу 4807 у правцу североистока, a потом се креће југоисточном ивицом 
парцела 2819/2, 2820/3 и 2820/4. Даље се креће североисточном ивицом парцеле 2816 до источне 
међне тачке исте парцеле. Од oвe међне тачке граница пресеца парцелу 4808 у правцу истока и 
креће се северозападном ивицом парцела 2931/2, 2931/1, 2930/2, 2929/2 и 2928/2. У северној 
међној тачки працеле 2928/2 граница пресеца парцелу 4810 у правцу истока, a потом се ломи у 
правцу југоистока идући североисточном ивицом парцеле 4810. Граница се потом креће изломљеном 
северном ивицом парцела 3211/1, 2793 и 2791 до западне међне тачке парцеле 2791. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 4807 у правцу југозапада и креће се северозападном ивицом парцеле 
2790, a потом наставља северном ивицом парцеле 3211/1. Даље се креће источном и северном 
ивицом парцеле 2704/3, a потом северном ивицом парцела 2704/2 и 2704/1. Граница се потом 
спушта у правцу југа идући западном ивицом парцеле 2704/1, наставља јужном ивицом парцела 
2610 и 2612, a затим и западном ивицом парцеле 2612. Граница се креће јужном ивицом парцеле 
2617 до југозападне међне тачке исте парцеле од које пресеца парцелу 4779 у правцу запада, a 
потом наставља у правцу југа идући западном ивицом парцела 4779 и 2606. Даље се креће јужном, 
југозападном и западном ивицом парцеле 2593 и наставља источном ивицом парцела 2585/1, 2583, 
2581, 2580/5, 2580/2, 2580/1, 2576, 2575, 2573/1, 2572, 2569, 2567/2 и 2562. Граница се потом 
пружа дуж северне ивице парцела 2562 и 2565, a затим се спушта у правцу југа идући источном 
ивицом парцела 2558/2, 2558/1, 2554 и западном ивицом парцеле 4802. Идућ у правцу запада 
граница се креће северном ивицом парцела 2546/13 и 2541, западном ивицом парцеле 2541, a потом 
и јужном ивицом парцела 2544, 2542/2 и 2542/1. Граница се благо ломи у правцу севера идући 
југозападном ивицом парцеле 2542/1, јужном ивицом парцела 2518 и 2517 до југозападне међне 
тачке парцеле 2517. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4800 у правцу запада и даље се креће 
западном ивицом исте парцеле. Даље се креће јужном ивицом парцеле 2515, a затим источном 
ивицом парцела 2209, 2503 и 2494. Даље граница обухвата парцеле 2216/3, 2216/2 и 2219/1 и 
идући у правцу севера креће се западном ивицом парцела 2219/2 и 2221/2. Наставља свој смер 
идући јужном ивицом парцеле 2221/3, a потом и западном ивицом парцела 2221/3 и 2221/4. Граница 
потом обухвата западни крак парцеле 2227/1, a потом се креће дуж јужне и источне ивице парцеле 
2228/1, источне ивице парцеле 2237 и јужне ивице парцела 2239 и 2240/3. Граница се даље креће 
источном ивицом парцеле 2240/3 до северне међне тачке парцеле 2245 од које сече парцелу 4798 у 
правцу истока и наставља кретање западном, јужном и источном ивицом парцеле 2246/2. Наставља 
северном ивицом парцела 2247/2 и 2249/2, a потом се креће источном ивицом парцеле 2249/2, 
северном ивицом парцеле 2249/1 и потом западном ивицом парцела 2249/3 и 2257/2. Граница се 
потом креће изломљеном југоисточном ивицом парцеле 2260 до северне међне тачке парцеле 2258. 
Од ове тачке граница се креће у правцу севера и пресеца парцелу 1795, a потом се креће дуж 
источне и северне ивице парцеле 1795. Ломећи се у правцу североистока граница се креће западном 
ивицом парцеле 2439 до тачке наспрам јужне међне тачке парцеле 2433. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 2796 у правцу северозапада, a потом обухвата западму, северну и источну ивицу 
парцеле 2433 и северну ивицу парцеле 2796 до тачке наспрам западне међне тачке парцеле 3032. 
Од ове тачке граница пресеца парцелу 4779 у правцу југоистока и наставља северном ивицом 
парцеле 4810 до североисточне међне тачке парцеле 2427, односно до почетне међне тачке описа 
станишта. 
 
ВРА06f 
Станиште ВРА06f налази се у KO Визић, општина Бачка Паланка. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 1291/3. Граница се креће северном и источном ивицом парцеле 
1291/13, јужном ивицом парцеле 1921/1 и обухвата парцелу 1291/2 са западне, северне, источне и 
јужне стране. Даље се креће западном ивицом парцеле 1358, северном ивицом парцела 1359 и 1353 
и наставља западном ивицом парцеле 1291/3 до југоисточне међне тачке ове парцеле. Од ове тачке 
граница наставља у истом правцу пресецајући парцелу 1622. Даље се пружа дуж источне ивице 
парцеле 1622 и јужне ивице парцеле 1640, укључујући парцелу 1344, до источне међне тачке 
парцеле 1341. Од ове тачке граница пресеца парцелу 1640 у правцу североистока и креће се 
западном и северном ивицом парцеле 1387. У јужној међној тачки парцеле 1593/1 граница наставља 
у истом правцу и пресеца парцелу 1641/1, a потом наставља северном a затим и југоисточном ивицом 
парцеле 1387 до западне међне тачке парцеле 1530/1. Од ове тачке граница наставља у истом 
правцу и пресеца парцелу 1640, a потом се креће северозападном ивицом парцеле 1529/20. Граница 
се потом спушта у правцу југоистока идући источном ивицом парцела 1390 и 1392, a потом се ломи у 
правцу запада идући северном ивицом парцела 1527,1439/115 и 1439/100. Граница се потом ломи у 
правцу севера идући западном ивицом парцеле 1414, потом мења правац идући јужном ивицом 
парцеле 1413, a затим источном ивицом парцела 1424 и 1425, до југоисточне међне тачке парцеле 
1425. Од oвe тачке граница мења смер у правцу запада идући северном ивицом парцеле 1439/120, a 
затим обухвата западну ивицу парцела 1334/1 и 1343 до северне међне тачке парцеле 1623/1.         
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Од ове тачке граница пресеца парцелу 1622 и наставља западном ивицом парцела 1316 и 1317 и 
северном ивицом парцеле 1313 до тачке наспрам југоисточне међне тачке парцеле 1296. Пресеца 
парцелу 1621 у правцу севера и даље се креће дуж источне ивице парцеле 1296 до северозападне 
међне тачке парцеле 1291/3, односно до почетне међне тачке описа oвe просторне целине. Граница 
се потом ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 1342 до почетне међне тачке описа. 
 
ВРА09 
Станиште ВРА09 налази се у KO Нештин, општина Бачка Паланка. Почетна тачка описа станишта јe 
северна међна тачка парцеле 1622/2. Граница се креће у правцу југа, пресеца парцелу 1622/2, 
наставља источном ивицом исте парцеле до јужне међне тачке парцеле 1622/4. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 1622/2 у правцу југозапада и наставља источном ивицом исте парцеле до 
југоисточне међне тачке парцеле 1608 од које пресеца парцелу 1622/2 у правцу истока. Даље 
обухвата изломљену источну и јужну ивицу парцеле 1622/2 и спушта се у правцу југа идући 
западном ивицом парцеле 1632. Граница се спушта источном ивицом парцела 1633/1, 1633/2 и 1557 
и даље се креће северном, западном и јужном ивицом парцеле 1556. Наставља јужном ивицом 
парцеле 1510/3 и обухвата парцеле 1511/2, 1511/3, 1512/3, 1512/4, 1509/3, 1509/1, 1508/14, 
1508/13, 1508/12, 1508/11, 1508/10, 1508/8, 1508/7, 1508/6, 1508/16, 1508/15, 1508/4, 1508/5, 
1508/3, 1508/2, 1513/4 и 1513/8. Идући у правцу севера креће се западном ивицом парцеле 1511/4, 
јужном и северном ивицом парцеле 1658 и западном ивицом парцеле 1659/1 до северозападне међне 
тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4840 и пружа се дуж западне ивице 
парцеле 1660/1 обухватајући и парцелу 1655/3. Пружа се дуж јужне ивице парцеле 4843, 
изузимајући парцелу 1663, до западне међне тачке парцеле 1667/1. Од ове међне тачке граница се 
креће у правцу североистока пресецајући парцелу 4843, обухвата југозападну и југоисточну ивицу 
парцеле 1671 и наставља западном ивицом парцеле 4816/2 до северне међне тачке парцеле 1672. 
Од ове тачке граница пресеца парцелу 4816/2 у правцу североистока и обухвата парцелу 3693/1 са 
северне, источне, јужне и западне стране укључујући и парцеле 3693/3 и 3694. Граница пресеца 
парцелу 4836/2 у правцу запада, креће се јужном ивицом парцеле 4816/3, a затим се спушта 
источном ивицом парцеле 4843 до југозападне међне тачке парцеле 1701 од које пресеца парцелу 
4843 и наставља да се креће њеном источном ивицом. Даље се креће западном ивицом парцеле 4779 
до североисточне међне тачке парцеле 1876. Од ове тачке граница пресеца парцелу 4779 у правцу 
истока и обухвата парцелу 1798/8 са североисточне, југоисточне и југозападне стране. Пресеца 
парцелу 4779 у правцу северозапада и креће се јужном ивицом парцеле 1906, затим пресеца 
парцелу 4840 и пружа се дуж јужне ивице парцеле 1907. Идући у правцу југа обухвата источну 
ивицу парцела 1908, 1913/2, 1914, 1918, 1924, 1926 и 1408 до западне међне тачке парцеле 1927. 
Од oвe тачке граница пресеца парцелу 4780 у правцу југоистока и креће се северном ивицом 
парцеле 1928, a затим западном ивицом парцеле 2373 до јужне међне тачке парцеле 1934. Пресеца 
парцелу 4780 у правцу југа и наставља западном ивицом парцела 4780 и 1963, јужном ивицом 
парцеле 1962, источном ивицом парцела 1967,1968/1,1968/2,1973/3 и 1973/4 и јужном ивицом 
парцеле 1973/4. Граница затим обухвата источну и северну ивицу парцеле 1369 и јужну ивицу 
парцела 1956 и 1952. Обухвата парцелу 1371 са њене источне, јужне и западне стране и наставља 
источном ивицом парцела 1373, 1374, 1375/1, 137S/2, 1376, 1377, 1379, 1380, 1381, 1382, 1386, 
1387/1, 1387/3, 1387/2, 1390, 1393 и 1396. Даље се креће јужном и изломљеном западном ивицом 
парцеле 1930/2 и источном ивицом парцела 1409/2, 1409/3, 1413, 1415, 1418/1, 1418/2, 1424, 1430, 
1432, 1433, 1436, 1437, 1442, 1443, 1444, 1446, 1445, 1454, 1455, 1457, 1458, 1459, 1471, 1478/2, 
1482, 1484, 1485, 1487, 1492 и 1513/2. Ломи се у правцу запада идући северном и западном ивицом 
парцеле 1513/3 и јужном и западном ивицом парцела 1547, 1514 и 1544. Наставља северозападном 
ивицом парцела 1525 и 1526, североисточном, југоисточном и југозападном ивицом парцеле 1528, 
западном ивицом парцеле 1530 и северном ивицом парцеле 1255/1. Граница се ломи у правцу севера 
идући западном ивицом парцела 1532/2 и 1533, обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 
1231/2 и западну ивицу парцела 1231/1, 1537 и 1560. Обухвата јужну, западну и северну ивицу 
парцеле 1558 и даље се креће западном ивицом парцела 1633/1 (укључујући парцелу 1577), 1605, 
1607 и 1622/2 до северне међне тачке парцеле 1622/2, односно до почетне међне тачке описа 
станишта. 
 
Део станишта на територији општине Бачка Паланка у посебној намени 
 
ВРА02 
Станиште ВРА02 налази се у KO Нештин, општина Бачка Паланка. Почетна тачка описа дела 
станишта je североисточна међна тачка парцеле 4762. Граница се креће источном ивицом парцела 
4762, 804 и 776 у правцу југа потом се ломи и креће се јужном ивицом парцела 776, 778, 779 и 780 
до југозападне међне тачке парцеле 780.  
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Након ове тачке граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западне међе катастарских парцела 
780, 781 и сече катастарске парцеле 804 и 4762, а потом се ломи и иде у правцу истока пратећи 
северну међу катастарске парцеле 462 до североисточне међне тачке парцеле 4762, почетне тачке 
описа. 
 
Станишта на територији општине Ириг 
 
IRI15a 
Станиште IRI15a налази се у KO Врдник, општина Ириг. Почетна тачка описа станишта је 
северозападна међна тачка парцеле 4609. Граница се креће северном и источном ивицом парцеле 
4609, a потом западном и јужном ивицом парцеле 4623. Наставља западном и изломљеном јужном 
ивицом парцеле 4620 до источне ивице парцеле 4620. Од ове тачке граница се креће у правцу 
југоистока и пресеца парцеле 7160/1 и 7155/1 и наставља северном ивицом парцеле 7155/1 до јужне 
међне тачке парцеле 4779/1 одакле се ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 
4779/1. Граница се затим спушта у правцу југа идући северозападном и западном ивицом парцеле 
5302/2 до тачке наспрам јужне међне тачке парцеле 4754. Граница се ломи у правцу запада и 
пресеца парцеле 5319 и 7155/1, потом се ломи у правцу северозапада идући источном ивицом 
парцеле 4755, a затим наставља у правцу севера идући источном ивицом парцеле 7195/1 до северне 
међне тачке парцеле 4757. Од ове тачке граница иде у правцу северозапада идући јужном ивицом 
парцеле 7155/1, a потом се спушта у правцу југа идући источном ивицом парцеле 4762 до јужне 
међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом смеру, пресеца парцелу 7160/1 и 
даље се пружа западном ивицом парцеле 4751. Граница се потом ломи у правцу запада идући 
јужном ивицом парцеле 4638 и западном ивицом парцеле 4642. У југоисточној међној тачки парцеле 
4644, граница се ломи у правцу северозапада идући југозападном ивицом парцеле 4629 и јужном 
ивицом парцеле 4607. Даље обухвата јужну и западну ивицу парцеле 4606, северну ивицу парцеле 
4607, a потом југозападну и југоисточну ивицу парцеле 4628. Граница се креће северном ивицом 
парцеле 4627, a затим и западном ивицом парцеле 4609, до северозападне међне тачке исте 
парцеле, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
IRI18 
Станиште IRI18 налази се у KO Мала Ремета, општина Ириг. Почетна тачка описа станишта je 
северна међна тачка парцеле 1000/1. Граница обухвата парцелу 1000/1 са њене источне, јужне и 
западне стране обухватајући и парцелу 1003/5. Граница се пружа до северне међне тачке парцеле 
1000/1, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
Станишта на територији Града Нови Сад 
 
NSA21 
Станиште NSA021 налази се у KO Буковац, општина Петроварадин. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 3110. Граница се креће у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 3333 до тачке наспрам југозападне међне тачке парцеле 3078. Од ове тачке граница се ломи 
у правцу југоистока и пресеца парцелу 3333, a потом се креће дуж јужне ивице парцеле 3078. Даље 
се граница креће у правцу југоистока идући југозападном ивицом парцеле 3164, a потом и 
југозападном ивицом парцеле 3165. Граница се пружа дуж исгочне ивице парцела 3166/1 и 3166/2, a 
затим обухвата североисточну, источну и југозападну ивицу парцеле 3171/1 и наставља дуж 
северозападне и југозападне ивице парцеле 3171/2. Потом наставља у правцу југоистока идући 
изломљеном јужном ивицом парцела 3193, 3194 и 3199. Граница се ломи у правцу југа идући 
западном ивицом парцеле 3074 до јужне међне тачке парцеле 3207/2, a затим се креће дуж северне, 
западне и југозападне ивице парцеле 3208/2. Даље се спушта југоисточном ивицом парцеле 3208/9 
до јужне међне тачке исте парцеле. Од oвe тачке граница пресеца парцелу 3217 у правцу југа и 
наставља источном и југозападном ивицом парцеле 3222. Идући северозападном ивицом парцела 
3226 и 3229 граница се спушта у правцу југа, потом се ломи у правцу запада идући југозападном 
ивицом парцеле 3228 до западне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом 
правцу и пресеца парцелу 3333, a потом се креће западном ивицом исте парцеле, у правцу севера. У 
југоисточној међној тачки парцеле 3267, граница скреће у правцу запада идући јужном и западном 
ивицом парцеле 3267 и наставља западном ивицом парцеле 3268. Даље се граница пружа дуж јужне 
ивице парцеле 3269, a потом обухвата источну, јужну и западну ивицу парцеле 3256 и наставља дуж 
јужне ивице парцеле 3269 до североисточне међне тачке парцеле 3251. Од ове тачке граница се 
ломи у правцу севера и пресеца парцелу 3269, a потом обухвата југозападну и северозападну ивицу 
парцеле 3270 као и југозападну, западну и северну ивицу парцеле 3281/1 и наставља се дуж 
северне ивице парцеле 3279. Граница се креће западном ивицом парцеле 3333, a затим обухвата 
јужну и западну ивицу парцеле 3149, пружа се у правцу запада идући јужном ивицом парцела 3150 
и 3134, a потом се креће у правцу севера идући источном ивицом парцеле 3131.  
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У северозападној међној тачки парцеле 3134 граница мења смер у правцу истока идући јужном и 
југоисточном ивицом парцеле 3335 до северне међне тачке парцеле 3151. Од ове међне тачке 
граница пресеца парцелу 3335 у правцу северозапада и наставља изломљеном југозападном ивицом 
парцела 3115/1, 3115/2, 3108 и 3104. Идући у правцу севера граница се креће дуж југогоисточне и 
источне ивице парцеле 3105 и дуж југоисточне ивице парцеле 3095 до источне међне тачке исте 
парцеле. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 3092 у правцу истока и наставља свој правац 
дуж северне ивице парцела 3109 и 3110 до североисточне међне тачке парцеле 3110, односно до 
почетне међне тачке описа станишта. 
 
Станишта на територији општине Шид 
 
SID02g 
Станиште SID02g налази ce у KO Љуба, олштина Шид. Почетна тачка описа станишта je 
северозападна међна тачка парцеле 212. Граница ce пружа у правцу истока идући јужном ивицом 
парцеле 2565, потом ce спушта у правцу југа идући источном ивицом парцеле 218/1. Граница ce 
потом креће североисточном ивицом парцела 229/1 и 135, a затим обухвата северну, источну и јужну 
ивицу парцеле 134. Даље ce граница креће дуж јужне ивице парцеле 229/1 a потом дуж југозападне 
ивице парцеле 227, до источне међне тачке парцеле 225/6. Од ове тачке граница ce спушта у правцу 
југа идући југозападном ивицом парцеле 226/1, потом ce оштро ломи у правцу севера идући 
источном, a потом и северном ивицом парцеле 221/10. Граница потом обухвата северну, источну и 
јужну ивицу парцеле 222/3, a потом наставља идући јужном ивицом парцела 222/2, 222/1 и 231/14. 
Граница ce потом пружа у правцу севера идући североисточном ивицом парцеле 1564/6, a затим 
обухвата јужну и западну ивицу парцеле 1564/29, наставља у истом правцу идући западном ивицом 
парцеле 1564/30, до тачке наспрам југоисточне међне тачке парцеле 1564/279. Од ове тачке граница 
ce ломи у правцу запада и пресеца парцелу 1564/31, потом наставља у истом правцу идући северном 
ивицом парцеле 1564/56. Граница ce потом ломи у правцу севера идући источном ивицом парцеле 
1564/5 и наставља јужном и источном ивицом парцеле 2593/1 до северозападне међне тачке 
парцеле 212, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID04a 
Станиште SID04a налази се у KO Сот, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северозападна 
међна тачка парцеле 1247. Граница се креће дуж северне ивице парцеле 1247, а потом се спушта у 
правцу југа идући југозападном ивицом парцеле 1246 до југоисточне међне тачке парцеле 1254. Од 
ове тачке граница обухвата јужну и западну ивицу парцеле 1254, a затим ce креће јужном и 
западном ивицом парцеле 1253. Наставља северном ивицом парцеле 1252, a потом ce креће 
источном ивицом парцеле 3807 до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID04b 
Станиште SID04b налази ce у KO Сот, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северозападна 
међна тачна парцеле 1241. Граница ce креће дуж северне ивице парцеле 1241, a потом западном и 
јужном ивицом парцеле 1242. Идући у правцу југа граница ce пружа дуж источне ивице парцеле 
1234 и наставља западном ивицом парцеле 3307 до југоисточне међне тачке парцеле 1222. Од ове 
међне тачке граница пресеца парцелу 1285 у правцу југа и креће ce јужном ивицом парцеле 1285, a 
потом источном ивицом парцеле 1290/1. Граница ce лотом ломи у правцу северозапада идући 
североисточном ивицом парцеле 3308 до западне међне тачке парцеле 1202. Од ове тачке граница 
ce ломи у правцу севера идући источном ивицом парцеле 588/2 до северозападне међне тачке 
парцеле 1241, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID04c 
Станиште SID04c налази ce у KO Сот, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северна међна 
тачка парцеле 1272. Граница ce крће у правцу југа идући југозападном ивицом парцеле 1246 и 
наставља у истом правцу идући дуж границе са KO Љуба до источне међне тачке парцеле 1279. Од 
ове тачке граница ce креће дуж северозападне ивице парцеле 1277, a потом северном и западном 
ивицом парцеле 1275/2. Даље ce граница креће јужном ивицом парцеле 1274, a затим ce ломи у 
правцу севера идући источном ивицом парцеле 1280. Наставља источном ивицом парцеле 1285 и 
западном и северозападном ивицом парцеле 1272, до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID06a 
Станиште SID06a налази ce у KO Ердевик, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северна 
међна тачка парцеле 2739. Граница ce креће у правцу истока идући северном ивицом парцела 2739, 
2740 и 2741/1, a потом ce ломи у правцу југа идући западном ивицом парцела 2459 и 6267.  
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У јужној међној тачки парцеле 2743/3 граница ce ломи у правцу запада идући изломљеном северном 
ивицом парцеле 2744/1. Граница ce потом ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 
2739 до северне међне тачке исте парцеле, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID06b 
Станиште SID06b налази ce у KO Ердевик, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северна 
међна тачка парцеле 2607/1. Граница ce креће у правцу југа идући југозападном ивицом парцеле 
2459 и западном ивицом парцеле 2473 до југоисточне међне тачке парцеле 2467. Од ове тачке 
граница ce креће дуж северне ивице парцеле 2468, a потом дуж источне ивице парцеле 2469. Даље 
наставља северозападном ивицом парцеле 2532, a потом југозападном ивицом парцела 2532 и 2526 
до јужне међне тачке парцеле 2527. Наставља југозападном ивицом парцеле 2527 и југоисточном 
ивицом парцеле 2529. Граница ce даље креће источном ивицом парцеле 2530 и југоисточном, 
североисточном и северозападном ивицом парцеле 2537. Граница ce затим креће источном ивицом 
парцеле 2530 до јужне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 6266 у 
правцу југозапада и даље ce креће северном и западном ивицом парцеле 2654. Мења свој смер у 
правцу севера идући источном ивицом парцела 2662 и 2650 и северном ивицом парцеле 2650. Идући 
у истом правцу граница ce креће дуж источне ивице парцела 6268/2 и 6267 до северне међне тачке 
парцеле 2607/1, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID06c 
Станиште SID06c налази ce у KO Ердевик, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je 
североисточна међна тачка парцеле 2517. Граница ce креће у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 2473 до југоисточне међне тачке парцеле 2514. Од ове тачке граница пресеца парцелу 2473 
у правцу југоистока и даље ce креће северном ивицом парцеле 2484 и западном ивицом парцеле 
2459. Граница даље обухвата северну, источну, јужну и западну ивицу парцеле 4261 укључујући и 
парцеле 4294, 4295/1, 4295/2 и 4295/3. Од југоисточне међне тачке парцеле 2493 граница ce креће 
дуж западне ивице парцеле 2473, a потом обухвата јужну и западну ивицу парцеле 2496 и јужну 
ивицу парцеле 2498 до југозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница ce креће у 
правцу запада и пресеца парцелу 6266. Наставља у правцу запада идући јужном ивицом парцела 
4236 и 4235, a потом обухвата источну, јужну и западну ивицу парцеле 4239. Наставља идући 
северном ивицом парцеле 4242. Граница ce ломи у правцу севера идући источном ивицом парцеле 
4211, a затим јужном и источном ивицом парцеле 4225. Даље ce креће јужном ивицом парцеле 2654 
и источном ивицом парцеле 2655 до југоисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 6266 у правцу југоистока и наставља северном ивицом парцеле 2511. Идући у 
правцу севера граница ce креће дуж западне ивице парцела 2513, 2515 и 2517. Граница ce потом 
ломи у правцу истока идући северном ивицом парцеле 2517 до североисточне међне тачке исте 
парцеле, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SID09 
Станиште SID09 налази се у KO Шид, KO Привина Глава и KO Гибарац, општина Шид. Почетна тачка 
описа станишта почиње у KO Шид у северној међној тачки парцеле 7002 од које граница пресеца 
парцелу 6994 у правцу севера, a потом се креће северном ивицом исте парцеле до исгочне међне 
тачке парцеле 6994. Од ове тачке граница пресеца парцелу 8542 у правцу југоистока, a затим се 
креће јужном ивицом парцела 6986, 6985, 6982, 6981, 6977, 6976, 6972, 6971, 6968, 6967, 6963 и 
6962. Граница се затим кpeћe дуж западне и северне ивице парцеле 6985, северном ивицом парцеле 
2840 и северном и источном ивицом парцеле 6838. Идући у правцу истока граница се креће 
северном ивицом парцела 6843, 6844, 6826, 6824, 6552, 6557, 6558, 6561, 6562, 6544, 6568, 6572, 
6573, 6539, 6575 и 6582, западном ивицом парцеле 6533, a потом и јужном ивицом парцеле 8566 до 
источне међне тачке парцеле 6513. Од ове тачке граница пресеца парцелу 2338 у правцу југа, потом 
наставља у правцу истока идући јужном ивицом парцеле 2338. Даље се креће западном ивицом 
парцеле 1627, оштро се ломи у правцу запада и креће се јужном ивицом парцела 1619, 1610, 1602, 
1597, 1595, 1593,1589 и 1581. Обухвата парцелу 1576 са њене северне, источне и јужне стране 
затим се спушта у правцу југа идући западном ивицом парцеле 1575 до јужне међне тачке исте 
парцеле. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 1608 у истом правцу и наставља кретање дуж 
северне и јужне ивице парцеле 1573 до источне међне тачке исте парцеле где пресеца парцелу 2339 
у правцу југа, a потом се креће дуж источне ивице парцела 1791 и 1792 и северном и 
североисточном ивицом парцеле 1788. Граница обухвата западну, северну и источну ивицу парцеле 
1785, јужну ивицу парцеле 1772, западну и јужну ивицу парцеле 1773. Наставља изломљеном 
источном ивицом парцела 1769, 1766, 1765, 1760, 1758, 1756, 1750, 1748, 1746 и 1744. Даље се 
креће северном ивицом парцеле 1734, северозападном и североисточном ивицом парцеле 1735 и 
североисточном ивицом парцела 1732, 1729, 1722, 1718 и 1715. Креће се западном ивицом парцеле 
1712, a потом и северном ивицом парцеле 2344 до југоисточне међне гачке парцеле 1709 кад 
пресеца парцелу 2344 у правцу југа.  
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Граница се потом оштро ломи у правцу запада идући јужном ивицом парцела 1819,1820,1847 и 955 
кад прелази у KO Гибарац и обухвата јужну и западну ивицу парцеле 957. Граница потом наставља 
југозападном ивицом парцела 955, 947, 951, 953, 937/2, 937/4, 937/1, 928, 905, 903, 901, 893, 892, 
885, 873, 866, 862, 863, 840/1, 840/2, 841, 836/3, 836/2, 836/1, 835, 833, 832 и јужном ивицом 
парцела 713, 714, 716, 718, 720 и 721. Граница затим наставља источном ивицом парцеле 721, 
североисточном ивицом парцеле 723, северном ивицом парцеле 726, источном и јужном ивицом 
парцеле 730, западном ивицом парцеле 734 и источном и јужном ивицом парцеле 736 до југозападне 
међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница пресеца парцелу 3192 у правцу запада и наставља 
јужном ивицом парцела 792 и 787, ломи се у правцу севера и креће се западном ивицом парцела 787 
и 743. Граница затим улази у KO Шид идући источном ивицом парцела 6605, 6598, северном ивицом 
парцела 6598 и 6599 и јужном и западном ивицом парцеле 6585. Идући у правцу запада граница се 
креће дуж јужне ивице парцела 6582, 6575, 6573, 6572, 6569, 6568, 6544, 6562, 6561, 6558, 6557, 
6552, 6824, 6826, 6844, 6843, 6842, 6841, 6953, 6952, 6949, 6945, 6944, 6940, 6939, 6937, 6934, 
6933, 6930, 6929, 6925, 6924, 6921, 6920/1, 6917/2, 6913, 6912, 6908, 6907. Граница се потом 
спушта у правцу југа и креће се источном ивицом парцела 6904 и 6905, јужном ивицом парцела 6905 
и 6902, a потом и југозападном ивицом парцела 8542, 7031 и 7032 и северозападном ивицом парцеле 
7302 до северне међне тачке исте парцеле. Од ове међне тачке граница се креће у правцу 
северозапада идући југозападном ивицом парцела 7015, 7014, 7013, 7012, 7011/2, 7011/1, 7009, 
7008 и 7006. Граница се потом креће североисточном ивицом парцеле 7054 и северозападном 
ивицом парцеле 7002 до северне међне тачке исте парцеле, односно до почетне међне тачке описа 
станишта. 
 
SID15 
Налази се у KO Ердевик, општина Шид. Почетна тачка описа станишта je северна међна тачка 
парцеле 2769. Граница се даље пружа у правцу истока идући северном ивицом парцеле 2769 a потом 
источном ивицом парцеле 2768. Идући у правцу југа граница се креће дуж северне, западне и јужне 
ивице парцеле 2745, a потом наставља изломљеном западном ивицом парцеле 2744/1 и западном 
ивицом парцела 3796/4, 3796/3 и 3796/2. Граница се потом ломи у правцу запада идући јужном 
ивицом парцеле 3794 до северне међне тачке парцеле 3793/2. Од ове тачке граница наставља у 
правцу запада и пресеца парцелу 6272/3 a потом обухвата источну, јужну и западну ивицу парцеле 
3852/2 до северозападне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница се пружа у правцу запада 
и пресеца парцелу 6234/3 и наставља дуж јужне ивице парцеле 3834, a потом се ломи у правцу 
севера идући западном ивицом парцела 3834, 3833 и 3832. Наставља источном ивицом парцела 
3828/2, 3825/2 и 2819/1, потом се ломи у правцу запада идући северном ивицом парцеле 2819/1. 
Даље се граница креће у правцу севера идући источном ивицом парцеле 2842 a затим јужном и 
источном ивицом парцеле 2866. Граница се даље креће источном ивицом парцела 2868/1 и 2868/2, 
затим обухвата јужну и западну ивицу парцеле 2870 и наставља јужном ивицом парцеле 2871 до 
западне међне тачке исте парцеле . Од ове тачке граница се ломи у правцу североистока идући 
јужном a потом и источном ивицом парцеле 2874 до северне међне тачке парцеле 2796, односно до 
почетне међне тачке описа станишта. 
 
Станишта на територији општине Сремски Карловци 
 
SKA02f 
Станиште SKA02f налази ce у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северозападна међна тачка парцеле 4861. Граница ce пружа у правцу истока 
идући северном ивицом парцеле 4861, a потом обухвата парцелу 4858/1 са западне, северне и 
источне стране до северне међне тачке парцеле 4857. Од ове тачке граница наставља у правцу 
истока идући јужном ивицом парцела 4856/2,4854/1 и 4854/2, a потом ce ломи у правцу југа идући 
источном ивицом парцеле 4852. Граница потом обухвата северну и источну ивицу парцеле 4923, 
наставља у правцу југа идући изломљеном источном ивицом парцеле 4927, a затим ce креће јужном 
ивицом парцела 4924 и 4937 до источне међне тачке парцеле 4936/3. Од ове тачке граница пресеца 
парцелу 7846 у истом правцу, a потом ce ломи ка југозападу идући југоисточном ивицом исте 
парцеле. Даље ce креће североисточном ивицом парцела 4939, 4940 и 4943/1, северозападном 
ивицом парцеле 7905, a потом и југозападном ивицом парцеле 4941/2. Наставља западном ивицом 
парцеле 4941/1, северном и западном ивицом парцела 4983 и 4997 до тачке наспрам јужне међне 
тачке парцеле 5010. Од ове тачке граница пресеца парцелу 7847 у правцу запада и даље се креће 
западном ивицом парцела 5010, 5009 и 5008 до северне међне тачке парцеле 5008. Од ове тачке 
граница пресеца парцелу 7847 и наставља јужном и источном ивицом парцеле 4838/1. У 
северозападној међној тачки парцеле 4989, граница пресеца парцелу 7846 и даље се креће дуж 
јужне, источне, северне и западне ивице парцеле 4931, a потом обухвата источну, југозападну и 
северну ивицу парцеле 4847. Наставља у правцу севера идући западном ивицом парцела 4846/1 и 
4844/2.  
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Граница се потом ломи у правцу истока идући северном ивицом парцеле 4844/2 до североисточне 
међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 4849, a 
потом се ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 4861 до северозападне међне тачке 
исте парцеле , односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA03d 
Станиште SKA03d налази ce у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северна међна тачке парцеле 5686. Граница ce потом пружа у правцу истока 
идући јужном ивицом парцеле 5691, a потом ce спушта у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 7826/1 до тачке наспрам југозападне међне тачке парцеле 5710/4. Од ове тачке граница ce 
ломи у правцу истока и пресеца парцелу 7826/1, a потом ce креће северном ивицом парцеле 5621/2. 
Граница ce затим пружа дуж западне ивице парцеле 5710/5, a потом ce ломи у правцу истока идући 
јужном ивицом парцеле 5710/10 до југоисточне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке граница 
пресеца парцелу 7870, a потом обухвата северну и источну ивицу парцеле 7871. Граница потом 
обухвата северну, источну и јужну ивицу парцела 6109 и 6108 до југозападне међне тачке парцеле 
6109. Од ове тачке граница пресеца парцелу 7871, наставља јужном ивицом парцеле 5618, a потом 
ce спушта у правцу југа идући источном ивицом парцела 5617/2, 5613 и 5611. Граница ce ломи у 
правцу истока идући јужном ивицом парцеле 5612 до југоисточне међне тачке исте парцеле, одакле 
пресеца парцелу 7871 у истом правцу, a затим ce креће јужном а потом источном ивицом парцеле 
6124. Граница ce даље пружа јужном ивицом парцеле 6150, а потом ce ломи и наставља дуж источне 
ивице парцеле 6149 до тачке наспрам северозападне међне тачке парцеле 6156 од које пресеца 
парцелу 7872 и обухвата парцелу 6156 до тачке наспрам југоисточне међне тачке парцеле 6149. Од 
ове тачке граница ce креће у правцу запада пресецајући парцелу 7872 и наставља јужном ивицом 
парцела 6149, 6129, 6128, 6130, 6127, 7871 и 5601, a затим ce ломи у правцу југа идући источном 
ивицом парцеле 5600, a потом северозападном ивицом парцеле 6135. Граница мења смер у правцу 
севера идући североисточном ивицом парцеле 5590, а затим обухвата јужну, западну и северну 
ивицу парцеле 5589. Даље ce граница креће дуж источне и северне ивице парцеле 5587 до северне 
међне тачке исте парцеле. Од те тачке граница ce пружа дуж свероисточне ивице парцеле 5584, a 
потом ce креће дуж источне и северне ивице парцеле 5582/2. Граница ce даље пружа у правцу 
запада идући северном ивицом парцеле 5581/4 до северне међне тачке исте парцеле. Од ове тачке 
граница сече парцелу 7870 у истом правцу, а потом ce креће северном ивицом парцеле 5574/3. 
Граница ce даље креће у правцу севера идући западном ивицом парцела 5574/4 и 5574/5, потом ce 
ломи у правцу запада идући северном ивицом парцеле 5575/2 до западне међне тачке исте парцеле. 
Наставља у истом правцу и пресеца парцелу 5554, a потом обухвата источну, јужну и западну ивицу 
парцеле 5555 до тачке наспрам југозападне међне тачке парцеле 5576 где пресеца парцелу 5554. 
Даље се граница креће у правцу севера идући западном ивицом парцеле 5576. Граница се потом 
креће југозападном ивицом парцеле 5577, a затим се креће дуж јужне и источне ивице парцеле 5634 
и источне ивице парцеле 5635. Ломећи се у правцу југозапада граница се креће дуж јужне ивице 
парцела 5637, 5636 и 5645, a потом обухвата источну, јужну и западну ивицу парцеле 5646. Граница 
наставља северном ивицом парцела 5539 и 5538 до југозападне међне тачке парцеле 5649 када 
мења смер у правцу североистока идући изломљеном северозападном ивицом парцела 5649, 5650, 
5641, 5638, 5627, 5626 и 5625/2 до тачке наспрам јужне међне тачке парцеле 5684. Од ове међне 
тачке граница пресеца парцелу 7826/1 у правцу северозапада и креће се југозападном ивицом 
парцеле 5684. Граница потом обухвата парцелу 5687 са југоисточне, југозападне и северозападне 
стране, наставља свој смер у правцу североистока идући западном ивицом парцеле 5686 до северне 
међне тачке исте парцеле, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA0Зе 
Станиште SKA03e налази се у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je југозападна међна тачка парцеле 6100. Граница се пружа у правцу северозапада 
идући југозападном ивицом парцеле 6100, a потом северозападном и североисточном ивицом исте 
парцеле до југоисточне међне тачке парцеле 6100. Граница потом наставља у правцу југа источном 
ивицом парцела 6112, 6115 и 6117 до југоисточне међне тачке парцеле 6117. Од ове тачке граница 
се оштро ломи у правцу запада идући северном ивицом парцеле 6150 до јужне међне тачке парцеле 
6119. Граница потом обухвата југозападну, северозападну и источну ивицу парцеле 6119 до источне 
међне тачке исте парцеле. Граница се потом пружа у правцу истока идући северном ивицом парцеле 
6115, затим се оштро ломи у правцу севера идући западном ивицом парцеле 6113, потом се оштро 
ломи у правцу истока идући северном ивицом парцела 6113 и 6112 до југозападне међне тачке 
парцеле 6100, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA03f 
Станиште SKA03f налази се у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северозападна међна тачка парцеле 7424. Граница се пружа у правцу истока 
идући северном ивицом парцеле 7424, a потом западном и јужном ивицом парцеле 7425.  
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У североисточној међној тачки парцеле 7421 граница се спушта у правцу југа идући западном 
ивицом парцеле 7872, ломи се у правцу запада идући јужном ивицом парцеле 7411/1, a потом се 
пружа дуж источне ивице парцеле 7409. Граница затим наставља дуж источне a потом и северне 
ивице парцеле 7405/1. У источној међној тачки парцеле 7405/1 граница се ломи у правцу југа идући 
источном ивицом парцела 7405/2, 7359/1, 7359/9, 7360/1, 7360/3, 7360/4, 7360/2, 7362/2 и 7363. 
Граница се ломи у правцу запада идући јужном ивицом парцеле 7363, a потом обухвата 
североисточну, југоисточну и југозападну ивицу парцеле 7365. Граница се потом спушта у правцу 
југозапада идући југоисточном ивицом парцеле 7367 до њене јужне међне тачке. Од ове тачке 
граница наставља у истом правцу и пресеца парцелу 7368, потом се спушта у правцу југа идући 
источном ивицом парцеле 7385, a затим и јужном ивицом парцела 7385 и 7384 до југозападне међне 
тачке парцеле 7384. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 7380 у правцу југозапада и 
наставља југоисточном ивицом парцеле 7380. Граница затим обухвата источну, југоисточну, западну 
и северну ивицу парцеле 7379. Граница се потом ломи у правцу севера идући западном ивицом 
парцела 7381, 7383, 7887 и 7386 до северозападне међне тачке парцеле 7386. Од ове тачке граница 
се ломи у правцу истока идући северном и источном ивицом парцела 7386 до тачке наспрам 
северозападне међне тачке парцеле 7388 од које пресеца парцелу 7387 у правцу истока и креће се 
дуж западне, јужне и источне ивице парцеле 7395, наставља у истом правцу дуж источне ивице 
парцеле 7870 до северозападне међне тачке парцеле 7413. Од ове тачке граница се ломи у правцу 
истока и креће се дуж северне ивице парцеле 7413, потом обухвата западну и северну ивицу 
парцеле 7418. Граница затим прати источну ивицу парцела 7420, 7421 и 7424 до северозападне 
међне тачке парцеле 7424, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA03i 
Станиште SKA03i налази се у KO Сремки Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка описа 
станишта je северна међна тачка парцеле 5485. Граница се креће северном ивицом парцеле 5485, 
обухвата парцелу 5366/1 са западне, северне и источне стране и наставља источном и јужном 
ивицом парцеле 5485. Даље се креће источном ивицом парцеле 5484, јужном ивицом парцеле 5490/2 
и западном ивицом парцеле 7841. Обухвата југозападну и западну ивицу парцеле 5512, источну 
ивицу парцеле 5508, источну, северну и западну ивицу парцеле 5498 и северну ивицу парцела 5507 
и 5506. Спуштајући се на југ граница се креће западном ивицом парцеле 5506, 5517, 5519 и 5524 до 
западне међне тачке парцеле 5524. Од ове тачке граница пресеца парцелу 7868 у правцу 
северозапада и наставља јужном и западном ивицом парцеле 5461. Даље се креће северном ивицом 
парцела 7508 и 5459, источном ивицом парцела 5451/2 и 5451/1, јужном и источном ивицом парцеле 
5446 и обухвата јужну, западну и северну ивицу парцеле 5437/1. Граница се креће северном ивицом 
парцела 5438 и 5439 до североисточне међне тачке парцеле 5439 од које пресеца парцелу 7866 у 
правцу истока и наставља северном ивицом парцеле 5484 и западном ивицом парцеле 5485 до 
северне међне тачке исте парцеле, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA03j 
Станиште SKA03j налази се у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северозападна међна тачка парцеле 7479. Граница се пружа у правцу истока 
идући северном ивицом парцеле 7479, потом се спушта у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 7476 до тачке наспрам тромеђе парцела 7474/1, 7476 и 7474/2. Од ове тачке граница 
скреће у правцу истока, пресеца парцелу 7476, наставља у истом правцу идући северном ивицом 
парцеле 7474/1. У североисточној међној тачки парцеле 7474/1 граница пресеца парцелу 7869 и 
даље ce креће источном ивицом исте парцеле. Наставља јужном ивицом парцеле 7464/1 до 
југоисточне међне тачке исте парцеле од које пресеца парцелу 7461 у правцу истока, a потом 
обухвата парцелу 7460. У тачки наспрам северне међне тачке парцеле 7635 граница ce креће у 
правцу југозапада пресецајући парцелу 7461 и наставља југоисточном ивицом парцела 7469 и 7622, 
западном ивицом парцела 7622 и 7621 и југозападном ивицом парцеле 7616 до западне међне тачке 
исте парцеле. Од ове међне тачке граница пресеца парцелу 7869 у правцу северозапада, a затим ce 
креће дуж северозападне ивице парцеле 7869. Идући у правцу запада граница ce креће 
североисточном и западном ивицом парцеле 7612 и јужном ивицом парцеле 7611. У југозападној 
међној тачки парцеле 7611 граница пресеца парцелу 7841 у правцу запада и наставља јужном 
ивицом парцеле 7582, источном ивицом парцела 7586, 7587 и 7585 до југоисточне међне тачке 
парцеле 7585. Од ове тачке граница пресеца парцелу 7841 у правцу југа и даље ce креће јужном 
ивицом исте парцеле. Граница ce спушта источном ивицом парцеле 7595, a затим ce креће северном 
ивицом парцела 7912/1 и 7865. Обухвата западну и северну ивицу парцеле 7557, a потом ce креће 
јужном ивицом парцеле 7560, јужном, источном и северном ивицом парцеле 7567 и обухвата јужну, 
западну и северну ивицу парцеле 7561. Наставља северном ивицом парцела 7566, 7572, 7571, 7574, 
7577, 7578 и 7580 до североисточне међне тачке парцеле 7580. Од ове тачке граница пресеца 
парцелу 7841 у правцу истока и наставља северном ивицом парцеле 7613/3. Обухвата западну и 
северну ивицу парцеле 7490 и креће ce дуж западне ивице парцела 7489 и 7485, јужном ивицом 
парцеле 7484 и источном и јужном ивицом парцеле 7493/1.  
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У југозападној међној тачки парцеле 7493/1 граница пресеца парцелу 7841 у правцу запада и креће 
ce источном и северном ивицом парцеле 7494/12 и западном ивицом парцеле 7494/11 до тачке 
наспрам југоисточне међне тачке парцеле 7494/8. Пресеца парцелу 7494/10 у правцу запада, 
наставља јужном ивицом парцеле 7494/8 и обухвата парцелу 7494/1. Граница ce креће јужном и 
источном ивицом парцеле 7494 и источном ивицом парцела 5522 и 5521 до тачке наспрам 
северозападне међне тачке парцеле 7480. Од ове тачке граница ce креће у правцу истока и пресеца 
парцелу 7841, а потом наставља јужном и источном ивицом парцеле 7478 до северозападне међне 
тачке парцеле 7479, односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
SKA03k 
Станиште SKA03k налази ce у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа станишта je северозападна међна тачка парцеле 7516. Граница ce креће северном и источном 
ивицом парцеле 7516 и северном ивицом парцеле 7515. Граница ce затим спушта у правцу југа идући 
западном ивицом парцела 7514 и 7865 до тачке наспрам северозападне међне тачке парцеле 7510. 
Од ове тачке граница ce ломи у правцу истока и пресеца парцелу 7865. Даље ce креће јужном 
ивицом парцеле 7509 до североисточне међне тачке 7511 од које пресеца парцелу 7868 у правцу 
истока. Обухвата парцелу 7504 и наставља источном ивицом парцеле 7868, a потом и северном 
ивицом парцеле 7546 до југозападне међне тачке парцеле 7510. Од ове тачке граница ce креће у 
правцу запада и пресеца парцелу 7865, a потом ce ломи у правцу југа идући западном ивицом 
парцеле 7865. Код југозападне међне тачке парцеле 7546 граница ce ломи у правцу истока и пресеца 
парцелу 7865 и наставља јужном ивицом парцеле 7546, северозападном ивицом парцела 7563, 7562 
и 7559, јужном ивицом парцеле 7552/2 и источном ивицом парцеле 7865. У југозападној међној тачки 
парцеле 7550 граница пресеца парцеле 7865 и 7545 у правцу запада, a затим обухвата источну, 
јужну и западну ивицу парцеле 7532. Даље ce креће јужном ивицом парцеле 7534 укључујући 
парцеле 7542, 7541, 7539/4 и 7540/4, источном ивицом парцела 7540/1 и 7539/1 и југозападном 
ивицом парцеле 7539/1 до јужне међне тачке парцеле 7538. Од ове тачке граница пресеца парцелу 
7716 у правцу југозапада, креће ce североисточном и југоисточном ивицом парцеле 7715, a затим 
наставља изломљеном источном ивицом парцеле 5402 до северозападне међне тачке парцеле 7516, 
односно до почетне међне тачке описа станишта. 
 
Део станишта на територији општине Сремски Карловци у посебној намени 
 
SKA02e 
Станиште SKA02e налази се у KO Сремски Карловци, општина Сремски Карловци. Почетна тачка 
описа дела станишта je северна међна тачка прцеле 5082. Граница се креће у правцу југа и истока 
западно и јужном међом катастарске парцеле 5082 спушта се источном ивицом парцеле 5081. Од 
тачке наспрам северне међне тачке парцеле 5072, граница пресеца парцелу 5080 и наставља 
северном ивицом парцела 5045, 5042 и 5040/2. Граница се затим креће источном ивицом парцела 
5040/2 и 5041, западном, јужном и источном ивицом парцеле 5037 и јужном ивицом парцела 5025, 
5024 и 5023. Обухвата западну, северну и источну ивицу парцеле 5022, североисточну ивицу 
парцеле 5015 и северну ивицу парцела 5014, 5011 и 5012. Наставља источном ивицом парцеле 5033 
и северном ивицом парцеле 5321 до тачке наспрам североисточне међне тачке парцеле 5314. Од ове 
тачке граница пресеца парцелу 5321 у правцу југа и спушта се источном ивицом парцела 5314 и 
5315. У југоисточној међној тачки парцеле 5315 граница пресеца парцелу 7848 и ломи се у правцу 
запада и креће се јужном и западном ивицом исте парцеле. Граница се даље креће јужном ивицом 
парцеле 5087, источном ивицом парцеле 5099 и јужном ивицом парцеле 7849 до северозападне 
међне тачке парцеле 5102. Од ове тачке граница се ломи у правцу севера пресецајући парцелу 7849, 
a затим прати источну, ивицу парцеле 5113 до јужне међне тачке катастарске парцеле 5128. Од ове 
тачке граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи западну међу катастарске парцеле 512, 
а потом се ломи и иде у правцу југоистока пратећи северну међу катастарских парцела 7850 и 5083 
до северне међне тачке парцеле 5082, почетне тачке описа. 
 
Станишта на територији Сремске Митровице град у посебној намени 
 
Део станишта на територији Сремске Митровице-град у посебној намени 
 
SMI17 
Станиште SMI17 налази се у KO Дивош, општина Сремска Митровица. Почетна тачка описа дела 
станишта je северна међна тачка парцеле 1825/2. Граница се пружа у правцу југа идући западном 
ивицом парцеле 1826 до јужне међне тачке парцеле 1826. Од ове тачке граница се ломи у правцу 
запада идући северном ивицом парцеле 7710, a потом се оштро ломи у правцу севера идући 
западном ивицом парцеле 1825/2 до северне међне тачке парцеле 1825/2, односно до почетне међне 
тачке описа. 
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3.4.3.3. Еколошки коридори и заштитне зоне еколошких коридора и станишта 
 
На простору еколошких коридора, станишта и њихових заштитних зона, дају се следеће мере:  
 
Опште мере 
- Није дозвољена промена намена површина под вегетацијом у природном и блиско-природном 

стању (ливаде, пашњаци, тршћаци итд.) као и чиста сеча шумских појасева или других врста 
зеленила са улогом еколошких коридора; 

- Обезбедити повезивање станишта заштићених врста: 
- Шумских станишта подизањем/обнављањем појасева високог зеленила; 
- Степских и шумостепских станишта подизањем пољозаштитних појасева који садрже 

континуирани појас травне вегетације; 
- Поплочавање и изградњу обала водотока/потока/канала са функцијом еколошких коридора: 

- Свести на минимум, уз примену еколошки повољних техничких решења; 
- Поплочани или бетонирани делови обале, изузев пристана, морају садржати појас нагиба до 

45°, a структура овог пojaca треба да омогући кретање животиња малих и средњих 
димензија, првенствено током малих и средњих водостаја; 

- Током реконструкције/одржавања постојећих обалоутврда поплочане или бетониране делове 
комбиновати са мањим просторима који ублажавају негативне особине измењене обалне 
структуре (грубо храпава површина обалоутврде, нагиб мањи од 45%, површина са 
вегетацијом) и на тај начин омогућити кретање врста кроз измењене деонице реке; 

- Поплочане или изграђене деонице на сваких 200-300 m (оптимално на 100 m) прекидати 
мањим зеленим површинама које су саставни део заштитног зеленила. Обезбедити 
повезивање зелених површина између вештачких деоница обале, односно зелених површина 
формираних код еколошких типова обалоутврде на мрежу зеленила на копну. Ова зелена 
острва (дужине неколико десетина метара уз обалу), такође je неопходно повезати са 
зеленим коридором уз насип; 

- Обезбедити отвореност канала/ потока/водотока са улогом еколошких коридора на целој дужини 
(извршити ревитализацију коридора код зацевљених деоница) и обезбедити проходмост 
уређењем зеленила у зони црпних станица; 

- Обезбедити очување и редовно одржавање травне вегетације уз обалу (укључујући сервисне 
стазе, насипе и сл.), као дела еколошког коридора који омогућује миграцију ситним врстама сувих 
травних станишта; 

- Прибавити посебне услове заштите природе за примену одговарајућих техничких решења којима 
се обезбеђује безбедно кретање животиња уз еколошки коридор за израду техничке 
документације приликом: 
- Регулације водотока (пресецање меандара, изградња насипа и обалоутврда, продубљивање 

корита), полочавања и изградње обала; 
- Изградње и/или обнављања саобраћајница које се укрштају са еколошким коридорима; 
- Изградње нових и обнављања постојећих мостова; 

- Избегавати директно осветљење воде и обале. Применити одговарајућа техничка решења заштите 
природних и блиско природних делова коридора од утицаја светлости, применом одговарајућих 
планских и техничких решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних снопова 
према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра на осетљивим 
локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину ноћи и сл.). Применити засторе 
којима се спречава расипање светлости према небу, односно према осетљивим подручјима 
еколошке мреже; 

- Ha грађевинском земљишту, наменити што већи део деонице екопошког коридора за зеленило 
посебне намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности: 
- Очувати nojac приобалне вегетације на што већој дужини обале водотока/канала; 
- Проценат високог зеленила на просторима за спорт и рекреацију унутар еколошког коридора 

Дунава треба да буде најмање 50%, a на другим површинама 30-40%; 
- Неопходно je обезбедити континуирани зелени коридор ширине 20-50 m унутар плавног 

подручја Дунава. Континуитет коридора травне и шумске вегетације обезбедити формирањем 
дрвореда и уређених зелених површина са жбунастим врстама уз отворене и/или изграђене 
делове простора (манифестациони простори, купалишта, спортски терени) као и 
унапређењем стања вегетације насипа; 

- Нa деоницама где се грађевинско земљиште пружа у већој дужини од 500 m, поред 
предвиђеног континуалног зеленог nojaca 20-50 m ширине, планским документима 
обезбедити и блокове заштитног зеленила на сваких 200-500 m дужине обале. Минимална 
површина ових блокова заштитног зеленила je 0.1 ha, a мимимална ширина блока je 20 m; 
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- Очувати травну вегетацију уз обала канала/водотока у ширини од најмање 4 m, a оптимално 8 m 
код локалних коридора, a код регионалних коридора у ширини од најмање 10 m, a оптимално     
20 m (у случају ужег пojaca приобалног земљишта од наведених вредности, обезбедити травни 
пojac до границе водног земљишта). Травна вегетација се одржава редовним кошењем; 
Забрањено je узурпирати приобално земљиште коридора преоравањем, изградњом објеката и сл; 

- На деоницама еколошких коридора ван грађевинских подручја насеља, стимулисати 
традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и унапређењу 
биодиверзитета. 

 
Посебне мере очувања функционалности и проходности коридора: 
- Током изградње и функционисања објеката чија je намена директно везана за воду и/или обалу, 

спречити ширење последица евентуалног акцидентног изливања горива и уља у еколошки 
коридор, постављањем пливајућих завеса на одговарајућим локацијама. Гориво и уље просуто на 
површину воде, као и друге загађујуће материје, морају се покупити у најкраћем могућем року 
(нпр. употребом cansorb-a). За заштиту околних екосистема од последица евентуалне дисперзије 
горива воденом површином предвидети одговарајуће хемијско-физичке мере (нпр. употреба 
средства BioVersal за поспешивање разградње нафтних деривата) и биолошке мере санације 
(према посебним условима надлежне институције за заштиту природе); 

- Није дозвољена изградња складишта опасних материја (резервоари горива и сл.) у небрањеном 
делу плавног подручја водотокова. Ha простору еколошког коридора управљање отпадом вршиће 
се у складу са Законом о управљању отпадом и другим важећим прописима; 

- У зонама водопривредних објеката применити техничка решења којима се обезбеђује континуитет 
вегетације приобалног пojaca и проходност терена за слабо покретљиве ситне животиње; 

- Далеководне објекте и инфраструктуру изоловати и обележити тако да се на минимум сведе 
могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије (механичког удара у жице) 
летећих организама: носаче изолатора изоловати пластичним навлакама, изолаторе поставити на 
носаче у положају на доле, a жице обележити на упадљив начин; 

- Планско подизање зелених појасева уз постојеће и планиране државне саобраћајнице I и II реда 
у обухвату Просторног плана, треба да се одвија у складу са предеоним карактеристикама 
подручја: 
- Није дозвољеио стварање пошумљеног коридора уз сам nojac саобраћајнице који би 

привлачио животињске врсте и довео до повећања морталитета њихових полулација; 
- Ha степским стаништима заштићених и строго заштићених врста, није дозвољено подизање 

високог зеленила; 
- Због еколошког значаја простора, план озелењавања треба да буде саставни део планске и 

пројектне докуменгације. Озелењавање треба да се остварује паралелно са изградњом објеката: 
- Забрањено je сађење инвазивних врста у простору еколошког коридора, a током уређења 

зелених површина, одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста; 
- Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста подручја; 

- Приликом парцелисања обезбедити континуитет коридора или обалног пojaca са вегетацијом у 
природном или блископриродном стању, уз Дунав у ширини од 20-50 m од линије средњег 
водостаја, односно у ширини од 10 m код високих обала. Овај пojac приобаља, поред своје улоге 
кључног станишта и еколошког коридора, може да садржи пешачку стазу; 

- Уређењем окућница и простора око нестамбених објеката, дефинисањем правила озелењавања и 
удаљености објеката од обале, као и дефинисањем типова ограда уз обалу (забрана изградње 
ограда непроходних за ситне животиње уз примену еколошки прихватљивих елемената са 
отворима већим од 10 cm), обезбедити проходност обале за ситне животиње. Приликом 
легализације, захтевати прилагођавање постојећих ограда функцији еколошког коридора 
(померање ограда или измене делова ограда код међних тачака суседних парцзла према речној 
обали). 

 
Мере заштите за заштитне зоне еколошких коридора и станишта 
Заштитне зоне се односе на све еколошке коридоре и идентификована природна станишта 
унутар граница Просторног плана. За израду планова, пројеката и реализацију активности у 
оквиру заштитне зоне еколошког коридора, потребно je поштовати предложене мере и прибавити 
услове заштите природе у складу са Законом о заштити природе. 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 793
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

„ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
80 

 

Табела 14.  Мере заштите за заштитне зоне 
У појасу до 500 m од 
еколошког коридора/станишта: 

Забрањује се изградња ветропаркова и појединачних ветрогенератора турбина; 
Забрањују се планска решења којима се нарушавају карактеристике хидролошког 
режима од којих зависи функционалност коридора и опстанак врста и станишних  
типова; 

У појасу до 200 m од 
еколошког коридора/станишта: 

Услов за изградњу укопаних складишта je да се њихово дно налази изнад коте 
максималног нивоа подземне воде, уз примену грађевинско-техничких решења 
којим се обезбеђује спречавање емисије загађујућих материја у околни простор. 
Планским решењима мора се обезбедити: 
- примена мера заштите коридора / станишта од утицаја светлости, буке и 

загађења; 
- дефинисање посебних правила озелењавања уз забрану коришћења 

инвазивних врста; 
У појасу до 200 m од еколошког 
коридора/станишта, изузев у 
грађевинском подручју насеља: 

Инфраструктуру планирати уз примену следећих услова: 
- трасе саобраћајница планирати најкраћим путем преко еколошких коридора 

или комплекса станишта од већег броја субјединица; 
- применити посебна техничко-технолошка решења која спречавају колизију и 

електрокуцију птица код електричних водова ниског и средњег напона; 
У појасу до 200 m од еколошког 
коридора/станишта на грађевинском 
земљишту (грађевинско подручје 
насеља и грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја насеља): 

- Услов за изградњу објеката je да њихове граничне вредности индикатора буке 
на граници природних станишта заштићених врста са другим наменама 
простора не прелази 50dB(A) за дан и вече, односно 40dB(A) за ноћ, a њихово 
осветљавање не делује на станиште или коридор; 

У појасу до 50 m од еколошког 
коридора или станишта: 

Забрањује се: 
- примена техничких решења којима се формирају рефлектујуће   површине 

(нпр. стакло, метал) усмерене према коридору или значајном станишту; 
- уситњавање парцела за потребе формирања грађевинског земљишта, изузев за 

инфраструктурне објекте; 
Примењују се следеће мере: 
- очувати проходност еколошког коридора површинских вода забраном 

ограђивања пojaca уз обалу или применом типова ограде које омогућују 
кретање ситних животиња; 

- обезбедити континуитет зеленог тампон nojaca између простора људских 
активности и коридора/станишта у ширини од 10 m код постојећих објеката, a 
20 m код планираних објеката и то у складу са типом вегетације 
коридора/станишта. Овај nojac графички приказати у планској и пројектној 
документацији; 

- објекте који захтевају поплочавање и/или осветљење лоцирати на мин. 20 m 
удаљености од границе коридора/станишта; 

У појасу до 50 m од еколошког 
коридора или станишта на 
грађевинском земљишту (насеље, 
радне зоне, викенд зоне, туристичко-
рекреативне и сл.): 

Ус Услов за изградњу: 
- вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) je да се на парцели 

формира уређена зелена површина са функцијом одржавања континуитета 
зеленог nojaca коридора или тампон зоне станишта; 

- саобраћајница са тврдим застором за моторна возила (у насељима, као и 
приступних саобраћајница водопривредним објектима ван насеља) je примена 
техничких мера којима се обезбеђује безбедан прелаз за ситне животиње и 
смањују утицаји осветљења, буке и загађења коридора/станишта; 

У појасу до 20 m од еколошког 
коридора или станишта, 
(пољопривредно, шумско и водно 
земљиште): 

Изградња надземних објеката се ограничава: 
- на пољопривредне и водопривредне објекте неопходне за одрживо коришћење 

коридора или датог станишта (објекти сточарства,  рибарства сл.), који су 
лоцирани и изграђени у складу ca условима заштите природе; 

- надземне инфраструктуре, чија траса најкраћим путем прелази преко 
еколошких коридора, станишта или комплекса станишта од већег броја 
субјединица; 

- водопривредних објеката и њихове пратеће инфраструктуре. 
 
3.4.3.4. Мере заштите геолошког и палеонтолошког наслеђа 
 
Мере и услови заштите за објекте геонаслеђа: 
- За објекте геонаслеђа који се налазе у границама Националног парка и у његовој заштитној 

зони, спровести мере заштите према утврђеним режимима заштите;  
- Наставити са издвајањем и вредновањем објеката геонаслеђа на подручју обухвата 

Просторног плана; 
- Заштитити локалитете који се налазе изван границе  Националног парка израдом студија 

заштите којим би се дефинисале границе, режими и мере заштите са циљем очувања и 
могућности њиховог одрживог коришћења;  

- За потребе спровођења популаризације заштите, значаја и вредности објеката геонаслеђа за 
науку и даља истраживања, планирати активности везане за њихово уређење (обележавање, 
информисање, опремање, постављање мобилијара за боравак посетилаца), при чему се мора 
водити рачуна да je основни циљ сачувати постојеће природне одлике због којих су ови 
локалитети издвојени и предложени за заштиту. 
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Обавеза инвеститора извођења радова је да, уколико у току извођења радова наиђе на природно 
добро које је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла, а за које 
претпоставља да има својства споменика природе, о томе обавести министарство надлежно за 
послове животне средине и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица. 
 
3.4.4. Мере заштите културних добара 
 
У подручју посебне намене Просторног плана налази се: 
- једна просторно културно-историјска целина од изузетног значаја, 
- 18 споменика културе од изузетног значаја, 12 споменика културе од великог значаја, и шест 

споменика културе од значаја, 
- једно знаменито место од великог значаја, 
- једно археолошко налазиште од великог значаја, 
- једно археолошко налазиште од значаја. 
 
У подручју посебне намене Просторног плана налази се једно културно добро у поступку 
утврђивања за споменик културе. 
 
Од укупног броја добара која уживају предходну заштиту у посебној намени Просторног плана се 
налази: 
- 15 градитељских објеката, 
- 25 споменика и спомен обележја, 
- једно старо језгро градова и насеља, 
- 8 локалитета са историјским, етнолошким или природњачким садржајем, 
- приближно 58 археолошких локалитета. 
 
За посматрано подручје Просторним планом су дефинисани услови и мере заштите за 
непокретна културна добра и добра под претходном заштитом. 9 
 
Поред општих мера заштите културних добара, Просторним планом су дефинисани и посебни 
услови и мере заштите и уређења за:  
- Просторно културно-историјске целине „Фрушка гора са манастирима и другим споменицима 

културе“; 
- Градитељске објекте (сакралне објекте, објекте народног градитељства, објекте грађанске 

архитектуре, објекте техничке архитектуре); 
- Споменике и спомен обележја; 
- Стара језгра градова и насеља; 
- Археолошке локалитете. 
 
3.4.5. Мере заштите и уређења предела 
 
Осим наведених услова и мера заштите културних и природних добара, Просторним планом су 
дефинисане и мере које се односе на очување и унапређење специфичне композиције и 
конфигурације структуре  предела и заштиту вредности предеоних елемената као важног аспекта 
уређења подручја у обухвату, а односе се на простор дефинисаног подручја посебне намене: 
- забрањена је изградња објеката који неповољно утичу на ваздух, воде, земљиште и шуме, 

изгледом, прекомерном буком или могућношћу да на други начин наруше вредности карактера 
предела, природне и остале вредности подручја, а посебно амбијенталне вредности насеља, 
непокретних културних добара, геоморфолошких формација и станишта биљака и животиња 
(напр. индустријски објекти, складишта/стоваришта, фарме и др. објекти), 

- забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи 
функционалност система водотока и канала,  

- одржавати еколошке коридоре (и унутар грађевинских подручја) успостављањем континуитета 
зелених површина чија структура и намена подржава функције коридора,  

- забрањени су радови и интервенције који могу изазвати процес водне ерозије, 

                                           
9  У складу чланом бр. 29. Закона о културним добрима, мере заштите утврђене овим законом примењују се и на 

непокретности које су евидентиране да уживају претходну заштиту. У складу чланом бр. 29. Закона о културним 
добрима, установа заштите дужна је да у року од две године утврди да ли евидентирана непокретност има споменичка 
својства и да у том року предложи утврђивање те непокретности за културно добро. Уколико евидентирана непокретност 
није утврђена за културно добро у року од три године од дана евидентирања, на ту непокретност неће се примењивати 
мере заштите утврђене овим законом. 
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- одржавати непосредно окружење културних добара, историјских споменика и јавних чесми, 
мозаичну структуру обрадивог пољопривредног и шумског земљишта, водотокова и канала и 
земљишта уз њих, површина за рекреацију, саобраћајне инфраструктуре и др. 

 
3.4.6. Мере заштите живота и здравља људи 
 
Мере за заштиту животне средине обухватају интегрално управљање простором, чијом 
реализацијом ће се зауставити и спречити негативни утицаји антропогених активности на 
животну средину и здравље људи.  
 
За постројења и активности која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину 
или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за 
спречавање и контролу загађивања животне средине, уређују се услови и поступак издавања 
интегрисане дозволе, која је дефинисана Законом о интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине.  
 
На основу Уредбе о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане 
дозволе, утврђују се рокови у оквиру којих се подносе захтеви за издавање интегрисане дозволе, по 
врстама активности и постројења.  
 
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган треба да пропише 
израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о заштити животне средине, 
Законом о процени утицаја на животну средину, Правилником о садржини студије о процени утицаја 
на животну средину и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину. 
 
3.4.7. Мере заштите приликом изградње и експлоатације инфраструктуре 
 
Мере заштите за инфраструктурне објекте и обавезе произилазе из прописа о техничким 
нормативима и стандардима и услова које надлежни органи издају при постављању и извођењу, 
односно изградњи објеката.  
 
3.4.8. Мере заштите од елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа 
 
Заштита од елементарних непогода 
 
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на могуће 
природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују штету 
већег обима на простору у обухвату Просторног плана, као и прописивање мера заштите за 
спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. Подручје обухваћено 
Просторним планом може бити угрожено од: земљотреса, одроњавања и клизања земљишта, 
поплава, пожара, метеоролошких појава: атмосферско пражњење, ветрови, суша, атмосферске 
падавине (киша, град, снег).  
 
Настанак, обим и време трајања ванредних ситуација у већини случајева се не могу унапред 
предвидети, али се за извесне појаве на основу искустава, статистичких података и метода 
моделовања, а с обзиром на место појаве, може претпоставити да ће до њих доћи, те се у том 
смислу планирају и спроводе конкретне мере заштите. 
 
На основу сеизмолошких услова добијених од Републичког сеизмолошког завода, на посматраном 
подручју су утврђене регионалне вредности очекиваних максималних параметара осциловања 
тла на површини терена. У поступку просторног планирања користити параметре који су дати на 
карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година као мере ограничења употребе 
простора. При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 
објеката, обавезно се морају уважити могући ефекти за наведене степене сеизмичког 
интензитета према Европској макросеизмичкој скали - 98, како би се максимално предупредиле 
могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.  
 
Инжењерско-геолошка истраживања се изводе у циљу израде инжењерско-геолошких карата, 
утврђивања стања, својстава и карактеристика стена и тла, утврђивања геотехничких особина тла за 
потребе планирања намене простора и погодности терена за изградњу, као и истраживања ради 
заштите животне средине. Резултат ових истраживања је и дефинисање инжењерско-геолошког 
хазарда и ризика (клизишта, одрони, слегање терена).  
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За потребе просторног и урбанистичког планирања, пројектовања и изградње грађевинских, 
рударских и других објеката, ради дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова 
изградње и/или санације, као и других карактеристика геолошке средине обавезно је извршити 
примењена инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања, у складу са Законом о рударству и 
геолошким истраживањима. 
 
Праћење и контролу инжењерскогеолошких-геотехничких истраживања, која се изводе ради 
дефинисања инжењерскогеолошких-геотехничких услова изградње и/или санације, као и других 
карактеристика геолошке средине за потребе просторног и урбанистичког планирања, изградње 
грађевинских објеката, заштите природних и културних добара и објеката геонаслеђа, санације и 
рекултивације терена врши јединица локалне самоуправе. 
 
Настајање пожара, који могу попримити карактер елементарне непогоде, не може се искључити, без 
обзира на све мере безбедности које се предузимају на плану заштите. Превентивне мере заштите 
обухватају планске мере заштите које се односе на планирање приступних путева, окретница и 
платоа одговарајућих карактеристика за потребе ватрогасних возила, планирање изворишта за 
снабдевање водом и капацитете водоводне мреже који обезбеђују довољне количине воде за гашење 
пожара, размак између објеката којим се спречава ширење пожара и др. 
 
У циљу сагледавања мера за заштиту од пожара у условима експлозије, одржавања, као и 
евентуалних реконструкција мањег обима, за потребе ЈП „Национални парк Фрушка гора“ урађен је 
План заштите од пожара, на који је Министарство унутрашњих послова дало позитивно мишљење 
2008. године. План садржи технолошко-превентивни план заштите од пожара и оперативно-тактички 
план гашења пожара у Националном парку. Такође, Просторним планом утврђене су конкретне мере 
и активности за отклањање недостатака и унапређење организације заштите од пожара. 
 
Планиско решење представља и систем надзора за аутоматско рано откривање пожара. Овај систем 
представља мрежу торњева на које се постављају сензори. Сензори се могу поставити и на наменски 
изграђене торњеве налик стубовима за мобилну телефонију, који могу бити вишенаменски (на пр. 
сигнал мобилне телефоније, интернет сигнал, систем везе чуварске службе). Сензори идентификује 
извор ватре, обрађују податке и шаљу их у централну контролну јединицу. Затим следи приказ 
података на мониторима и евалуација, након чега се активира упозорење за пожар и одговарајућа 
ватрогасна служба прима географске податке о локацији извора ватре. Сензори би покривали 
простор до 15 km ваздушне удаљености, тако да би већи део Срема и подручје Бачке око Дунава 
били под надзорома за рано откривање пожара. 
 
Републички хидрометеоролошки завод Србије врши систематска метеоролошка и хидролошка мерења и 
осматрања у државној мрежи метеоролошких и хидролошких станица, израђује карте угрожености и 
карте ризика од метеоролошких елементарних непогода, а такође издаје и обавештења, најаве и 
упозорења о метеоролошким и хидролошким елементарним непогодама и катастрофама. Праћење 
метеоролошке и хидролошке ситуације нарочито је битно у погледу заштите живота људи и 
материјалних добара од деловања метеоролошких и хидролошких елементарних непогода и 
катастрофа. 
  
Заштита од техничко-технолошких несрећа  
Део простора у обухвату посебне намене обухваћен је повредивом зоном комплекса Складишта 
вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Сремским Карловцима које је севесо постројење 
вишег реда. Повредива зона овог комплекса обухвата: део Националног парка (у делу 
Чортановачка шума) и део грађевинског земљишта у КО Сремски Карловци и КО Чортановци. 
Повредива зона представља простор у оквиру кога опасне материје ослобођене у току удеса могу 
бити у концентрацијама дефинисаним као концентрације од значаја, у којој се морају спроводити 
ограничене активности односно, водити рачуна да не дође до синергијских негативних утицаја са 
другим сличним постројењима у случају акцидента. 
 
Зона забрањене градње у односу на локацију најгорег могућег сценарија – центар експлозије 
комплекса Складишта вештачког ђубрива на бази амонијум нитрата у Сремским Карловцима, 
обухвата део грађевинског земљишта у КО Сремски Карловци и мали део Чортановачке шуме. 
 
Приликом изградње нових севесо постројења/комплекса, а у складу са Правилником о садржини 
политике превенције удеса и садржини и методологији израде Извештаја о безбедности и Плана 
заштите од удеса, као полазни основ за идентификацију повредивих објеката, потребно је 
разматрати удаљеност у радијусу од минимум 1000 m од граница севесо постројења, односно 
комплекса, док се коначна процена ширине повредиве зоне – зоне опасности, одређује на основу 
резултата моделирања ефеката удеса. 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 797
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

„ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
84 

 

Због велике еколошке вредности Националног парка, на подручју посебне намене забрањена је 
изградња севесо постројења односно комплекса.  
 
У случају изградње нових севесо постројења у обухвату Просторног плана, а ван подручја посебне 
намене обавеза је да се у процес одлучивања о лоцирању нових севесо постројења односно 
комплекса поред инвеститора укључе сви надлежни органи и локално становништво, те да се 
размотре постојећи капацитети, као и услови и мере заштите дефинисане Просторним планом. 
 
Ово је неопходно како би се избегао повећан ризик, последице великог удеса, избегао 
синергијски утицај са постојећим садржајима (нарочито са постојећим севесо постројењима), а 
све у циљу адекватног управљања безбедношћу од хемијског удеса. 
 
Коришћење и уређење простора од интереса за одбрану земље 
Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна решења у 
обухвату Просторног плана (утврђене зоне просторне заштите), уграђени су у Просторни план и 
детаљно обрађени у Посебном прилогу који је саставни део овог Просторног плана. 
 

Заштита становништва и материјалних добара (планирање и коришћење склоништа и других 
заштитних објеката) дефинисани су Законом о ванредним ситуацијама. 
 
 
 
IV СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ ПРОЦЕНЕ 

УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
1. СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ НА НИЖИМ ХИЈЕРАРХИЈСКИМ НИВОИМА 
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину је урађен у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, а за потребе израде предметног 
Просторног плана.  
 
Чланом 5. Закона о стратешкој процени је дефинисано: „стратешка процена врши се за планове, 
програме, основе и стратегије (у даљем тексту: планови и програми) у области просторног и 
урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, рибарства, 
ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, управљања водама, 
електронских комуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље флоре и фауне, 
којима се успоставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.“ 
 
За наведене планове и програме којима је предвиђено коришћење мањих површина на локалном 
нивоу или у случају мањих измена планова и програма које не захтевају прописани поступак 
усвајања, као и за планове и програме који нису наведени у претходном пасусу, одлуку о 
стратешкој процени доноси орган надлежан за припрему плана и програма ако, према 
критеријумима прописаним овим законом, утврди да постоји могућност значајних утицаја на 
животну средину. 
 
„Министар надлежан за послове заштите животне средине, ближе утврђује листе планова и 
програма за које је обавезна стратешка процена утицаја на животну средину и листе планова и 
програма за које се може захтевати стратешка процена утицаја на животну средину.“ 
 
Чланом 7. Закона дефинисано је да се „Стратешка процена утицаја на животну средину ради на 
основу нивоа, врсте, циљева и садржаја плана или програма.  
 
Ако је план или програм саставни део одређене хијерархијске структуре, стратешка процена 
утицаја на животну средину, ради се у складу са смерницама стратешке процене утицаја на 
животну средину плана или програма вишег хијерархијског нивоа.“ 
 
За планове нижег реда, у складу са чланом 9. Закона о стратешкој процени утицаја „Одлуку о 
изради стратешке процене доноси орган надлежан за припрему плана и програма по претходно 
прибављеном мишљењу органа надлежног за послове заштите животне средине и других 
заинтересованих органа и организација.“  
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2. ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКАТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Чланом 3. Закона о процени утицаја на животну средину дефинисано је да су „Предмет процене 
утицаја пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење 
капацитета, престанак рада и уклањање пројеката који могу имати значајан утицај на животну 
средину. 
 
Предмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о процени 
утицаја, а немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе (у даљем тексту: 
процена утицаја затеченог стања). 
 
Процена утицаја врши се за пројекте из области индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, 
туризма, пољопривреде, шумарства, водопривреде, управљања отпадом и комуналних 
делатности, као и за пројекте који се планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној 
околини непокретног културног добра.“ 
 
У складу са наведеним Законом и одредбама Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на 
животну средину, инвеститори су дужни да се обрате, пре подношења захтева за издавање 
одобрења за изградњу објеката са Листе II, надлежном органу. Надлежни орган ће одлучити о 
потреби израде студије о Процени утицаја на животну средину, односно донети Решење о 
потреби изради или ослобађању од израде студије.  

 
Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у поступку процене утицаја, како је то 
прописано поменутим Законом. Начелни садржај студије о Процени утицаја на животну средину 
прописан је чланом 17. поменутог Закона, а егзактан обим и садржај студије се одређује 
одговарајућим решењем од стране надлежног органа.  
 
 
 
V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И МОНИТОРИНГ У 

ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПЛАНА 
 
Успостављање система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се све 
предложене мере заштите животне средине у Просторном плану могле успешно имплементирати 
у планском периоду.  
 
Чланом 17. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, програм праћења стања 
животне средине у току спровођења Просторног плана садржи нарочито:  
1. опис циљева плана и програма, 
2. индикаторе за праћење стања животне средине, 
3. права и обавезе надлежних органа, 
4. поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја, 
5. друге елементе у зависности од врсте и обима планског документа. 
 
Законом о заштити животне средине дефинисано је да Република односно јединица локалне 
самоуправе у оквиру своје надлежности утврђене Законом, обезбеђује континуалну контролу и 
праћење стања животне средине, у складу са овим и посебним законима.  
 
 
 

1. ОПИС ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Полазећи од посебне намене и специфичности подручја Просторним планом су дефинисани 
циљеви који су током израде Стратешке процене разматрани и анализирани у односу на 
дефинисане индикаторе и циљеве саме стратешке процене.  
 
Циљеви Просторног плана су: 
- Заштита и одрживо коришћење природних и културних вредности у функцији развоја туризма, 

рекреације, едукације и других комплементарних активности; 
- Валоризација, заштитa и презентација непокретног културног наслеђа, уређење његове 

заштићене околине и контактног подручја, заштита и презентација нематеријалног наслеђа као 
интегралног дела градитељског наслеђа и природног амбијента; 

- Идентификација предеоних елемената и очување диверзитета и вредности предела; 
- Очување специфичности и еколошке повезаности простора; 
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- Постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем његовог коришћења са 
могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима и са 
потребама дугорочног социјалног и економског развоја; 

- Дефинисање начина коришћења грађевинског земљишта у складу са условима заштите природе;  
- Заштита, рационално коришћење и унапређење стања пољопривредног, шумског и водног 

земљишта и популације флоре и фауне;  
- Обезбеђење адекватне превенције, минимизирања, мониторинга и контроле свих облика 

загађивања. 
 
 
 

2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
Праћење стања животне средине и утицаја који поједини сектори својим деловањима имају на 
животну средину, врши се систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем индикатора 
стања и загађења животне средине, које обухвата праћење природних фактора, односно 
промена стања и карактеристика животне средине. 
 
Мониторинг стања животне средине се врши систематским мерењем, испитивањем и оцењивањем 
индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење природних фактора, односно 
промене стања и карактеристика животне средине. Имајући у виду дефинисане посебне циљеве, 
врши се избор одговарајућих индикатора у изради стратешке процене, који је у планском периоду 
неопходно пратити како би се могла вршити оцена планских решења односно њихов позитиван 
утицај на подручје обухваћено Просторним планом. Предлог индикатора за праћење стања животне 
предлаже се на основу дефинисаних циљева стратешке процене дат је у поглављу II ОПШТИ И 
ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА. 
 
Предлог индикатора за праћење стања животне средине предложен је на основу дефинисаних 
циљева стратешке процене у претходним поглављима. 
 
Имајући у виду обухват Просторног плана, постојеће и будуће садржаје, као и могућа загађења, 
мониторинг се односи на: 
- успостављање биомониторинга на посматраном подручју, 
- контролу и праћење квалитета вода, 
- праћење квалитета земљишта контролом концентрација загађујућих супстанци, 
- успостављање мерних места у циљу праћења нивоа буке. 
 
 
2.1. БИОМОНИТОРИНГ 
 
Упоредо са мониторингом основних параметара (ваздух, вода, земљиште и бука), програм 
мониторинга обухвата и систем праћења биолошких промена у времену и простору - 
биомониторинг, који на најбољи начин приказује комплекс природних и антропогених појава, 
утицаја и процеса. 
 
Биомониторинг обухвата поједине врсте биљака и животиња, њихове популације, а код изузетно 
ретких врста, чак и поједине индивидуе. 
 
Посебан значај у биомониторингу заузима континуирано праћење последица негативних 
антропогених утицаја на природну средину кроз директно нарушавање појединих 
функционалних елемената екосистема, али и кроз непосредни утицај на поједине ретке, односно 
осетљиве врсте и њихова станишта.  
 
У функцији биомониторинга потребно је изабрати биоиндикаторе на основу истраживања 
надлежних и стручних институција, у складу са досадашњим системом биомониторинга који је 
спровођен на простору Националног парка. Потребно је одредити индикаторске врсте биљака и 
животиња према типовима станишта, у складу са претходно дефинисаним годишњим плановима 
мониторинга индикаторских врста. У наведеном контексту неопходан је сталан прилив података 
о распрострањењу врста на простору Националног парка, успостављен систем праћења стања, уз 
прилагођеност управљачких активности. 
 
У оквиру заштите и очувања природних вредности флоре и фауне, неопходно је извршити: 
- картирање популација свих природних реткости на подручју Фрушке горе (у границама 

Националног парка и заштитне зоне), 
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- редовно праћење стања популација природних реткости, 
- израда листе потенцијално исчезлих врста. 
 
У оквиру мониторинга шумских екосистема и дефинисања показатеља екосистемског приступа 
газдовању шумама неопходно је реализовати следеће активности: 
- наставак праћења стања шумских екосистема на биоиндикаторским тачкама европске мреже 

нивоа 1 и 2, 
- утврдити типове шума у којима ће се успоставити мониторинг, 
- успостављање мониторинга у складу са међународним стандардима, 
- извршити фенолошка истраживања, 
- праћење кретања популација штетних инсеката, 
- праћење квалитета и састава падавина, 
- праћење популација птица (по списку значајнијих врста), 
- праћење индикаторских врста гљива, 
- фитоценолошко снимање одабраних типова шума, 
- израда базе података и одабир параметара за екосистемско праћење стања шума. 
 
 
2.2. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
 
Законом о заштити ваздуха дат је законски оквир за проучавање и праћење квалитета ваздуха које 
за циљ има контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и утврђивање тренда загађења, 
како би се правовремено деловало ка смањењу штетних супстанци до нивоа који неће битно утицати 
на квалитет животне средине. 
 
Контрола квалитета ваздуха се остварује праћењем нивоа загађујућих материја у ваздуху у 
складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха и Уредбом о 
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух.  
 
Захтеви квалитета ваздуха су:  
- граничне вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху,  
- горње и доње границе оцењивања нивоа загађујућих материја у ваздуху, 
- границе толеранције и толерантне вредности, 
- концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава јавност, 
- критични нивои загађујућих материја у ваздуху, 
- циљне вредности и (национални) дугорочни циљеви загађујућих материја у ваздуху, 
- рокови за постизање граничних и/или циљних вредности, у случајевима када су оне 

прекорачене у складу са Законом о заштити ваздуха. 
 
Мониторинг квалитета ваздуха врши се и на основним руралним локацијама ван непосредног 
утицаја значајних извора загађења ваздуха.  
 
За објекте за које се утврди да се не ради Студија процене утицаја на животну средину по 
Закону, по мишљењу надлежне службе за област заштите животне средине, а у складу са 
технологијом рада, утврђује се потреба вршења додатног мониторинга, посебно за праћење 
загађења ваздуха и вода (у складу са важећом законском регулативом). 
 
 
2.3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ 
 
У циљу предузимања мера за ограничавање даљег загађивања и евентуално побољшање вода, 
од значаја је стално и систематско контролисање параметара квалитета површинских и 
подземних вода, на прописан начин на основу Уредбе о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, Уредбе о граничним вредностима 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање, Правилника о опасним материјама у водама и Правилника о начину и 
минималном броју испитивања квалитета отпадних вода. 
 
У циљу утврђивања мера, које треба предузимати ради заштите вода од загађивања и контроле 
резултата реализованих мера заштите, потребно је, поред систематског праћења квалитета 
површинских и подземних вода које врши Републички хидрометеоролошки завод, додатно 
вршити и контролу квалитета површинских и подземних вода. 
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Стандарди квалитета животне средине за површинске воде постижу се: 
- смањивањем годишњих нивоа емисије приоритетних супстанци и престанком емитовања 

приоритетних супстанци у површинске воде, 
- смањивањем концентрације приоритетних супстанци до њиховог потпуног елиминисања у 

површинским водама. 
 
Обавеза лица (правног или физичког) које испушта приоритетне супстанце у површинске воде је 
да усклади своје емисије са стандардима квалитета животне средине за површинске воде које 
нису под утицајем прекограничног загађења, прописаним Уредбом о граничним вредностима 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање. 
 
Предузећа која врше испитивање квалитета подземних вода, као и испитивање квалитета 
отпадних вода, дужна су да резултате испитивања доставе Републичком хидрометеоролошком 
заводу и јавном водопривредном предузећу месечно, а у случају хаваријског загађења воде, у 
току истог дана. 
 
Посебна испитивања се обављају у циљу одређивања обима и могућности последица хаваријског 
загађивања, провере и дефинисања техничких решења и за друге намене, према посебно 
утврђеним програмима.  
 
Мониторинг квалитета акватичних екосистема је неопходна активност у оквиру одрживог управљања 
водним ресурсима. Иако саставни део мониторинга у систему управљања водама, мерење физичко-
хемијских параметара квалитета воде даје само слику о тренутном загађењу и зато мора бити 
комбиновано са биолошким мониторингом, јер живи свет акватичких екосистема осликава 
кумулативно и истовремено дејство свих еколошких фактора чије промене током времена нису некад 
довољне јачине и учесталости да би могле бити регистроване методама аналитичке хемије. 
 
Физичко-хемијска и бактериолошка анализа воде за пиће треба да се врши у складу са Законом 
о водама и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. 
 
 
2.4. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА 
 
Контрола квалитета земљишта спроводи се у складу са Законом о заштити животне средине, 
Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма и Правилником о 
дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и 
методама њиховог испитивања.  
 
Програм систематског праћења квалитета земљишта у смислу локалне мреже локалитета за 
праћење квалитета земљишта успоставља се на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе. Листа параметара обухвата податке и информације које се прикупљају на местима 
узорковања земљишта, а приликом избора параметара узимају се у обзир они параметри који 
могу достићи вредности које могу изазвати значајан ризик по здравље људи и животну средину. 
 
Временска динамика узорковања земљишта, анализа узорака, обрада и приказ података зависи 
од постојаности анализираних параметара, њихових облика и концентрација у животној средини. 
 
Степен угрожености земљишта од хемијског загађења одређује се на основу вредности загађујућих 
материја датих у посебном пропису, којим се регулишу граничне вредности опасних и штетних 
материја у подземним водама, као и у посебним прилозима Уредбе, који се односе на ремедијационе 
вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну 
контаминацију подземних вода и земљишта. 
 
У случају прекорачења граничних и ремедијационих вредности концентрација опасних и штетних 
материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта, као и у случају 
прекорачења граничног нивоа концентрација загађујућих материја у подземним водама, врше се 
додатна истраживања на контаминираним локацијама ради утврђивања степена загађености и 
израде ремедијационих програма. 
 
Ремедијациони програми и пројекти ремедијације реализују се уколико просечна концентрација 
било које опасне или штетне материје прелази ремедијациону вредност дефинисану Уредбом у 
више од 100 m3 запремине водоносног слоја или у више од 25 m3 запремине земљишта на 
контаминираним локацијама.  
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Праћење параметара квалитета земљишта је неопходно вршити у континуитету дуги низ година, на 
одређеним местима за које се утврди евидентна угроженост параметара стања животне средине. 
Локације на којима је депонован незагађен материјал од ископавања (земља) не припадају 
контаминираним локацијама. 
 
 
 
3. ЗАКОНСКИ ОКВИР 
 
Законски оквир за мониторинг квалитета параметара животне средине су следећи  правни акти:  
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-др. закон, 

72/09 - др. закон, 43/11-УС и 14/16); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. закон, 

48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбe чл. 81. до 96.);  
- Уредба о изменама и допунама Уредбе о одређивању зона и агломерација (Службени гласник 

РС“ 58/11 и 98/12);  
- Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи (Службени 

гласник РС, 58/11);  
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“,  

бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 

сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16); 
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
-  Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 

загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 
24/14); 

- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12, 1/16); 

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, 
број 75/10); 

- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
(„Службени гласник РС“, број 88/10 и 30/18-др. пропис); 

- Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту 
(„Службени гласник РС“, број 30/18); 

- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, бр. 
24/14); 

- Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, бр. 50/12); 

- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ“, бр. 42/98 и 44/99); 
- Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82); 
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Службени 

гласник РС“, број 72/10); 
- Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода (Службени гласник РС, 

б. 96/10);  
- Правилник о референтним условима за типове површинских вода (Службени гласник РС, бр. 

67/11);  
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 

хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Службени гласник РС, бр. 74/11); 
- Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и локалној мрежи, 

техникама мерења, као и о начину размене података добијених праћењем квалитета ваздуха у 
државној и локалним мрежама (Службени гласник РС, 84/10).  

- и др. 
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4. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  
 
Када су у питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне средине, 
иста произилазе из Закона о заштити животне средине. 
 
Обезбеђење мониторинга 
 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје 
надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања животне 
средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима. 
 
Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине. Влада 
доноси програме мониторинга на основу посебних закона.  
Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм мониторинга на 
својој територији, који мора бити у складу са програмима вишег реда. 
 
Садржина и начин вршења мониторинга 
 
Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем 
негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности које се 
предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета животне средине.  
 
Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу мерних 
места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, методологију рада и 
индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове и начин достављања 
података, на основу посебних закона. 
 
Овлашћена организација 
 
Мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава услове у погледу кадрова, 
опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС стандарда у области 
узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом. 
 
Обавезе загађивача 
 
Оператер постројења, односно комплекса који представља извор емисија и загађивања животне 
средине дужан је да, у складу са законом, преко надлежног органа, овлашћене организације или 
самостално, уколико испуњава услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да: 
1)  прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на животну 

средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка или смањења 
нивоа загађења, 

2)  обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од посебног 
интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне самоуправе. 

 
Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну евиденцију о 
мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом. 
 
Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, методологију рада, 
индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података, на основу посебних 
закона.  
 
Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као и за друга 
мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину. 
 
Достављање података 
 
Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице локалне 
самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке добијене мониторингом 
достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан начин. 
 
Санација и ремедијација 
 
Правно и физичко лице које деградира животну средину дужно је да изврши ремедијацију или на 
други начин санира деградирану животну средину, у складу са пројектима санације и 
ремедијације, на које сагласност даје надлежно министарство.  
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5.  ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ 
УТИЦАЈА 

 
У случају појаве неочекиваних негативних утицаја, у смислу ванредних ситуација и могућих 
удеса на севесо постројењима у обухвату Просторног плана, и контактној зони неопходно је 
поступати у складу са важећом законском регулативом: Закон о заштити животне средине, Закон 
о ванредним ситуацијама, Закон о заштити од пожара, Закон о потврђивању Конвенције о 
прекограничним ефектима индустријских удеса, Закон о потврђивању Конвенције о процени 
утицаја на животну средину у прекограничном контексту, Конвенција о прекограничном 
загађивању ваздуха на великим удаљеностима  и др.  
 
У случају удеса, зависно од његовог обима, унутар или ван постројења и процене последица које 
могу изазвати директну или одложену опасност по људско здравље и животну средину, проглашава 
се стање угрожености животне средине и обавештава јавност о предузетим мерама. 
 
Стање угрожености животне средине проглашава надлежно министарство, орган аутономне 
покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе. За удесе са прекограничним ефектима 
стање угрожености животне средине проглашава Влада Р. Србије. 
 
Превентивне мере заштите приликом транспорта опасног терета у друмском саобраћају се спроводе 
кроз редован инспекцијски надзор свих надлежних органа, код свих учесника у транспорту опасног 
терета.  
 
Ради спречавања даљег ширења загађења проузрокованог удесом, правно и физичко лице одмах 
предузима мере санације према плановима заштите о свом трошку. Ако се накнадно утврди 
загађивач који је одговоран за удес, орган који је сносио трошкове отклањања последица 
загађивања животне средине захтева накнаду трошкова. 
 
 
 
VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
 
Општи методолошки приступ изради стратешке процене утицаја на животну средину 
 
Анализа методолошких приступа је корисна како би се могла направити потребна компаративна 
анализа примењене методологије, коришћене за потребе овог Извештаја са методолошким 
основама, које су прокламоване у склопу опште законске регулативе која регулише ову 
проблематику, пре свега Законa о стратешкој процени утицаја на животну средину.  
 
Основни циљ се састоји пре свега у покушају да се општа методологија прилагоди 
специфичностима анализираног Просторног плана. 
 
Стратешка процена утицаја на животну средину, у релативном смислу представља дисциплину 
новијег датума, резултат је развоја процена утицаја на животну средину, које интегришу 
еколошке, друштвено-економске и кумулативне утицаје, тако што:  
 Укључује одрживост на самом извору еколошких проблема у планској фази, тако да се 

санација последица редукује;  
 Омогућује да се утврди потреба и оправданост са аспекта заштите животне средине, пре 

свега, иницијатива и инвестиционих подухвата;  
 Обрађује питања од ширег значаја;  
 Утврђује контекст и поставља смернице за хијерархијски оквир даљих процена утицаја 

планова, односно пројеката на животну средину. 
 
Фазе израде Стратешке процене утицаја на животну средину су:  
 Одлучивање о изради стратешке процене утицаја на животну средину, односно израда одлуке 

о изради стратешке процене утицаја на животну средину као саставног дела одлуке о изради 
планског документа;  
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 Одређивање садржаја стратешке процене утицаја на животну средину, односно израда 
одговарајућег програмског основа за израду стратешке процене утицаја на животну средину 
(тзв. „scoping report“) у оквиру програма за израду плана; 

 Израда Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину – саставни део планског 
документа. 

 
Општи методолошки поступак, који се користи приликом израде стратешке процене и припреме 
Извештаја о стратешкој процени, састоји се из неколико општих фаза, и то:  
 

 Дефинисања садржаја стратешке процене - 
„screening“ фаза 

 

   
 Дефинисања обима стратешке процене - 

„scoping“ фаза 
 

   
 Дефинисање кључних (битних) промена  
   
 Процена у ужем смислу  
   
 Предвиђање (сагледавање) последица  
   
 Одређивање мера  
   
 Контрола и ревизија  
   
 Имплементација  

 
Методолошки основ за израду Стратешке процене утицаја, у ужем смислу, представљају методе 
научног истраживања (анализа и синтеза, компаративни метод, индукција и дедукција, 
статистички метод, картографски метод и др.), односно примењене методе праћења стања 
објеката, односно појава и процеса у простору, од извора загађења, притисака, стања и одговора 
(планског решења).  
 
Истовремено са применом метода научног истраживања, коришћена су страна и домаћа искуства 
и упутства за примену „Стратешке директиве“, пре свега искуства из Европске Уније. Посебно су 
значајне методе из „Практичног упутства за примену ЕУ Директиве 2001/42/ЕC на урбанистичке 
и просторне планове“. 
 
Анализирајући поступак израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, 
може се закључити да се он састоји, условно говорећи, из четири фазе:  
 Полазне основе, анализа и оцена стања (намене простора у обухвату Просторног плана и 

елемената животне средине);  
 Процена могућих утицаја на животну средину;  
 Мере заштите животне средине; 
 Програм праћења стања животне средине.  
 
Не улазећи у детаљније елаборирање појединих фаза, потребно је нагласити да свака фаза има 
својe специфичности и никако се не сме запоставити у поступку интегралног планирања животне 
средине.  
 
Полазне основе стратешке процене обухватају дефинисање предмета, као и просторног обухвата 
планског документа, циљева и метода рада, правног, планског и документационог основа. 
 
Анализа и оцена стања је аналитичка фаза, која се ради на основу резултата мерења елемената 
животне средине на терену, односно стручних, научних и других литературних података о стању 
животне средине на датом подручју.  
 
Након анализе и оцене стања, другу фазу представља процена могућих утицаја, које одређене 
активности и објекти могу имати на животну средину. Процена могућих утицаја на животну 
средину се врши на основу квантификације појединих елемената животне средине, научних 
сазнања и процена угрожености повредивих ресурса у околини планираних садржаја и процене 
еколошког ризика.  
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Према критеријумима и оцени постојећег стања животне средине, а имајући у виду природне 
услове и изграђене структуре на подручју за које се план доноси, издвајају се најзначајнији 
утицаји на животну средину, који могу неповољно утицати на непосредно окружење. 

 
У трећој фази, имајући у виду све напред наведено, прописују се одговарајуће мере заштите 
животне средине у циљу смањења негативних утицаја и унапређења животне средине.  
 
У овој фази дефинишу се смернице за ниже хијерархијске нивое планирања животне средине, 
односно израда Стратешке процене утицаја и Процена утицаја пројеката на животну средину. 
 
На крају, следи фаза у којој се дефинише програм праћења стања животне средине у току 
спровођења Плана, које обухватају предлог индикатора за праћење стања животне средине и по 
потреби успостављање нових мерних тачака. Такође, веома је важно пратити и ефикасност 
спровођења прописаних мера заштите, односно да ли дефинисане мере заштите дају 
одговарајуће резултате. 

 
Примењени метод рада се заснива на континуираном поступку усаглашавања процеса 
планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и 
ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама израде и 
спровођења планског документа. 
 
Примењени метод рада 

 
Стратешка процена предметног Просторног плана ради се са циљем обезбеђивања заштите 
животне средине и одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне средине у 
поступак припреме, израде и доношења Просторног плана, а на основу донете Одлуке о изради 
Стратешке процене. 

 
Главни задатак Стратешке процене је да обезбеди благовремено и систематично разматрање 
могућих утицаја на животну средину на нивоу стратешког доношења одлука о плановима и 
програмима, уважавајући принципе одрживог развоја. Интегрисањем поступка стратешке 
процене утицаја у процес припреме, израде и доношења Просторног плана омогућава се 
ефикаснија инструментализација стратешке процене утицаја на животну средину у просторном и 
урбанистичком планирању. 
 
Садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, дефинисан је Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну средину и Одлуком о изради стратешке процене.  
 
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину планског документа представља 
завршни документ стратешке процене и саставни је део планског документа. Садржина 
Извештаја дефинисана је у складу са одредбама члана 12. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину и има следећа поглавља: 
1. Полазне основе стратешке процене; 
2. Општи и посебни циљеви стратешке процене и избор индикатора; 
3. Процена могућих утицаја плана на животну средину;  
4. Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја 

пројеката на животну средину;  
5. Програм праћења стања (мониторинг) животне средине у току спровођења Просторног плана;  
6. Приказ коришћене методологије у изради Стратешке процене и тешкоће у изради Стратешке 

процене; 
7. Приказ начина одлучивања; 
8. Закључна разматрања до којих се дошло током израде Извештаја. 
 
 
 
2. ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Током израде Стратешке процене, услед специфичности Просторног плана и карактеристика 
постојећег стања животне средине на планском подручју, садржај предметног Извештаја је у 
одређеној мери модификован, прилагођен основним карактеристикама Просторног плана и 
обухвата процењивање стратешки значајних утицаја за развој подручја обухваћеног истим. 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 807
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

„ФРУШКА ГОРА“ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 

 
94 

 

Поред недостатака одговарајућих смерница и упутстава за израду стратешке процене, услед 
недостатка детаљно прописане јединствене методологије, на нивоу правилника, обрађивач се сусрео 
и са проблемом веома скромног информационог система о животној средини, као и са непостојањем 
Програма праћења стања параметара животне средине, на основу система показатеља-индикатора за 
оцену и праћење стања животне средине на подручју у обухвату Просторног плана.  
 
Информациона основа која је коришћена за Стратешку процену, највећим делом је преузета из 
достављене документације за потребе израде Просторног плана. 
 
Тешкоћа при изради стратешке процене утицаја на животну средину огледа се и у раздвајању 
питања која су у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину у односу на стратешке 
процене утицаја планских докумената на животну средину. Европске препоруке су да стратешка 
процена не треба да улази у претерану квантификацију, да је њена суштина у вредновању и 
поређењу алтернатива/опција са аспекта могућих значајних утицаја на животну средину, да је 
нагласак, када се ради о карактеру утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се 
спроводи једино за програме и планове јавног карактера итд. 
 
 
 
VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 
Методологија израде Просторног плана урађена је у сарадњи експерата појединаца из одређених 
области кључних за предметно подручје, стручних организација и стручног тима ЈП Завода за 
урбанизам Војводине. Посебно значајна сарадња имајући у виду да је предмет израде 
Просторног плана посебна намена заштићеног подручја, успостављена је са Покрајинским 
заводом за заштиту природе. 
 
Стратешка процена утицаја Просторног плана на животну средину, интегрисана је као процес у 
све фазе израде Просторног плана, чиме је било омогућено интегрисање циљева и принципа 
одрживог развоја у све фазе израде Просторног плана (од почетних циљева, преко дефинисања 
стратешких опредељења и утврђивања планских решења), а са циљем спречавања или 
ограничавања негативних утицаја на животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, 
културна и друга створена добра. 
 
Сходно члану 18. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину омогућено је учешће 
заинтересованих органа и организација у току израде Извештаја о стратешкој процени. Наведено 
се спроводи тиме што орган надлежан за припрему планског документа доставља на мишљење 
извештај о стратешкој процени органу надлежном за заштиту животне средине, заинтересованим 
органима и организацијама, који су дужни да доставе мишљење у року од 30 дана од дана 
пријема захтева.  
 
Такође, чланом 19. дефинисано је да је орган надлежан за припрему плана и програма обавезан 
да обезбеди учешће јавности у разматрању извештаја о стратешкој процени. 
 
Јавни увид и јавна расправа за Извештај организује се по правилу у оквиру излагања Просторног 
плана на јавни увид и одржавања јавне расправе у складу са Законом о планирању и изградњи и 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
 
 
 
VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА  

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Комплексност система заштите животне средине на подручју Просторног плана разматрана је у 
оквиру свих фаза израде планског документа, али и у склопу предметног Извештаја о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.  
 
Методологија примењена у процесу вршења Стратешке процене је описана у претходном 
поглављу и сагласна је са претпоставкама које су дефинисане Законом о стратешкој процени 
утицаја на животну средину. 
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Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Просторног плана на животну 
средину је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских решења на квалитет 
животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно довођење у 
прихватљиве оквире дефинисане законском регулативом.  
 
Да би се постављени циљ могао остварити, потребно је било сагледати постојеће стање животне 
средине и Просторним планом предвиђене активности. 
 
Резимирајући утицаје Просторног плана на животну средину и одрживост планских решења, као 
и међусобне утицаје појединих планских решења, њихову координацију у простору и синергијско 
дејство, долази се до закључка да ће већина утицаја планских решења имати позитиван утицај 
на конкретан простор. Мањи негативни утицаји, које је могуће очекивати реализацијом планских 
решења су ограниченог интензитета и просторних размера. Да би се овакви утицаји свели у 
оквире који неће оптеретити капацитет простора, потребно је спроводити мере за спречавање и 
ограничавање негативних утицаја плана на животну средину. 
 
У варијанти да се Просторни план не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу 
се очекивати поједини негативни ефекти у појединим секторима у односу на циљеве стратешке 
процене утицаја.  
 
У варијанти да се планска решења имплементирају, могу се очекивати бројни позитивни ефекти 
у кључним секторима, који отклањају већину негативних тенденција у развоју предметног 
простора ако се Просторни план не би имплементирао. 
 
Стратешка процена не може дати експлицитне одговоре на прихватљивост појединих планских 
решења. Таква планска решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде 
планске документације нижих хијерархијских нивоа као и пројектно техничке документације. 
Детаљнија анализа појединачних објеката и њихових утицаја на животну средину, разматраће се 
у оквиру стратешких процена утицаја планске документације на нижим хијерархијским нивоима 
и у оквиру процена утицаја појединачних објеката на животну средину.  
 
Анализирајући Просторни план у целини, односно подручје њиме обухваћено, као јединствено 
такво подручје на територији Покрајине, на основу евалуације значајних утицаја може се 
закључити да имплементација планских решења не изазива могуће стратешки значајне 
негативне утицаје на целом планском подручју, већ само на деловима (локалитетима, трасама) 
планског подручја на коме се реализују одређена планска решења која су дефинисана као 
приоритетна за развој целог подручја Покрајине. У случајевима где је процењено да може доћи 
до значајног потенцијално негативног утицаја, потребно је предузети одговарајуће мере заштите 
прописане овом Стратешком проценом. 
 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Оцена извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у Прилогу II 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 

 
На основу оцене извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине даје сагласност 
на извештај о стратешкој процени, у складу са чл. 22. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину. 

 
Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе плана, сходно члану 24. 
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
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На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, брoj: 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 
и 83/18), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 13. фебруарa 2019. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА

ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА
РИВИЦА - ЈАЗАК – „ЛЕТЕНКА“ 

СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Члан 1.

Доноси се Просторни план подручја посебне намене инфраструк-
турног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Јазак – „Летен-
ка“ са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Просторни 
план), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Члан 2. 

Просторним планом разрађују се начела просторног уређења, 
утврђују циљеви просторног развоја, организација, заштита, ко-
ришћење и намена простора, као и други елементи значајни за 
подручје у обухвату Просторног плана. 

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.

Графички део садржи:

- Рефералну карту број 1 – „Прегледна карта“ - у размери 1: 
25000;

- рефералну карту  број 2– „Посебна намена простора“ (ли-
стови 2.1-2.5) у размери 1: 5000;

- рефералну карту број 3 – „Карта спровођења“ (листови 
3.1-3.5) у размери 1:5000;

- рефералну карту број 4 – „Детаљна регулација надземних 
објеката“ и то
лист 4.1  Мерна станица „Ривица“ КО Ривица у разме-

ри 1:5000;
- лист 4.2 Мерно-регулациона станица „Јазак“ КО Јазак 

село у размери 1:5000;
- лист 4.3 Мерно регулациона станица „Мала Ремета“ 

КО Мала Ремета у размери 1:5000;
- лист 4.4 Мерно регулациона станица „Летенка“ КО 

Шуљам у размеру 1:5000.

Комплет Просторног плана, који се састоји из текстуалног дела 
и графичког дела из става 2. овог члана, израђен је у осам (8) исто-
ветних примерака које својим потписом оверава овлашћено лице 
органа који доноси плански документ.

Члан 4. 

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене ин-
фраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица - Ја-
зак – „Летенка“ са елементима детаљне регулације на животну 
средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја 
Просторног плана на животну средину).

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину из ста-
ва 1. овог члана састоји се из текстуалног дела и графичког прилога.

Текстуални део и графички прилог из става 2. овог члана из-
рађен је у осам (8) истоветних примерака које својим потписом 
оверава овлашћено лице органа који доноси плански документ.

Члан 5.

Комплет Просторног плана из члана 3. став 3. ове одлуке, у коме 
графички део садржи карте набројане у ставу 2. истог члана и Из-
вештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на живот-
ну средину  из члана 4. ове одлуке, чувају се трајно у Скупштини 
Аутономне покрајине Војводине (један примерак), Покрајинском 
секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине (два при-
мерка), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструкту-
ре (један примерак), општини Беочин (један примерак), општини 
Ириг (један примерак), Граду Сремска Митровица (један примерак) 
и у ЈП „Завод за урбанизам Војводине”, Нови Сад (један примерак).

Документациона основа на којој се заснива Просторни план 
чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 
животне средине.

Члан 6.

Током важења, Просторни план доступан је на увид јавности у По-
крајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине.

Члан 7.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и документи за спровођење просторног плана – 
урбанистички пројекти, израдиће се или ће се ускладити са од-
редбама ове одлуке, на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним пропи-
сима, као и други прописи и општи акти, ускладиће се са одредбама 
ове одлуке у року од годину дана од дана њеног ступања на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и пројекти, као и планови и програми развоја, 
донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у дело-
вима који нису у супротности с овом одлуком. 

Члан 8. 

Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

Просторни план се у целости објављује и у електронском об-
лику и доступан је на интернет страницама Покрајинског секре-
таријaта за урбанизам и заштиту животне средине и Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине, као органа надлежног за доно-
шење планског документа. 

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 3-3/2019-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.
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СТРУЧНИ ТИМ:   
 
СИНТЕЗА И КООРДИНАЦИЈА: Милан Жижић, дипл.инж.маш. 
           Оливера Сенковић, дипл.инж.арх. 

 
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА: мр Драгана Дунчић, дипл.пр.планер 
 
Посебна намена простора 
и термоенергетска инфраструктура: Милан Жижић, дипл.инж.маш. 
 
Грађевинско земљиште, мрежа насеља 
и заштита културних добара: Оливера Сенковић, дипл.инж.арх. 
 
Становништво и привреда: Љиљана Јовичић Малешевић, дипл.екон. 
 
Пољопривреда 
и пољопривредно земљиште: Мирољуб Љешњак, дипл.инж.пољ. 
 
Заштита природе, шуме  
и шумско земљиште: Славица Пивнички, дипл.инж.пејз.арх. 
 
Саобраћајна инфраструктура: Зоран Кордић, дипл.инж.саобр. 
 
Водно земљиште и 
водопривредна инфраструктура: Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио. 
 
Електроенергетска и  
електронска комуникациона  
инфраструктура: Зорица Санадер, дипл.инж.елек. 
 
Заштита животне средине: Тања Топо, маст.инж.зашт.жив.сред. 
 
Природни услови и 
Заштита од елементарних непогода: Марина Митровић, мастер проф.геогр. 
 
Заштита од интереса 
за одбрану земље:                                Радованка Шкрбић, дипл.инж.арх. 
 
Правна регулатива: Теодора Томин Рутар, дипл.правник 
 
Геодетско документациона и 
аналитичко информациона  
основа: Далибор Јурица, мастер дипл.инж.геод. 

Оливера Његомир, дипл.матем. 
Дејан Илић, грађ.техничар 
Ђорђе Кљајић, геод.техн. 
Драгана Матовић, оператер 
Драгана Митић, админ.технички секретар 
Душко Ђоковић, копирант 
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Списак скраћеница коришћених у тексту:  
 
АД          акционарско друштво  
АКУ     акумулаторска (батерија) 
АНВ апсолутна надморска висина 
БТС        базна трафо станица 
АПВ Аутономна покрајина Војводина 
а.д. акционарско друштво 
ГИС географски информациони систем  
ГМРС    главна мернорегулациона станица  
ДВ далековод  
DN    називни пречник 
д.о.о.   друштво са ограниченом одговорношћу 
ДП државни пут 
ЕМС    електро мрежа Србије 
ЕК електронска комуникациона (мрежа/инфраструктура)  
ЕПС Електропривреда Србије 
IPPC     Integrated Pollution Prevention and Control (интегрисана контрола и спречавање загађења) 
ЈП  јавно предузеће 
ЈВП  јавно водопривредно предузеће 
КО катастарска општина 
МОР     maximum operating pressure (максимални радни притисак) 
МС  мерна станица 
МРС  мерно-регулациона станица 
НИГП      национална инфрструктура геопросторних података 
НИС   Нафтна индустрија Србије 
НН          ниски напон 
НКТГ      некатегорисан 
НП          национални парк 
ОП          општински пут 
ПГД        пројект за грађевинску дозволу 
ПГР план генералне регулације 
ПДР план детаљне регулације 
ПЕ полиетиленски (цевовод)  
ПП          противпожарна славина  
ППВ     постројење за прераду сирове воде 
ППО     Просторни план општине 
ПСГ     подземно складиште гаса 
РС Република Србија 
РХМЗС  Републички хидрометеоролошки завод Србије  
SBB     Serbia Broadband (Српске кабловске мреже) 
ТС трафостаница 
HDD     Horizontal Directional Drilling (метода „косо усмереног бушења“) 
ХМС  хидро мелиорациони систем  
ХС ДТД хидросистем Дунав-Тиса-Дунав 
cca     латински израз circa, у преводу „око“ 
Q     капацитет  
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УВОД 
 
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-
„Летенка“ са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 12/18), 
приступа се изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 
коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне 
регулације (у даљем тексту: Просторни план). Упоредо са израдом Просторног плана, 
приступа се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на 
животну средину, а на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја Просторног 
плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода 
Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације на животну средину 
(„Службени лист АПВ“, број 12/18).  
 
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 
животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16. 
 
Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање 
и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, Железничка број 6/III. 
 
У складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,  
бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 
98/13-УС, 132/14 и 145/14) и чланом 12. став 1. Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени 
гласник РС“, број 64/15) просторни план подручја посебне намене се доноси за 
подручја која захтевају посебан режим организације, уређења и коришћења и заштите 
простора. Одредбом члана 12. став 2. тачка 5. регулисано је да посебност подручја 
одређује једна или више опредељујућих намена, активности или функција у простору, 
које су од државног односно јавног интереса, као што су, између осталог, подручја 
инфраструктурног комплекса, коридора или мреже коридора инфраструктуре. 
 
Законски оквир израде Просторног плана дат је у Прилогу 5 - Списак закона од значаја 
за израду Просторног плана. 
 
Разлози за доношење Просторног плана проистичу из потребе стварања планског основа 
за изградњу дистрибутивног гасовода, као и реализације стратешких приоритета у 
области енергетске инфраструктуре које су утврђене Просторним планом Републике 
Србије од 2010. до 2020. године и Регионалним просторним планом Аутономне покрајине 
Војводине, чињеница да је природни гас еколошки најчистије и најекономичније 
фосилно гориво, које се једноставно и лако дистрибуира до потрошача. Изградњом 
гасовода до потрошача обезбедиће се континуирано снабдевање природним гасом. 
Стратешки приоритет перманентног карактера је гасификација градова и насеља 
Републике Србије.  
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Предмет изградње је дистрибутивни гасовод пројектног притиска МОР 16 bar, у дужини 
од cca 24 km максималног пречника DN150, као и мерна станица МС „Ривица“ и мерно 
регулационе станице МРС „Јазак“, МРС „Мала Ремета“ и МРС „Летенка“.  
 
Подручје обухвата Просторног плана чини инфраструктурни коридор 200 m лево и 
десно у односу на осовину дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка, у 
површини од  941 ha. 
 
Просторним планом се обезбеђују неопходни услови за изградњу дистрибутивног 
гасовода Ривица-Јазак-„Летенка, којим ће се западни део општине Ириг интегрисати у 
гасоводни систем Републике Србије. Гасовод ће омогућити редовно, стабилно, безбедно 
и еколошки оправданим снабдевањем природним гасом потрошача у западном делу 
општине Ириг и снабдевање природним гасом туристичког локалитета „Летенка“. 
 
Овај Просторни план се ради у GIS-у, технологији намењеној управљању просторно 
оријентисаним подацима, што ће омогућити једноставнију размену просторних 
података, формирање информационог система планских докумената и стања у 
простору, као и ефикаснију контролу спровођења Просторног плана. 
 
 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
1.  ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА СА 

ГРАНИЦАМА ЗАШТИТНОГ ПОЈАСА 
 
1.1. ОБУХВАТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
Подручје обухвата плана чини коридор 200 m лево и десно у односу на осовину 
дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“.  
 
Подручје обухвата посебне намене које је саставни део обухвата плана, чини 
инфраструктурни коридор 20 m лево и десно у односу на осовину дистрибутивног 
гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, са трасом дистрибутивног гасовода и припадајућим 
надземним објектима, као и прикључцима на мрежу јавне инфраструктуре (путне, 
електроенергетске, ЕК). 
 
Подручје обухваћено границом Просторног плана и подручје обухвата границе посебне 
намене, обухвата делове катастарских општине у следећим јединицама локалне 
самоуправе:  
- Општина Беочин: КО Беочин; 
- Општина Ириг: КО Ривица, КО Врдник, КО Јазак Село, КО Мала Ремета и КО Јазак 

Прњавор; 
- Град Сремска Митровица: КО Бешеново Прњавор и КО Шуљам. 
 
Укупна површина обухвата Просторног плана износи 941 ha (подаци о површинама 
катастарских општина преузети од Републичког геодетског завода-портал НИГП). 
 
Укупна површина обухвата посебне намене износи 97 ha (подаци о површинама 
катастарских општина преузети од Републичког геодетског завода-портал НИГП). 
 
 
1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Обухват овог Просторног плана је појас ширине 400 m у чијој је осовини смештена 
траса дистрибутивног гасовода. Траса гасовода је дефинисана координатама темена и 
дата у табели бр. 6 (приказано на графичким прилозима у размери 1:5000).  
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Табела 1. Списак катастарских парцела које су у делу или у целини у обухвату 
Просторног плана 

Општина/ 
Град 

Катастарска 
општина 

Парцеле 
целе делови 

Беочин Беочин 3907/4,3772/3,3771/2,3950/2,3950/3, 
3773/2,3773/1,3771/3,3907/3,3907/2, 
3770,3950/4,3772/2,3907/1,3906,3775, 
3772/1, 3771/1 

3950/1,3777/1,3905/1,3892/1,3903,3774, 
3776/1,3776/4,3776/2,3769/1, 3954 
 

Град 
Сремска 

Митровица 

Шуљам 729/5,2252/2,729/2  2252/3,727/4,729/3,2253,728/2,728/1, 
727/3,729/1,727/1 

Бешеново 
Прњавор 

1/2,1812/2,1812/6,1812/4,1812/5,1/6, 
1813/3,1813/1,1814/10,1814/9,3/3,1814/13,
351/5,351/6,1814/6,351/2,1814/5,371/1, 
368/4,1814/4,378/3,378/2,376/3,374,375/3,
1814/18,1814/2,375/2,1814/8,3/2,1814/14, 
350, 1813/5,1/7,1814/12,3/4,1814/7,372/4, 
351/3,372/2,1814/17,375/4,378/11,378/1, 
377,376/2,373,1813/4,1/8,4,1814/15, 
1814/3,375/1,1812/1,1814/11,372/3,1/3,1/4,
1813/2,1813/6,1/5, 351/4, 1814/16 

378/9,378/8,378/7,378/6,378/5,347,1/1,349,
368/3,378/10,378/4,1812/3,368/2,371/2, 
367,806/2,804,372/1,5,806/1,370,369,3/1,2,
1814/1,379,1811,1974/1,351/1 

Ириг Јазак 
Прњавор 

1082,931,1081 1083,1089,932/3 

Мала 
Ремета 

241,226/9,226/8,226/7,226/6,226/5,226/4, 
226/3,1102/2,8,7,6/2,6/1,5,9,19,25,1074, 
1073,1072,1071,1433/1,1378,1403,1366/97,
1366/102,1366/61,1366/17,1366/50, 
1366/118,1366/117,1366/103,1366/104, 
1366/113,1366/112,1366/111,1366/110, 
1366/109,1366/108,1366/107,1366/106, 
1366/105,1366/114,1366/116,1369,1272, 
1271,1399/6,1399/10,1399/7,1399/9,1372, 
1366/135,1366/101,1366/129,129/2,129/1, 
125, 118/2,103,127,110,1250,137,159,134, 
158,157,164,85/1,85/3,94,179,175/3,183, 
199,172,170,60,226/2,226/1,263,262,260, 
208,205,204,28,33,34,37/2,37/1,38,46,35/2,
215,214,17,16,23,10,226/12,226/11,226/13,
1003/6,1066,1039/3,1039/2,1039/1,1023, 
987,990, 1433/2,1399/2,1366/99,1366/98, 
1366/52,1366/51,1416,1375,1374,1373, 
1371,1370,1391,1366/59,1366/47,1366/48, 
1366/49,1366/6799988,1366/119,1366/127,
1366/126,1366/125,1366/124,1366/123, 
1366/122,1366/121,1366/120,1366/128, 
1366/130,1366/11,1269,150,149,123,119, 
104,112,111,116,115,99992,1255,1254, 
1253,166,156,174,185,175/2,175/1,135,136,
155,154,61,51,52,59,68,75,74,83,84/1,88, 
89,97,66,257,256,252/2,258,259,218,221, 
220,216,213,30,1018,1024,1006,983,986, 
1013,1012,1011,1044,1/4,1/3,1/2,1/1,3,18, 
13,12,1407,24,32,27,29,45,35/1,226/15, 
226/14,240,1003,1079,1052,1017,1009, 
1008,1007,978/2,979,982,144,131/2,131/1, 
1406,117,105,195,193,191,173,171,167/2, 
167/1,163,162,161,160,133,132,230/2, 
230/1,128/2,128/1,126,118/1,99993,140/2, 
140/1,1257,101,93,223/3,223/2,224/2, 
224/1,1003/5,1003/4,1003/3,1003/2,1003/1,
211/2,211/1,210,209/2,209/1,206,202, 
223/1, 222/3,222/2,222/1,226/10,242,1070, 
1069,1068,1067/2,1067/1,1076,1075, 
99987,1399/8,1434,1366/141,1366/140, 
1366/100,1390,1376,1368,1367,1261,1260, 
138,124,139,142,146,145/2,145/1,120, 
1102/3,1102/1,1043,1038/3,1038/2,1038/1, 
1065,1063,1054,1053,1077,1004/1,971,975,
974,978/1,1019,1031,1030,1025,99986, 
1433/3,1399/4,1399/3,1366/6,1366/12, 
1366/13,1366/10,1256,1258/1,1399/5,50/2, 
53,58,63,62,69/2,69/1,67,76,73,81/2,84/2, 
85/2,106,102,95,113,114/2,114/1,99991, 
1252/2,1251,1231,1230,1229,1234,1000/1, 
1004/8,1004/7,1004/6,1004/5,1004/4, 
1004/3,1004/2,1000/5,36/2,36/1,39,1405, 
54,47,48,201,200,198,197,186/2,189,190, 
1366/58,1366/57,1366/9,1366/75,121, 
1366/56, 1366/55,1366/7,1366/29,1366/28, 
1366/27,1366/26,1366/30,1366/38,1366/39,
1366/62,1366/60,1366/8 
 

1106,1105,1104,1103,1107,1108,1119,1109, 
26,31/2,31/1,43,1379,1392,1366/24, 
1366/115,1228/2,1248,1232,1245 64,70,65, 
251/3,1118,1397 1366/45,1366/46,1366/23, 
1366/16,1366/15,1366/21,1366/20, 
1366/131,1366/25,1366/32,1366/33, 
1366/34,1366/35,1366/31,1366/37,1366/36, 
1273,1270,1227/1,1228/1,1225,1226/2, 
1226/1,1267/1,1267/4,107,1249,1246,56,77, 
71,85/4,252/1,1128,226/19,226/18,226/17, 
1022,1020,1014,1037,1005/20,1005/19, 
1005/18,1005/17,1005/16,1005/15,1005/14, 
1005/13,1005/12,1005/11,1005/10,1005/9, 
1005/8,1005/7,1005/6,1005/5,1005/4, 
1005/3,1005/2,1005/1,226/16,1101,1100, 
226/21,1042,1032,1010,1263,278,151/1 92, 
243,1040/3,1040/2,1040/1,1366/3,1389, 
1388,1387,1383,1399/1,1380,1377,1402, 
1401,1400,1268,181,180,178,151/3,151/2, 
176/3,176/2,176/1,153/1,153/2,1258/2, 
1259,1428,226/20,237/4,237/3, 37/1,238, 
239,244,267,270,269,264,1045,1051,1048, 
1047,1414,1064,1062,1055,1080,1078 949, 
950,962,959,958,955,954,953,963,966, 
967/3,967/2,967/1,970,1028,1027,1026, 
1366/1,1366/44,1366/22,1366/14,280/72, 
1267/2,1430,1262,1404,1435,82,79,86,1408, 
90,1235,1233,1417,1000/3,999,998 997,996, 
995,994,993,992,977/2,977/1,976,973 972, 
969,984,981,980,985,989,988 991,1000/11, 
1000/13,1000/12,1000/10,1000/9,1000/8, 
1000/7,1000/6,1005/26,1005/25,1005/24, 
1005/23,1005/22,1005/21,1415,1436,1432, 
1413,55,50/1,49,186/1,1429,1366/40, 
1366/41,1366/79,1366/80,1366/84,1366/83, 
1366/81, 1366/82 
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Општина/ 
Град 

Катастарска 
општина 

Парцеле 
целе делови 

Јазак 
Село 

838,837,836/3,836/1,835,834,194,193, 
1263/2,161,158,157,160,182,181,1277, 
1263/1,269,1124,857,856,854,853,849,848, 
847,163,189,180,1282,1284,1283,187/1, 
187/2,1262,1261/2,1261/1,1260,1259/2, 
1259/1,1258,1257,1256,1255,1253,1252, 
1249,1143,1144,1113,1112,1135,1134,1133,
1145/1,1121,1119,177,170,171,174,1286, 
3732,1287,1288,1289,1290,1291,1292,1237,
1234,1111/1,1104,1103/2,1103/1,1102, 
1101,3730,3731,1218,1217,1215,1216/2, 
1216/1,1223,1214,1211,1226,1225,1229, 
1227,1295,1382,1297/3,1306,1375,1376, 
1378,1377,1301,1302,1300,1299,1670,1671,
1664,1360/2,1360/1,1367/2,1367/1,1366, 
1365,1364,1363,1362,1361/2,1361/1,1369, 
1313,1312,3755,1323,1325,1324,1316/2, 
1322,1321,1320,1319,1318/2,1318/1,1317, 
1314,1310,1311,1354/2,1355,1356,1358, 
1335,1334,1332,1336,7922,1351,1350,1349,
1348,1347,1353/2,1353/1,1340,1222/1, 
1233,1224,1228/2,1228/1,1231,1230,1235, 
1232,3865/2,3865/1,1797/2,1797/3,1254, 
1251,1250,1276,1278,1280,1279/2,1279/1, 
1281,191,3724,3725,1115,1114,1123, 
1122/2,1122/1,1118,1116/2,1116/1,1132, 
1131,1130,1129/2,1129/1,1128,1127,1126, 
1125,698,176,175,173,172,169,178,1243/1, 
1242/2,1242/1,1236,1220,1219,1221, 
1222/2,1228,1293/2,1241,1240,1239,1374, 
1373,1372,1371,1381,1296/2,1380,1379, 
3749,4616,1676,1675/2,1675/4,1671/3, 
1675/1,1673,1668,1667,1661,1660,1655, 
1708/3,1708/2,1708/1,1330,1331,1327, 
1316/1,1326,1315,1329,1328,1337,1354/1, 
1357,1343,1342,1341,1346,855,852,851, 
850,845,846,836/2,3864,3863/4,3863/3, 
3863/2,3863/1,3862,3861/6,3861/4,3861/3, 
3861/1,3754,1297/4,1309,1305,1304,1294, 
1303,3819/2,4617,1669/2,1672,4305/1, 
4304,4303,4302,4301,4300,4299,4298, 
1797/8,1339,1352,165/2,165/1,168,1243/2, 
1098/7,1098/8,1142,1110,1111/2,1105, 
1108,1137/3,1285,781/20,781/13,781/5, 
1797/7,4306/5,4305/2,1098/2,179,1296/1, 
192,186,190,185,184,1799/1,1098/9,3721, 
1370,1307,1308,781/2,781/17,781/1,3814/2,
3814/1,3813,3812,3811,3810 

3723,833,829,828,826/2,826/1,1274,1275, 
1263/3,153,154/1,162,188,436,159,156,183,
166/2,166/1,1141,1139,1428,1426,1425, 
1387,1386,1385,1384,1383,1668/2,1662, 
1659,1656,1368,1405,3913,3912/2,3912/1, 
3911/2,3865/3,4496,1666,1665,1663, 
1797/1,1799/2,841,1138,3922,1799/23, 
1654,3751,1413,1412,1411/2,1411/1,1399, 
1189,1188,1185,1184,1182,1181/3,1181/2, 
1181/1,1179,1178,1177,1176,1172,1171, 
1170,1168,701/2,699,696,695,3722,844,843,
842,832,781/12,781/8,3861/5,1420/2, 
1420/5,1420/6,1529/16,1298,1297/1, 
1297/2,1213,1212,1210,1207,1209,1208, 
1200/2,1200/1,1199,1198,1197,1196,1194, 
1193,3921/3,3921/2,1649,1648,1407,1406, 
1797/4,1798,3919/6,3919/5,3919/4,3919/3,
3919/2,3919/1,3918,3917/14,3917/13, 
3916/3,3916/2,3916/1,3915/3,3915/2, 
3915/1,3914/4,2405,2404,3747,164,167, 
1337/2,3726,1098/4,3729,1100,1106, 
1107/2,1109/1,1145/3,1145/2,1140,1137/1,
1136/2,1136/1,684,685,1192,1191,4497, 
781/6,1797/5,1797/6,4308,4307,4306/4, 
4306/3,4306/2,4306/1,3914/6,3914/5, 
3914/3,3914/2,3914/1,3804,3712,3705, 
3733,195,2408,1799/24,3763,3753/2,3757, 
3756,1098/6,1097,4528,3750,1420/1, 
3753/1,3807,1388,1653,1647,4498,781/3, 
3839,3838,3837,3836,3835/3,3835/2, 
3835/1,3834,3833,3832,3831,3830,3829, 
3828,3827,3826,3825,3824,3823,3822,3821,
3820,3819/1,3818/3,3818/2,3818/1,3817, 
3816,3815,3920/2,3921/1,3920/1,3760, 
1099,3748,3803,200 
 

Врдник 6538,6491,6490,5478,5477,5476,5176,5177,
6581,6580,6576,6574,6573,6572,6571,6549,
6547/1,6546,6545/1,6544,6543,6542/2, 
6542/1,5340/1,5337/2,5336/2,5334/2, 
5335/2,5340/4,6556,5453,5454,5451,5452, 
5350/1,5348,5347,5346,5351/2,5350/2, 
5349/2,5340/3,5340/5,5340/6,5338/2, 
5338/3,5337/3,6478,6009,6010,6011,6012, 
6013,6014,6015,6016,6017,6018,5345,5344,
5349/1,7155/16,7155/17,7155/18,5351/3, 
5350/3,5349/3,6575,5554,5456,5457,5458, 
5459,5460,5461,5462,5463,5361/2,5360/1, 
5360/2,5357/1,5357/2,5356/1,5356/2, 
5355/1,5355/2,5354/1,5354/2,5353/1, 
5364/2,7155/21,7155/22,7155/23,7155/24, 
7155/25,5363,5362,5359,5358,6659,6497, 
6667,5557,6484,5479,5466,5467,5468, 
5369/2,5368/2,6004,5371,5370,5367,5307, 
6671,6666,6480,6479,6007,6008,5996,6473,
6470,6467,5989,5990,5991,5992,5993, 
6197/2,5167/2,5336/3,5334/3,5335/3,6579, 
6578,6577,6545/2,6551,6550,6548,6547/2, 
6492,6708,6489,5558,5555,5464,5465,5372,
5369/1,5368/1,5366,5365/1,5365/2,5361/1, 
5360/3,5357/3,5356/3,5355/3,5354/3, 
5353/2,5353/3,5364/1,6589/2,6652,6651, 
6650,6693,6692,6691,6672,6670/2,6477, 
6476,5994,5995,5997,5998,5999,6000,6001,
5475,5474,5473,5552,5550,5374,5455,5470,
5375,5376,5377,5378,5379,5380,5381,5382,
5383,5384,5385,5386,5391,5387,5388,5389,
5390,5352/1,5352/2,5352/3,5351/1,7155/19,

5178,5179,5180,5181,5182,5183,5184,5185,
5186,5187,5188,5189,5190,5191,5192,5193,
5194,5195,5196,5197,5198,5199,5200,5201,
5202/1,5202/2,5203,5204,5205,5206/1, 
5206/2,5207,5208,5209,6570,6569,6568, 
6567,6566,6564,6563,6541,5332/2,5339, 
5338/1,5337/1,5336/1,5308/4,5450,5332/3,
6537,6536,5483,5482,5481,5340/2,6475, 
6472,6469,6466,6463,6019,6020,6021,6022,
6023,5343,5342,7155/12,7155/13,7155/14, 
7155/15,6595,6690,6674,6684,5988,6026, 
6027,6028,6029,6030,6709,6683,5392,5393,
6649,6601/1,6600,6599,6598,6687,6686, 
6685,6673,6647,6462,6461,6460,5648,5649,
5650,5651,6534,6533,5484,5480,5548,5547,
5546,5545,5543,5542,5539,5538,5485, 
5308/3,5333/3,5308/1,5322/1,7165/3,6590,
6592,6591,6213,5151,7203,6707,6706,6705,
6704,6703,6702,6700,6660,6661/3,6648, 
5568,5567,5566,5565,5564,5563,5560,6509,
6508,6507,6506,6505,5561,6205/1,5304/3, 
7188/2,5635,5447,5403,5302,5304/1,7196, 
5303/2,6738,7155/4,6197/1,7197,7200, 
7201,5559,7195/2,7165/1,7199,7160/2, 
7194,7213/2 
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Општина/ 
Град 

Катастарска 
општина 

Парцеле 
целе делови 

7155/20,5310/2,6655,6654,6653,6594,6593,
6474,6471,6468,6465,6464,5637,5638,5639,
5640,5641,5642,5643,5644,5645,5646,5647,
6205/2,5162/2,6540,6583,6555,6554,6553, 
6552,6539,5156,5157,5158,5159,5160,5161,
5162/1,5163,5164,5165,6488,6487/2, 
6487/1,6486,5556,5553,5551,5549,5322/2, 
5373,5309/4,5333/2,6589/1,6588,6587, 
6586,6585,6206,6207,6208,6209,6210,6211,
6212,5152,5153,5154,5155,7202,6657,6656,
6658/2,6658/1,6584,6582,6699,6698,6697, 
6696,6695,6694,6670/1,6669,6668,6661/2, 
6661/1,6485,6483,6482,6481,6504,6503, 
6502,6501,6500,6499,6498,6496,6495,6494,
6493,5636,6005,6006,6002,6003,6205/3, 
5166,5167/1,5168,5169,5170,5171,5172, 
5173,5174,5175,7165/11,5306,7198,5305/6,
5469,5471,5472 

Ривица 1549/8,1549/7,1549/6,1549/2,1549/1,1548, 
1546,1545,1544,1543,1542,1541,1540,1538,
1857,1723,1573,1561,1560,1559,1558/2, 
1558/1,1557,1584,1581,1576,1575,1571, 
1568,432,431,1133,1130,1145,1143,1140, 
429,1943/3,1943/2,1942/4,1942/3,1942/2, 
1939/1,1197,1936/3,1936/2,1935/2,1935/1, 
1934/2,1934/1,1933/4,1933/3,1933/1, 
1932/2,1932/1,1930/2,1930/1,1929/2, 
1927/2,1937/3,1937/2,1938/4,1938/3, 
1938/2,1903/2,1901/2,1191,1906,1902, 
1186/3,1187/2,1186/2,1895,1894,1893, 
1268/6,1268/5,1268/4,1268/3,1264/3, 
1269/1,1887,1886,1885,1880,1876,1875, 
1874,1873,1266,1268/9,1268/2,3822/2, 
1552,1102/52,1267/4,1553,1721,1718,1716,
1714,1709,1708,1707,1595,1590,1611,1610,
1607,1605,1604,1618,1490,1487,1437,1436,
1435,1323,1332,1331,2083,2078/2,2078/1, 
2075,2073,1862,1860,1859,1858,1822,1820,
1817,1705,1704,1702,1701,1700,1697,1696,
1695,1692,1687,1686,1685,1683,1682,1680,
1679,1677,1622,1621,1619,1617,1727,1719,
1717,1715,1713,1712,1711,1710,1582,1574,
1572,1569,1566,1563,1562,1550,1549/5, 
1549/4,1547,1539,1536,1836,1832,1698, 
1828,1693,1691,1690,1689,1688,1684,1681,
1678,1676,1675,1674,1673,1672,1632,1629,
1628,1624,1623,1620,1642,1641,1640, 
1639/2,1639/1,1637,1465,1463,1460,1459, 
1667,1664,1730,1657,1655/2,1655/1,1653, 
1449/1,3829,1447,1445,1444,1440/1,1322, 
1314,2053,2049,2048,2047,1732,2068,2067,
2066,2065/2,2065/1,2057,2056,2055/3, 
2055/1,2170,2169,1439/2,1307/2,1307/1, 
2167,1309,1305,2062,2091,2090,2087,2084,
2082,2076,2074,2080,2094,2093,2109,2106,
2105,2102,2101,2098,2097,2159,2158, 
2154/1,430,428,427,1144/1,1142,1139,1138,
1137,1136,1135,1134,1132,1131,1129,1128,
1943/1,1942/1,1941/4,1941/2,1940,1174/3, 
1174/2,1174/1,1173,1147,1931,1929/1, 
1927/1,1901/1,1900/4,1900/3,1900/2, 
1900/1,1184,1183,1182,1914,1913,1912, 
1911,1910,1909,1907,1905,1899,1187/1, 
1186/1,1896,1892,1891,1890,1889,1888, 
1883,1882,1881,1268/10,1269/6,1269/5, 
1269/4,1269/3,1269/2,1267/15,1267/14, 
1267/13,1267/12,1267/11,1267/10,1267/9, 
1267/8,1267/7,1267/6,1267/5,1554,1551, 
1855,1854,1853,1726,1725,1724,1722,1720,
1706,1703,1606,1602,1601,1600,1599,1598,
1597,1596,1594,1593,1592,1591,1589,1588,
1587,1586,1585,1583,1580,1579,1578,1577,
1570,1567,1480,1479,1475,1831,1830,1829,
1823,1694,1729,1749,1671,1670,1669,1668,
1666,1665,1663,1662,1661,1660,1658,1638,
1636,1635,1634,1633,1631,1630,1627,1626,
1625,1456,1455,1454,1453,1452,1451,1450,
1449/2,1448,1446,1443,1442,1441,1327, 
1325,1324,2072,2071,2070,2069,2094/2, 
2094/1,2063/2,2063/1,2060,2059,2058, 

1515,1512,433,1149,1157/2,1171/2,1199/2,
1198,1240,1270/21,1478,1474,1431,1430, 
1300,1299,1298,1297,2041/2,2040/2,1816, 
1815,1814,1813,1812,1850,1849,1848,1847,
1270/25,1270/24,1270/23,1270/22,1270/15,
1270/14,1833,1329,1326,1821,1819,1818, 
1752,1295,1738,2179,2153/1,2112,2111, 
1125,1154,1153,1169,1238,1237/2,1237/1, 
1521,1871,1870,1868,1867/2,1867/1,1499, 
1497,1494,1493,1491,1489,1488,1486,1485,
1484,1482,1481,1476,1438,1434,1433,1341,
1340,1337,1827,1826,1825,1824,1750,1328,
2061,1302,2155,2153/2,2154/2,2117,2113, 
2110,2108,1293,1336,1335,1333,2107,2104,
2103,2100,1200,1199/1,1196,1155,1884, 
1879,1878,3831/1,2164,3835,2039/2,1177, 
1176,1175,1172,1171/1,1157/1,2051/2, 
2051/1,3836,1834,1269/12,1269/11, 
1269/10,1269/9,1269/8,1269/7,3820/2, 
1247,1245,1244,1242,1241,1239,1852,1851,
1511,1509,1508,1506,1505,1502,1500,1126,
436,426,425,3854,1753,1751,1748,1743, 
1742,1741,1739,1432,1301,3824,1960/1, 
1959,1958/4,1958/3,1958/2,1958/1,1957, 
1956/5,1956/4,1956/3,1956/2,1956/1, 
1955/4,1955/3,1955/2,1955/1,1954/2, 
1954/1,1953,1952,1951,1950/3,1950/2, 
1950/1,1949,1948/2,1948/1,1947,1946, 
1945,1856,1148,1141,1124,1123,1122,1918,
1877,1872,2163/2,3830,1520,1517,1516, 
2182,2181,2180,2178,1105/4,3827,1846, 
1845,1844,1843,1842,1841,1840,1839,1838,
1837,1835,3825/1,3821,1270/31,1728 
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2055/2,2054,2052,1644/2,1644/1,2162, 
2165,1304,1303,2160,2157,2156,1315,1294,
1334,2161,2099,2096,2095,2092,2089,2088,
1195,1193,1192,1190,1189,1188/2,1188/1, 
1908,1898,1897,1944/1,1127,1941/3, 
1941/1,1939/2,1936/1,1935/3,1928/3, 
1928/2,1928/1,1937/1,1938/1,1903/1,1194, 
1181,1180,1179,1178,1926,1925,1924,1923,
1922,1921,2050,2046,1736,1735,1734,1733,
3834,1731,1920,1919,1904,3826/5,1268/8, 
1268/7,1268/1,3822/1,1264/2,1264/1,1243, 
1246,1616,1615,1614,1613,1612,1609,1608,
1603,1498,1472/2,1472/1,1330,1321,1320, 
1319,1318,1317,1316,2086,2085,2081,2079,
2077,2171,2168,2166,1308,1306,1185/1, 
1737,3828,1659,1656,1654/2,1654/1,1652, 
1651,1650,1649,1648,1647,1646,1645, 
1473/2,1473/1,1471,1470,1469,1468,1467, 
1466,1464,1462,1461,1458,1457,1440/2, 
1439/1,1313,1312,1311,1310,3825/3, 
3825/2,1944/2,3832,1265,1267/1,1146, 
1144/2,1866,1865,1864,1863,1861,1556, 
1555,1549/3,1565,1564,3833,1267/3,1267/2 

 
У случају неслагања бројева парцела из пописа са катастром непокретности, приликом 
спровођења, меродаван је графички приказ. 
 
 
1.3. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРОСТОРА 
 
Подручје посебне намене је појас ширине 40 m у чијој је осовини смештена траса 
дистрибутивног гасовода са припадајућим надземним објектима, као и прикључцима на 
мрежу јавне инфраструктуре (путне, електроенергетске, ЕК). 
 
Траса дистрибутивног гасовода са припадајућим надземним објектима, као и 
прикључцима на мрежу јавне инфраструктуре (путне, електроенергетске, ЕК), је уједно 
и предмет детаљне разраде овог Просторног плана (приказано на графичким 
прилозима у размери 1:5000). 
 
Подручје посебне намене је простор у којем је могуће извршити кореције предложене 
трасе и положаја надземних објеката на основу овог Плана.  
 
Табела 2. Списак катастарских парцела које су у делу или у целини у обухвату 

Посебне намене 
 

Општина/ 
Град 

Катастарска 
општина 

Парцеле 
целе делови 

Беочин Беочин 3907/4,3771/2,3773/2,3773/1,3771/3, 
3907/3,3907/2,3950/4,3772/2,3907/1 

3772/3,3950/2,3950/3,3950/1,3906,3772/1, 
3775,3771/1,3774,3954 

Град 
Сремска 

Митровица 

Шуљам 729/2 2252/3,727/4,729/3,729/5,2253,728/2,728/1,
727/3,729/1,727/1,2252/2 

Бешеново 
Прњавор 

1812/6,1812/4,1812/5,1/6,1813/3,1814/10, 
3/3,1814/13,351/5,1814/6,351/2,1814/5, 
1814/4,3/2,1814/14,1813/5,1/7,1814/12,3/4,
372/4,351/3,372/2,1813/4,1/8,1814/15, 
372/3,1/3,1813/6,351/4,1814/16 

1813/1,1814/9,351/6,1814/8,1/1,1814/7, 
1814/17,375/4,4,1814/3,375/1,1812/1, 
1814/11,372/1,3/1,1/4,1813/2,1/5,351/1, 
1811,5 

Ириг Јазак 
Прњавор 

 1082,931,1083,1081,932/3 
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Општина/ 
Град 

Катастарска 
општина 

Парцеле 
целе делови 

Мала 
Ремета 

1399/6,1399/10,1399/7,1399/9,103,205, 
1433/2,1399/2,99993,99987,1399/8,99986, 
1405 
 

1433/1,1366/97,1366/61,1366/17,1366/118, 
1366/117,1366/103,1369,118/2,127,164,199,
172,170,208,204,28,33,34,37/2,37/1,38,46, 
17,16,23,987,990,99988,1366/119,1366/120,
123,119,112,111,116,115,61,51,52,59,68,75,
74,83,84/1,88,89,97,218,221,216,213,1006, 
983,986,1011,1020,1044,1037,1005/20, 
1005/19,1005/18,1005/17,1005/16,1005/15, 
1005/14,1005/13,1005/12,1005/11,1005/10, 
1005/9,1005/8,1005/7,1005/6,1005/5, 
1005/4,1005/3,1005/2,1005/1,1/4,1/3,1/2, 
1/1,3,12,1407,27,1003,979,982,131/1,1406, 
117,105,195,193,191,167/2,167/1,161,160, 
132,230/1,128/2,128/1,126,118/1,1257, 
211/2,211/1,210,209/2,206,202,223/1,222/2,
222/1,1434,1366/3,1366/141,1366/140, 
1366/100,1399/1,1367,120,1258/2,1259, 
1047,1004/1,1030,1028,1027,1026,1433/3, 
1399/4,1399/3,1366/1,1256,1258/1,1404, 
1399/5,1435,62,67,82,79,84/2,1408,102,95, 
1417,1000/3,999,998,997,996,995,994,993, 
992,989,991,1000/1,1004/8,1004/7,1004/6, 
1004/5,1004/4,1004/3,1004/2,1000/11, 
1000/13,1000/12,1000/10,1000/9,1000/8, 
1000/7,1000/6,1000/5,1005/26,1005/25, 
1005/24,1005/23,1005/22,1005/21,1415, 
1432,47,200,1366/58,1366/57,1366/56, 
1366/55 

Јазак 
Село 

1300 
 

856,180,1282,1284,1283,1121,1119,1286, 
3732,1287,1288,1289,1290,1291,1292,3731,
1295,1313,3755,1323,1322,1319,1318/2, 
1318/1,1310,1311,1335,1334,1332,1336, 
1340,3865/1,4496,1797/1,1797/2,1797/3, 
1123,1799/23,1293/2,4616,1676,1675/2, 
1675/4,1671/3,1675/1,1673,1330,1337,1341,
781/12,3864,1298,3754,1297/4,1297/1,1309,
1305,1304,1294,1303,3921/3,3921/2,4617, 
4303,4302,4301,4300,4299,4298,1797/4, 
1797/8,1339,3919/6,3919/5,3919/4,3919/3, 
3919/2,3919/1,3918,3917/14,3917/13, 
3916/3,3916/2,3916/1,3915/3,3915/2, 
3915/1,3914/4,164,1098/4,1098/7,1098/8, 
3729,1285,4497,781/13,781/5,1797/5, 
1098/2,3914/6,3914/5,3914/3,3804,3712, 
179,3733,1296/1,185,184,3753/2,1799/1, 
3757,3756,1098/6,1097,4528,1098/9,1420/1,
3753/1,3721,1308,4498,781/1,3839,3838, 
3837,3836,3835/3,3835/2,3835/1,3834,3833,
3832,3831,3830,3829,3828,3827,3826,3825,
3824,3810,3920/2,3921/1,3920/1,3760,1099,
3748,3803 

Врдник 6549,6667,5167/2,6489,5374,5165,5166, 
5469 
 

6491,6490,5478,5477,5476,6581,6580,6576,
6546,6659,5557,6484,5479,5468,6004,5371,
5307,6197/2,6579,6578,6551,6550,6492, 
6708,5558,5372,5475,5474,5473,5470,5375,
5310/2,6205/2,6583,6555,6554,6552,5164, 
6488,6487/2,6487/1,6486,5556,5322/2,5373,
5309/4,5308/3,6206,7202,7203,6658/2, 
6658/1,6582,6707,6706,6705,6704,6703, 
6702,6700,6699,6698,6697,6696,6695,6694,
6670/1,6669,6668,6660,6661/1,5568,5567, 
5566,5565,5564,5563,5560,6485,6482,6481,
6494,6493,5561,5636,6003,6205/1,6205/3, 
5167/1,5168,7165/11,5306,7198,5304/3, 
5305/6,7188/2,5635,5471,5472,5304/1,7196,
7155/4,6197/1,7197,7200,7201,5559,7195/2,
7199,7160/2,7194,7213/2 

Ривица 1943/3,1943/2,1942/4,1942/3,1942/2, 
1936/3,1935/2,1935/1,1934/2,1933/4, 
1933/3,1932/2,1930/2,1929/2,1927/2, 
1938/4,1938/3,1903/2,1901/2,1186/3, 
1941/4,1900/3,1896,1941/3,1939/2,1935/3, 
1928/3,3825/3,3832 
 

1723,1573,1561,1559,1558/1,1557,429, 
1939/1,1936/2,1934/1,1933/1,1932/1, 
1930/1,1937/3,1937/2,1938/2,1187/2, 
1186/2,1895,1894,1893,1880,1874,1552, 
1709,1707,1595,1590,1611,1610,1607,1605,
2073,1701,1700,1697,1696,1692,1687,1686,
1685,1682,1619,1617,1719,1717,1715,1713,
1712,1711,1582,1574,1569,1691,1690,1689,
1681,1678,1676,1675,1674,1672,1632,1629,
1628,1623,1620,1642,1641,1640,1449/1, 
3829,1440/1,2067,2066,2056,2055/3,2055/1,
2170,2169,1439/2,1307/2,1307/1,428,427, 
1144/1,1142,1139,1138,1137,1136,1135, 
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Општина/ 
Град 

Катастарска 
општина 

Парцеле 
целе делови 

1132,1131,1129,1128,1943/1,1942/1,1941/2,
1929/1,1927/1,1901/1,1900/4,1900/2, 
1900/1,1899,1892,1891,1890,1889,1888, 
1882,1554,1725,1722,1720,1706,1703,1606,
1602,1601,1597,1596,1589,1588,1583,1670,
1669,1666,1665,1662,1660,1638,1636,1633,
1626,1625,1456,1455,1454,1452,1451,1450,
1448,1446,1443,1442,1441,2055/2,1644/2, 
1644/1,2162,2165,1188/2,1908,3831/1,3835,
1944/1,1127,1941/1,1936/1,1928/2,1928/1, 
1903/1,1904,3826/5,1264/2,1615,2079,2077,
2171,2168,2166,436,426,425,1185/1, 
1659,1656,1654/2,1654/1,1652,1651,1650, 
1649,1648,1647,1646,1645,1461,1458,1457,
1440/2,1439/1,3825/2,1947,1946,1945, 
1944/2,1856,1265,1267/1,1144/2,1556,1555,
1105/4,3833,3825/1,1728 

 
У случају неслагања бројева парцела из пописа са катастром непокретности, приликом 
спровођења, меродаван је графички приказ. 
 
 
1.4. ЗАШТИТНИ И РАДНИ ПОЈАС ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА 
 
Заштитни појас дистрибутивног гасовода од челичних цеви MOP 16 bar je ширине 6 m 
(по 3 m са обе стране осе цевовода).  
 
Радни појас гасовода је појас потребан за несметану и безбедну изградњу гасовода.  
 
Радни појас за изградњу гасовода је укупне ширине 6 m (по 3 m са обе стране осе 
цевовода) осим на местима већих укрштања. 
 
Списак катастарских парцела у заштитном и радном појасу дистрибутивног 
гасовода, је дат у табели 3.  
 
Табела 3. Списак катастарских парцела у обухвату заштитног и радног појаса 

дистрибутивног гасовода 
 

Општина/ 
Град 

Катастарска 
општина 

Парцеле - делови 

Беочин Беочин 3907/4, 3772/3, 3771/2, 3950/3, 3950/1,3773/2, 3773/1, 3771/3, 3907/3, 
3907/2, 3950/4, 3772/2, 3907/1, 3906, 3775, 3771/1, 3774, 3954 

Град 
Сремска 

Митровица 

Шуљам 729/3, 729/5, 2253, 728/2, 728/1, 727/3, 729/1, 2252/2, 729/2 
Бешеново 
Прњавор 

1812/6, 1814/13, 1814/8, 3/2, 1814/14, 1/1, 1813/5, 1/7, 1814/12, 3/4, 1813/4, 
1/8, 4, 1812/1, 3/1, 1/3, 1/4, 1813/6, 1811, 5 

Ириг Јазак 
Прњавор 

1082, 931, 1083, 1081, 932/3 
 

Мала 
Ремета 

1366/97, 987, 990, 1433/2, 1399/2, 99988, 89, 97, 983, 986, 1005/20, 1005/19, 
1005/18, 1005/17, 1005/16, 1005/15, 1005/14, 1005/13, 1005/12, 1005/11, 
1005/10, 1005/9, 1005/8, 1005/7, 1005/6, 1005/5, 1005/4, 1005/3, 1005/2, 
1005/1, 117, 105, 99993, 1434, 1366/3, 1366/140, 1366/100, 1399/1, 1367, 
1259, 99986, 1399/4, 1399/3, 1366/1, 1256, 1258/1, 1404, 1399/5, 1435, 1417, 
1000/3, 998, 997, 996, 995, 994, 993, 992, 991, 1000/1, 1000/11, 1000/13, 
1000/12, 1000/10, 1000/9, 1000/8, 1000/7, 1000/6, 1000/5, 1005/23, 1005/22, 
1005/21, 1415, 1432, 1405, 1366/58, 1366/57, 1366/56, 1366/55 

Јазак 
Село 

1295, 3865/1, 1797/1, 1797/2, 1799/23, 4616, 1676, 1675/2, 1675/4, 1671/3, 
1675/1, 1298, 1297/4, 1297/1, 1294, 4300, 4299, 4298, 1797/8, 3919/1, 3918, 
3729, 1797/5, 1098/2, 3804, 3712, 3733, 1296/1, 1799/1, 3757, 1098/6, 1097, 
1420/1, 3753/1, 3721, 3760, 1099, 3748, 3803 

Врдник 6491, 6490, 5477, 5476, 6549, 6546, 6659, 6667, 5557, 6484, 5479, 5468, 
6004, 5167/2, 6551, 6550, 6492, 6708, 6489, 5475, 5474, 5473, 5374, 5470, 
5375, 5310/2, 6552, 5165, 6488, 5556, 5373, 5309/4, 5308/3, 7202, 7203, 
6582, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6700, 6699, 6698, 6697, 6696, 
6695, 6694, 6670/1, 6669, 6660, 6661/1, 5567, 5566, 5565, 5564, 5563, 5560, 
6482, 6494, 6493, 5561, 5636, 6003, 5166, 5167/1, 7165/11, 7198, 5304/3, 
7188/2, 5469, 5471, 5472, 5304/1, 7196, 7155/4, 6197/1, 7201, 5559, 7195/2, 
7160/2, 7213/2 
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Ривица 1573, 1561, 1943/2, 1942/3, 1942/2, 1936/2, 1935/1, 1934/2, 1933/3, 1932/2, 
1930/2, 1937/2, 1938/4, 1938/3, 1938/2, 1903/2, 1901/2, 1186/3, 1187/2, 
1186/2, 1574, 1569, 1449/1, 3829, 1440/1, 2170, 2169, 1439/2, 1307/2, 
1307/1, 1901/1, 1900/4, 1900/3, 1900/1, 1896, 1889, 1888, 1452, 1451, 
3831/1, 3835, 1944/1, 1941/3, 1935/3, 1928/3, 1903/1, 3826/5, 2168, 2166, 
426, 425, 1185/1, 1440/2, 1439/1, 3825/3, 3825/2, 1946, 1945, 1944/2, 3832, 
1265, 1267/1, 1105/4, 3833, 3825/1 

 
У случају неслагања бројева парцела из пописа са катастром непокретности, приликом 
спровођења, меродаван је графички приказ. 
 
 
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 
 
Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана, садржани су у планским 
документима вишег реда: Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. 
године („Службени гласник РС“, број 88/10) и Регионалном просторном плану 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11). 
 
 
2.1. СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. 

ДО 2020. ГОД. („Службени гласник PC“, број 88/10) 
 
Стратешки приоритети у енергетици Републике Србије у сектору гасне привреде су: 
завршетак изградње ПСГ Б. Двор; започињање градње новог складишта природног гаса 
(Итебеј или Острoво) и других потенцијалних складишта (Мокрин, Тилва, Међа и др); 
градња гасовода „Јужни ток“; гасификација градова Републике Србије (сталан 
приоритет у планском периоду) и повезивање са гасоводним системима суседних 
држава. 
 
Оперативни циљеви су: 
- континуитет технолошке модернизације и ревитализације постојећих енергетских 

инфраструктурних система; 
- изградња разводне/дистрибутивне мреже природног гаса у Војводини, централној, 

западној, источној и јужној Србији (индивидуални потрошачи) ради целовитости 
простора. 

 
 
2.2. СМЕРНИЦЕ ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АП ВОЈВОДИНЕ  
 („Службени лист АПВ“, број 22/11) 
 
Развој енергетике подразумева: ревитализацију, реконструкцију и модернизацију 
постојећих енергетских објеката у циљу сигурности, поузданости, смањења губитака, 
смањења негативних утицаја на животну средину; повећање удела коришћења 
расположивих потенцијала, рационализацију коришћења енергије и енергената на свим 
нивоима; повећање енергетске ефикасности (производња, пренос, дистрибуција, 
потрошња); изградњу нових енергетских објеката, нарочито неконвенционалних извора 
енергије, у циљу достизања потребног удела коришћења обновљиве енергије у укупној 
финалној производњи и потрошњи; изградњу преносних објеката за повезивање са 
суседним конзумима и нових енергетских објеката у складу са растућим потребама; и 
обезбеђење поузданог и квалитетног снабдевања енергијом и енергентима. 
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2.3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
 
Плански и стратешки документи од значаја за израду Просторног плана су:  
- Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године („Службени 

лист АПВ“, број 16/04); 
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године („Службени гласник РС“, број 101/15); 
- Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема 

(„Службени лист АПВ“, број 57/17); 
- Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање Срема 

(„Службени лист АПВ“, број 57/17); 
- Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав 

(ПАНЕВРОПСКИ КОРИДОР VII) („Службени гласник Републике Србије”, број 14/15); 
- План детаљне регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори („Службени лист 

Града Сремска Митровица“, бр. 7/2018 од 29.6.2018). 
 
 
2.4. ПЛАНОВИ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У ОБУХВАТУ ПЛАНА 
 
Имајући у виду да подручје обухваћено границом Просторног плана, обухвата делове 
територије општине Ириг, Града Сремска Митровица и општине Беочин, у наставку је 
дат преглед важећих просторних планова ових локалних самоуправа и урбанистичког 
плана за насеље Јазак: 
- Просторни план општине Ириг („Службени лист општина Срема“, број 13/14); 
- Просторни план територије Града Сремска Митровица до 2028 („Службени лист 

Града Сремска Митровица“, број 8/15); 
- Просторни план општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, 

број 13/12); 
- План генералне регулације насеља Јазак („Службени лист општина Срема“ број 

11/16). 
 
 
3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  
 
3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Географски положај 
 
Подручје обухваћено Просторним планом се налази у југозападном делу АП Војводине 
односно у северном делу Сремске области, на подручју Фрушке горе.  
 
У геосаобраћајном смислу обухваћено подручје има релативно повољан положај у 
ширем окружењу, који представља изразиту вредност и потенцијал развоја овог 
подручја.  
 
Рељеф, геолошке и геоморфолошке карактеристике   
 
У погледу рељефа и геолошког састава, на посматраном подручју су издвојене три 
морфолошке целине: Фрушка гора, Сремска лесна тераса и Сремска лесна зараван. 
 
Фрушка гора представља јединствен природни феномен због чињенице да је на овако 
ниској острвској планини забележен историјат формирања самог масива од постанка 
земљине коре до данас. Рељеф Фрушке горе одликује се низом елемената тектонског и 
егзогеног порекла, док њена основна маса има облик великог хорста. 
Најраспрострањеније су седиментне стене, затим метаморфне, док су најмање 
заступљене магматске стене.  
 



Страна 844 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА 

РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

11 
 

Највећи део планиране трасе дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ се 
налази на делу Сремске лесне терасе, која је састављена од сувоземног, барског и 
преталоженог леса.  
 
Сремска лесна зараван формирана је у хетерогеној седиментној серији у којој се 
наслаге еолског леса смењују са фосилним педолошким хоризонтима, падинским 
седиментима, флувијалним шљунковима и песковима. Лесна зараван састављена је од 
лесних наслага, при чему је лес различите дебљине (од 1 m до 7 m) стваран у 
квартару, највише у плеистоцену, а делом и у холоцену. Лес је еолска творевина, 
настао је навејавањем фине ситне прашине коју су преносили ветрови из свих праваца. 
Како је Фрушка гора својим висинама пружала отпор ветровима, лес се таложио око 
планинске масе. 
 
У морфологији лесне заравни издвајају се предолице (лесне вртаче), долови, сурдуци, 
вододерине. У погледу гранулометријског састава, и лес и смеђе зоне се састоје од 
песка, прашине и глине. Међутим, лес садржи много више прашине (57-75%) него 
смеђа зона (37-45%), док је проценат глине у смеђим слојевима далеко већи. На 
површини лесне заравни налази се земљиште типа чернозем, дебљине до 80 cm.   
 
Геомеханичке карактеристике 
 
Геомеханичке карактеристике подручја инфраструктурног коридора дистрибутивног  
гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, пружају податке о стабилности и постојаности 
терена, а обухватају геолошки састав, хидрогеолошка својства, техничке 
карактеристике стенске масе као и сеизмизам.  
 
Лесоидне глине и барски лес су седименти лесних тераса. Дебљина лесоидног 
материјала на лесним терасама се креће од 2 m до 6 m. У минеролошком погледу 
састав терасног леса је исти као и типског, само што је јаче алкализован због блиске 
подземне воде. Одликује се одсуством јасно изражене слојевитости, високим степеном 
порозности, али и порама малог промера, те се ове стене одликују смањеном 
водопропустљивошћу. Заједно са глином која је водонепропусна али водоносна стена, 
чини да је носивост ових терена релативно задовољавајућа у погледу градње. 
 
Лесне наслаге покривају површину лесне заравни. Лес је специфична прашинаста 
творевина еолског порекла, са доста уједначеним гранулометријским саставом. Спада у 
полувезане седименте са просечном дебљином 2-10 m. Лако се одроњава у вертикалном 
правцу и прави стенске отсеке. Услед велике порозности и пропустљивости леса, на 
лесним заравнима се осећа одсуство површинске акумулације вода, услови 
водоснабдевања су доста неповољни, као и квалитет подземних вода. Носивост сувог 
леса неоштећене структуре је велика и креће се између 1,5-2 kg/cm2. Међутим са 
повећањем влажности носивост се смањује, а могућност клизања тла повећава. 
 
На основу анализе може се закључити да подручје инфраструктурног коридора 
дистрибутивног гасовода, има релативно повољну геомеханичку структуру, без 
изразитијих просторних ограничења. 
 
Педолошке карактеристике 
 
Инфраструктурни коридор гасовода Ривица - Летенка простире се дуж јужне падине  
Фрушке горе, углавом од истока ка западу, осцилујући и на југ и на север, a завршава 
се на планинском хрбату. Овакво простирање, на великој површини и у различитим 
висинским зонама условило је веома хетероген педолошки састав земљишта. 
Заступљено је неколико врста чернозема, карбонатни, бескарбонатни и заруђени, 
потом гајњача и гајњача лесивирана, затим у коритима планиских бујичних потока кроз 
које пролази траса гасовода срећемо делувијално-алувијалне наносе, а на гребену 
Фрушке горе превладава скелетно земљиште. 
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Чернозем карбонатни (на лесном платоу) представља творевину насталу у сувом и 
топлом бореалу, у степско континенталној клими и њој својственој вегетацији. Боја 
овога чернозема је изразито мрко-смеђа, по чему се (на дневној светлости) разликује 
од других чернозема. Структура је изразито ситно грудвичаста и мрвичаста. Механички 
састав је нешто лакши, али знатно зависи од геолошко-минералошких особина 
супстрата на коме се развило. Основна хемијска особина ових, типичних чернозема је 
висока карбонатност, а PH вредност је редовно алкална. 
 
Черноземи карбонатни на лесном платоу спадају у дубоке педолошке творевине, 
претежно иловаче добре пропустљивости и порозности. Ово је земљиште највеће 
производне вредности и даје уједначене приносе. 
 
Чернозем карбонатни и бескарбонатни на лесној тераси није тако типичан као претходни, 
пре свега због своје изложености испирању, јер је настао, развио се и одржао у условима 
атмосферског влажења. Доста је сличан претходном типу, али је тамније боје (изразитије 
мрко-црне), тежег механичког састава (иловача или тежа иловача), а са смањењем удела 
карбоната, механички састав је још тежи (често глиновит), а производне вредности 
умањене у односу на претходни тип и ако још увек добре.  
 
Чернозем заруђени је нешто скромнијих потенцијала, али још увек производно вредан. 
Гајњаче су типична земљишта предодређена за воћарску или виноградарску 
производњу. 
 
Делувијално-алувијална земљишта су углавном хетерогеног састава, у зависности од 
карактера вода које их плаве, односно што је више изражен бујични карактер, то су 
наплавине различитије. Ова земљишта знају бити врло плодна, нарочито у повртарској 
производњи, али у овом конкретном случају формирана су углавном у стрмим 
вододеринама, што значајно лимитира њихов производни потенцијал.  
 
Скелетна земљишта имају танак хумусни слој, па су покривена шумским покривачем, 
што је овде случај или уопште немају хумусни слој, па представљају голет. 
 
Из предходно наведеног прегледа може се извести закључак да су производни 
потенцијали земљишта дуж трасе предметног гасовода врло хетерогени, што је у 
складу са разноврсношћу педолошког састава земљишта на коме се простире. 
Постојеће стање данас је такво, да се подручје и иначе не одликује високо 
интензивном пољопривредном производњом, па полагање гасовода неће представљати 
фактор од већег негативног утицаја. Притом се у пуној мери мора испоштовати правило 
да се земљиште ископава слојевито и на исти начин и враћа, чиме се утицај земљаних 
радова на педолошку структуру своди на минимум. 
 
Климатске карактеристике   
 
Према подацима са главне метеоролошке станице у Сремској Митровици за временски 
период од 1981-2010. године, на основу анализираних климатских услова (температуре 
ваздуха, осунчања, облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра), може се 
закључити да на подручју обухвата Просторног плана влада умерено-континентална 
клима са извесним специфичностима. Фрушка гора у великој мери утиче на 
трансформацију ваздушних маса које на њу наилазе.  
 
Просечна вредност средње годишње температуре ваздуха на датом простору износи 
11,3°C, док средња годишња максимална температура износи 17°С, а средња годишња 
минимална температура 6,2°С. Најхладнији месец за посматрани временски период је 
јануар са средњом месечном температуром од 0,1°С, док је најтоплији месец јули са 
средњом месечном температуром ваздуха од 21,5°С. Просечна температура ваздуха у 
зимском периоду износи 1°С, док у летњем периоду износи 20,9°С.   
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Релативна влажност ваздуха на посматраном простору варира од 68% до 88%. Средња 
годишња релативна влажност ваздуха износи 76%. Средња годишња осунчаност 
износи 2081 часова, број ведрих дана у посматраном временском периоду износи 73, 
док је број облачних дана 97. 
 
Средња годишња сума падавина која се излучи на посматраном простору износи 614,2 
mm. Најнижа средња месечна количина падавина забележена је у фебруару 29,2 mm, 
а највиша у јуну са просеком од 84,4 mm. Просечан број дана са снегом годишње  
износи 26 дана, са максималним просеком у јануару када број дана под снегом износи  
7 дана. 
 
На овом подручју заступљени су ветрови из различитих праваца: источног (односно 
југоисточног) тј. кошавског ветра са честином од 128‰ са једне стране и западног 
(односно северозападног) ветра са друге стране. Највећа средња брзина северозападног 
ветра износи 2,9 m/s.   
 
Сеизмолошке карактеристике   
 
Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 
повратни период од 475 година, у обухвату Просторног плана утврђени су VII односно VII-
VIII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). 
Највећи део обухвата Плана налази се у зони могуће угрожености земљотресом јачине VII 
степени. У односу на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно 
очекиване деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица сматра се да ће се 
за VII степен манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“. 
При пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 
објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког 
интензитета према Европској макросеизмичкој скали, како би се максимално 
предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.   
 
Хидрографске и хидролошке карактеристике 
 
Подручје које обухвата Просторни план припада хидрографској мрежи Срема, а 
генерално припада сливу реке Дунав. Хидрографска мрежа Срема и режим течења 
воде у њој, временом су потпадали под све веће антропогене утицаје па су данас 
знатно измењени у односу на некадашње природно стање.  
 
У подручју ширег посматрања посебне намене, осим дела тока реке Дунав, налазе се и 
бројни канали (каналисани природни водотоци) и потоци, са својим притокама 
(суводолине, јаруге и вододерине), северне и јужне падине Фрушке горе. Потоци 
северне падине, чији је реципијент река Дунав, су Шакотинац, Козарски, Часорски и 
Думбовачки. Канали и потоци јужне падине, чији је реципијент река Сава су: 
Шуљамачки поток (улива се у канал Чикас на km 10+155) са потоцима Мутаљ и 
Грабовац; канал Чикас са потоцима Рашово, Мачевачки и Бунарина; Стејановачки канал 
(улива се у Чикас на km 7+308) са каналом Стејановачки бр. 4 и потоком Водено; канал 
Ровача (улива се у Стејановачки канал на km 5+733) са потоцима Думбово и Црни; 
канал Кудош са потоцима Мартиново, Угоре, Добра вода и Рекећаш; и канал Борковац 
(улив у канал Јеленци на km 2+768, чији је реципијент Кудош) са каналима Борковац 1 
и Борковац 1-1 и потоком Јазавац. 
 
У обухвату Просторног плана се налазе и две акумулације, акумулација „Кудош“ на km 
19+026 канала Кудош и акумулација „Борковац“ на km 5+050 канала Борковац. 
 
Подземне воде 
 
Подручје које обухвата Просторни план припада ширем подручју Срема. Анализа 
кретања подземних вода односи се на шире подручје којем простор у хидрографској 
мрежи припада.  
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Генерални смерови кретања подземних вода на анализираном подручју Срема су 
усмерени ка нижим морфолошким јединицама. У оквиру издани у алувијалним 
наслагама поред Саве, генерални смер кретања подземних вода је према југу, односно 
току Саве. Нивои подземних вода налазе се на апсолутној коти 80 mАНВ (у зони 
Западног Срема), односно на коти око 74 mАНВ (у зони Источног Срема). Осцилације 
нивоа у приобалном појасу износе и до 4 m, а идући ка залеђу износе око 2 m. 
Прихрањивање издани се врши на рачун инфилтрације вода из реке Саве при високим 
водостајима, из каналске мреже (подручје Јужног Срема), као и падавина. Утврђен је и 
дотицај одређених количина подземних вода из изданских средина „варошке терасе”. 
Истицање изданских вода се врши директно у корито Саве, при ниским водостајима, 
затим преко слабопропусног повлатног комплекса у бројне системе дренажних канала. 
 
У оквиру прве субартеске издани речно-језерских тераса (до дубине од око 50 m) 
генерални смер кретања подземних вода је према југоистоку у Источном Срему, са 
апсолутним котама у распону 86-74 mАНВ, док је у Западном Срему смер најчешће 
према југу, ка току Саве, са апсолутним котама нивоа 88-81 mАНВ. Пијезометрија се 
последњих година стално мења због интензивне експлоатације, која представља 
основни параметар у домену истицања, односно пражњења издани. Прихрањивање ове 
издани врши се на рачун инфилтрације вода из контактних делова са водопропусним 
срединама, на обронцима Фрушке горе и лесних платоа, као и локално, инфилтрацијом 
из плићих водоносних средина, затим повлатног алевритског комплекса у коме 
доминира „прва издан“ у оквиру делувијално-пролувијалних, лесоидних и лесоидно-
глиновитих наслага. 
 
 
3.2. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Становништво и насеља  
 
Анализа демографског развоја у обухвату Просторног плана, извршена је на основу 
званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1991-2011. године. 
Пoсматрано подручје чине четири насеља општине Ириг, у којима према попису 
становништва из 2011. године живи 4802 становника у 1870 домаћинстава. 
 
Табела 4. Укупан број становника и домаћинстава 
 

Општина Насеље Број становника  
по методологији пописа 2002. 

године 

Индекс 
2011/ 
2002 

Укупан број 
домаћинстава 

1991. 2002. 2011. 2011. год 
Ириг Врдник 3430 3704 3092 83,5 1258 

Јазак 1137 1100 960 87,3 362 
Мала Ремета 157 151 130 86,1 42 

Ривица 623 657 620 94,4 208 
Укупно 

 
5347 5612 4802 прос. 

вред. 
85,6 

1870 

 
У периоду 1991-2011. године, укупан број становника посматраног подручја смањио се 
за 10,2% или 545 лица. Између пописа 1991-2002. године дошло је до пораста укупног 
броја становника. Механичка компонента значајно је утицала на кретање укупног броја 
становника у последњој декади XX века, тако да је 2002. године забележен пораст 
укупне популације у већини насеља, док је депопулација забележена у два насеља 
(Јазак и Мала Ремета). Међутим, у периоду 2002-2011. године у свим насељима 
забележена је депопулација, што говори да је механичка компонента имала 
краткотрајан утицај на побољшање виталних карактеристика популације. У периоду 
2002-2011. године укупан број становника у обухвату Просторног плана смањен је за 
14,4% или 810 лица. 
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У обухвату Плана налазе се делови четири насеља: Ривица, Врдник, Јазак и Мала 
Ремета, која припадају општини Ириг.  
 
У погледу функције насеља, насеље Ириг је руралног карактера и има функцију 
локалне заједнице. 
 
Планирани дистрибутивни гасовод, омогућиће снабдевање гасом потрошача у 
насељима западног дела општине Ириг и туристичког локалитета „Летенка“. 
 
Привреда  
 
Уколико се изузме Врдник, структура привреде у насељима у обухвату Плана је 
неповољна, а пољопривреда је доминирајућа привредна грана. Постоје повољни 
природни и други услови за ратарство, воћарство и виноградарство. Међутим, 
квалитативан допринос пољопривреде у целини је веома низак због непостојања 
прерађивачких капацитета. У Врднику је туризам носилац развоја, а највећи број 
активних становника обавља делатност у терцијарном сектору. У контексту туризма, 
основу будућег развоја посматраног подручја чини богато културно наслеђе, односно 
фрушкогорски манастири и остала непокретна културна добара са бројним 
споменицима културе. На простору ширег посматрања налазе се манастири Врдник, 
Јазак, Мала Ремета, Бешеново и Беочин.  
 
 
3.3. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
3.3.1. Пољопривредно земљиште  
 
Траса гасовода простире се у правцу исток-запад, уз значајне осцилације ка југу и 
северу и пролази у највећој мери кроз планинске делове Фрушке горе. Обухват 
простора ширег посматрања подручја посебне намене Просторног плана је знатно шири 
и простире се кроз више катастарских општина у правцу север-југ, укључујући и 
северну и јужну падину Фрушке горе. Стога је рељеф, а самим тим и педолошка слика 
посматраног подручја врло хетерогена. У северним деловима обухвата, преовлађују 
алувијуми и черноземи различитог степена деградације, у централним деловима 
обухвата доминирају лесивиране гајњаче, док се на јужним деловима најчешће сусрећу 
гајњаче, бескарбонатни черноземи и делувијувијална земљишта. Овакав педолошки 
састав пружа различите производне могућности. Ипак, најзаступљеније је шумско 
земљиште, што је свакако последица планинског карактера посматраног подручја. 
Земљиште које није под шумом, су углавном оранице и у знатној мери воћњаци. 
 
3.3.2. Шуме и шумско земљиште  
 
Подручје које обухвата Просторни план припада делу Северне шумске области која 
према Закону о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) обухвата, 
поред осталог, Сремско и Јужнобачко шумско подручје и Национални парк „Фрушка 
гора“ (у даљем тексту: Национални парк). 
 
Шуме Националног парка које се у највећој мери налазе у оквиру обухвата Просторног 
плана, обухватају државне шуме и шуме сопственика на територији Националног парка 
и шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној 
својини. Све шуме унутар граница Националног парка имају превасходно заштитну 
функцију и сврстане су у три наменске целине у зависности од режима заштите у коме 
се налазе.  
 
На Фрушкој гори издвајају се четири, условно речено, локалне зоналне заједнице, тј. 
четири висинске зоне, распоређене првенствено у зависности од надморске висине, а 
затим од неких других чинилаца, као што су флорногеографски положај, геолошка 
подлога, окупираност терена и сл.  
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У Националном парку дефинисано је тридесет и шест типова шума, а најзаступљеније су 
шуме: лужњака, грба и цера; цера и крупнолисног медунца; букве и китњака, које се 
појављују на различитим типовима земљишта. 
 
У Националном парку доминирају изданачке састојине, док су високе састојине  
заступљене у мањем обиму. На незнатној површини се налазе и састојине мешовите по 
пореклу. Регистрован је велики број врста: сребрна липа, китњак, цер, буква, граб, 
багрем, црни бор, црни јасен и цер. Липа је у појединим типовима шума потиснула 
едификаторе, градећи чисте и мешовите састојине изданачког порекла. 
 
Ван Националног парка у обухвату Просторног плана, налазе се мање површине под 
шумама, које су у државном или приватном власништву. 
 
Траса дистрибутивног гасовода прати трасе јавних и атарских путева, а својим већим 
делом пролази кроз простор Националног парка. 
 
3.3.3. Водно земљиште  
 
Водно земљиште у обухвату Просторног плана представљено је потоцима, 
мелиорационим каналима из система за одводњавање и акумулацијама, а користи се у 
складу са Законом о водама према ком је водно земљиште намењено за одржавање и 
унапређење водног режима у складу са Законом о водама и актима донетим на основу 
овог закона. 
 
3.3.4. Грађевинско земљиште 
 
Грађевинско земљиште у обухвату Просторног плана чине делови грађевинских 
подручја следећих насеља: Ривица, Врдник, Јазак, Мала Ремета, као и део викенд зоне 
поред Мале Ремете, радна површина у КО Беочин, на којој се налази репетитор, и део 
локалитета „Летенка“.  
  
Инфраструктурни коридор гасовода:  
- Полази из насеља Ривица, 
- пролази кроз грађевинска подручје насеља Врдник и Јазак;  
- улази у ванграђевинско подручје насеља Јазак, тј. планирану радну зону,  
- улази у грађевинско подручје насеља Мала Ремета,  
- тангира и пролази кроз викенд зону која се налази североисточно од насеља Мала 

Ремета, 
- пролази кроз простор НП „ Фрушка Гора“ поред Партизанског пута, 
- пролази кроз комунални комплекс (грађевинско земљиште ван грађевинског 

подручја насеља) у КО Беочин и кроз простор НП „Фрушка Гора“, 
- улази у грађевинско подручје туристичког локалитета „ Летенка“ до комплекса МРС 

„Летенка“. 
 
3.3.5. Мреже и објекти инфраструктуре  
 
Саобраћајна инфраструктура     
 
У обухвату Просторног плана налазе се капацитети путно-друмског саобраћаја:  
 

1. Државни пут IIб реда бр.313 (Р-130), Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - 
Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100 

 
2. Општинска путна мрежа локалне самоуправе Ириг 

 
- ОП бр.1 (Л-1), Врдник (од Р-130) – Јазак - Мала Ремета,   
- ОП бр.2 (Л-2), економија Јазак – раскрсница пута Рума – В.Радинци,  
- ОП бр.3 (Л-3), Стари Врднички пут,   
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- ОП бр.5 (Л-5), фабрика ИЛР – поред Павловаца – Рума,    
- део Гребенског-Партизанског пута кроз општину  

 
3. Град Сремска Митровица 

 
- ОП бр.5 (Л-5), Црвени Чот - Бешеново,  
- део Гребенског-Партизанског пута кроз општину  

 
У обухвату Просторног плана егзистирају системи некатегорисаних путева (приступни, 
атарски путеви), који омогућују правилно функционисање атарског саобраћаја.  
 
Водна и комунална инфраструктура  
 
Водни објекти - мелиоративна каналска мрежа 
 
Подручје Срема је подељено на сливна подручја, која у суштини представљају системе 
за одводњавање. Системи за одводњавање укључују: каналску мрежу, црпне станице и 
објекте на каналској мрежи, као и акумулације. Основна улога ових објеката је заштита 
од унутрашњих вода. Подручје Срема је у постојећим условима подељено на сливове 
које носе имена главних канала, односно водотока који представљају или су 
представљали главне реципијенте делова подручја. Сваки од сливова има главни канал 
у који се као реципијент уливају канали нижег реда. На делу овог подручја за 
одводњавање налазе се сливови за које је реципијент Сава.  
 
Каналска мрежа за одводњавање на подручју Срема се састоји од природних водотока, 
главних канала и канала нижег реда. Природни водотоци су на лесној и алувијалној 
тераси мелиорационог подручја Срем реконструисани као каналска мрежа, тако да 
својим габаритима могу максимално одговорити захтевима одвођења сувишних вода. 
Копани канали су различитих димензија, зависно од потребног протицајног профила и 
конфигурације терена кроз које су прокопани. Главни канали иду углавном по трасама 
природних водотока или као ободни канали прикупљају воду са пресечених 
фрушкогорских потока. 
 
Водни објекти који су предмет овог Плана су Шуљамачки поток са потоцима Мутаљ и 
Грабовац, канал Чикас са потоцима Рашово, Мачевачки и Бунарина, Стејановачки канал  
са каналом Стејановачки бр. 4 и потоком Водено, канал Ровача са потоцима Думбово и 
Црни, канал Кудош са потоцима Мартиново, Угоре, Добра вода и Рекећаш и канал 
Борковац са каналима Борковац 1 и Борковац 1-1 и потоком Јазавац. У обухвату се 
налазе и акмулације „Кудош“ и „Борковац“. 
 
Снабдевање водом 
 
Водоснабдевање насеља у обухвату Плана, врши се преко локалних водозахвата у 
просечним количинама од око 5 l/s, а квалитет захваћених вода углавном задовољава 
нормативе за воду за пиће или се уз дораду (хлорисање) дистрибуира до потрошача. У 
појединим насељима се јавља повишен садржај мангана, гвожђа и амонијака и 
неопходан је третман ових вода. Око бунара у овима насељима успостављена је само 
непосредна зона санитарне заштите. Водоводна мрежа у насељима изведена је од 
различитих материјала и различитих карактеристика (пречници). 
 
Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
Канализациона мрежа за прихват отпадних вода скоро нигде није изграђена, већ се 
отпадне воде директно упуштају у водотокове (канале) без претходног пречишћавања 
или се упуштају у подземље путем упијајућих бунара. У наредном периоду би требало, 
у складу са финансијским могућностима, прећи на потпуно механичко и биолошко 
пречишћавање отпадних вода у насељима. 
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Електроенергетска инфраструктура 
 
На предметном подручју постоји преносна подземна и надземна средњенапонска 
електроенергетска мрежа са којом ће се укрштати планирана траса гасовода.  
 
Сва укрштања потребно је извести у складу са важећим законским прописима. 
 
Термоенергетска инфраструктура 
 
На предметном подручју постоји изграђен дистрибутивни гасовод до насеља Ривица 
односно до МРС „Ривица“ у општини Ириг, као и МРС „Ривица“, која је смештена на 
улазу у насеље Ривица са његове северо-источне стране уз локални пут Ириг-Врдник. 
Ниједно насељено место у обухвату Плана није гасивиковано и не постоји изграђена 
гасоводна инфраструктура.  
 
Електронска комуникациона инфраструктура 
 
На предметном подручју постоји електронска комуникациона мрежа са којом ће се 
укрштати планирана траса гасовода.  
 
Табела 5.  Табеларни приказ оптичких каблова у локалној равни и метро мрежама 

обухвату Просторног плана 
 

Ред.бр.  Релација 
1. Бранковац-БТС НС22 Црвени чот 
2. Ириг-МСАН Ривица 
3. Јазак-Ружа ветрова Еко село 
4. Рума-Велики Радинци 

 
Сва укрштања потребно је извести у складу са важећим законским прописима. 
 
3.3.6. Заштићена природна и културна добра  
 
Заштићена природна добра 
 
На делу обухвата Просторног плана је простор који заузима Национални парк „Фрушка 
гора“ са својим просторним целинама: Централни масив (део), Јазачки пашњаци и 
Реметски до и делом заштитне зоне. Границе Националног парка са режимима заштите 
и заштитном зоном, утврђене су Законом о националним парковима („Службени 
гласник РС“, бр. 84/15). Управљач овог заштићеног подручја је Јавно предузеће 
„Национални парк Фрушка гора“, са седиштем у Сремској Каменици. 
 
Траса дистрибутивног гасовода са својим заштитним појасом у ширини од 6 m (по 3 m 
са обе стране осе цевовода), прати трасе јавних и атарских путева, а својим већим 
делом пролази кроз простор Националног парка (простори под режимом заштите II и 
режимом заштите III степена). Такође, траса гасовода прелази преко станишта 
заштићених и строго заштићених дивљих врста IRI03b и IRI15c и укршта се са једним 
локалним еколошким коридором. 
 
Станишта су регистрована у бази података Покрајинског завода за заштиту природе у 
складу са критеријумима Правилника о проглашењу заштити строго заштићених и 
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник PC“, број 
5/10, 47/11 и 32/16). У складу са овим Правилником, заштита и очување строго 
заштићених и заштићених дивљих врста спроводи се предузимањем мера и активности 
на управљању популацијама, међу којима je на првом месту заштита станишта. 
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Заштићена непокретна културна добра  
 
Подручје у обухвату Просторног плана се налази у зони Просторно културно-историјске 
целине од изузетног значаја под називом „Фрушка гора са манастирима и другим 
споменицима“- Сл. гласник РС бр. 16/90 од 03.12.1990. године. 
 
У простору који је обухваћен Планом налазе се: 
 
1. Непокретно културно добро - споменик културе од изузетног значаја: 
 
- Манастир Мала Ремета (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика 

културе НРС Београд број 1961/49 од 07.12.1949. године, Одлука Скупштине 
Републике Србије у Београду 224 од 26.11.1990. године - Сл.гласник РС 16/90 од 
03.12.1990. године) на кат.парцелама бројеви: 119 и 121 КО Мала Ремета, а зону 
заштићене околине чине кат. парцеле бројеви: 119,121, 120, 123, 1254, 1257, 
1258/1, 1258/2,1258/3, 1259, 1260, 1126, 1227, 1228, 1229, 1230, 1253, 1255, 117, 
118, 116, 125, 126, 127, 128, 129,130, 131, 132, 133, 140, 144, 145, 146, 149, 151, 
152, 219 и 1429 КО Мала Ремета; 

 
2. Непокретно културно добро - споменик културе од великог значаја: 
 
- Воденица на потесу Јазавац, Ривица (Решење Покрајинског завода за заштиту 

споменика културе, Нови Сад, број 663-7/91 од 12.12. 1991. године, Одлука 
Извршног већа АП Војводине број 633-7/91 од 12.12.1991. године - „Службени лист 
АПВ“ бр. 28. Од 30.12. 1991. године) на парцели 3074 КО Ривица. 
 

3. Непокретна добра-споменици културе: 
 
- „Јабука“ на Фрушкој гори, КО Бешеново манастир, Решење Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица бр. 01-128/1-74 од 29.04.1974. године; 
- „Максин гроб“ на Фрушкој гори, КО Шуљам, Решење Завода за заштиту споменика 

културе Сремска Митровица бр. 01-128/1-74 од 29.04.1974. године; 
- „Лепињицин гроб“ на Фрушкој гори, КО Шуљам, Решење Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица бр. 01-128/1-74 од 29.04.1974. године. 
 
4. Добра под претходном заштитом: 
 
Просторно-културно-историјска целина у Пинкијевој улици, Мала Ремета у чији састав 
улазе: 
- Кућа у улици Пинкијева бр. 15; 
- Амбар и котобања у улици Пинкијева бр. 21; 
- Кућа у улици Пинкијева бр. 37; 
- Кућа са окућницом у улици Пинкијева бр. 41; 
- Котобања у улици Пинкијева бр. 43; 
- Кућа са окућницом у улици Пинкијева бр. 45; 
- Спомен-обележје палим борцима и жртвама фашистичког терора, Мала Ремета на 

парцели 117 КО Мала Ремета; 
- Споменик на месту погибије народног хероја Бошка Палкољевића Пинкија, налази се 

на потесу Широким Лединама г.ш. 45.07Ꞌ14" и г.д. 19.44Ꞌ05"; 
- Спомен плоча на згради Основне школе улица Пинкијева бр. 23, Мала Ремета на 

парцели 200 КО Мала Ремета; 
- СПЦ Св. Георгија у Ривици на парцели 1461 КО Ривица; 
- Кућа у улици М. Тита бр. 12, Ривица, на парцели 1446 КО Ривица; 
- Кућа у улици М. Тита бр. 11, Ривица, на парцели 1650 КО Ривица; 
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Ривици на згради Месне 

канцеларије М. Тита бр. 29; 
- Хумка Ривичана умрлих у време Иришке куге, Ривица десно од улаза у село; 
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора на гумну Живковића 15-20 

m од пута. 
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5. Археолошки локалитети: 
 
- Археолошки локалитет „Церје“, југосточно од села Јазак; 
- Археолошки локалитет „Карличине“, око 1500 m јужно од центра села Јазак и 
- Археолошки локалитет „Церје“, јужни део, у непосредној близини трасе, са леве 

стране пута Јазак село Рума, од локалитета Церје северни део идући према Руми 
удаљен је за сса 50-100 m. 

 
3.3.7. Заштита животне средине  
 
Део инфраструктурног коридора гасовода пролази кроз планинске делове Фрушке горе, 
односно кроз простор Националног парка, а делом пољопривредним земљиштем, те је 
квалитет животне средине подручја у обухвату посебне намене, у одређеној мери очуван.  
 
Иако се на територији локалне самоуправе Сремска Митровица врши мониторинг 
амбијенталног ваздуха и буке, њиме нису обухваћена насеља Шуљан и Бешеновачки 
Прњавор која су у обухвату ширег посматрања Просторног плана.  
 
На територији општине Ириг је, према подацима Службе за имовинско-правне послове 
и урбанизам Општинске управе општине Ириг, вршен мониторинг површинских и 
подземних вода. Током 2014. и 2015. године је, поред осталих узоркован канал на 
локацији излазног шахта код пречистача у Врднику. Параметри узорка нису 
задовољили законски прописане граничне вредности емисије.  
 
На територији општине Беочин вршено је узорковање земљишта, које је вршено на две 
локације: у парку у непосредној близини Lafarge BFC и у дворишту фабрике воде (у 
насељу Беочин). Иако је насеље Беочин у обухвату ширег посматрања Просторног 
плана, наведени подаци нису од значаја за анализу постојећег стања простора који је 
планиран за коридор гасовода. 
 
На подручју у оквиру посебне намене нису вршена мерења у контексту утврђивања 
квалитета ваздуха, воде, земљишта и биомониторинга. Такође, за простор опредељен 
за трасу гасовода не постоје систематизовани подаци о нивоу буке.  
 
У обухвату Просторног плана нема постројења која могу имати негативне утицаје на 
здравље људи, животну средину или материјална добра, односно која подлежу обавези 
прибављања интегрисане дозволе (у складу са Законом о интегрисаном спречавању и 
контроли загађивања животне средине), нити севесо постројења (постројења у којима 
се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна опасна материја у 
једнаким или већим количинама од прописаних. 
 
 
3.4. SWOT AНАЛИЗА  
 
ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 

СНАГЕ/ПРЕДНОСТИ СЛАБОСТИ/ОГРАНИЧЕЊА 
- Изграђен дистрибутивни гасовод  до насеља Ривица, 

као и МРС „Ривица“; 
- Постојећи дистрибутивни гасовод и МРС „Ривица“ на 

који ће се прикључити планирани дистрибутивни 
гасовод Ривица-Јазак-„Летенка“  са својим положајем 
и капацитетом; 

- Редовно, сигурније и економичније снабдевање 
енергентима (природни гас) привреде и 
становништва;  

- Одрживо коришћење природних ресурса и квалитетно 
унапређење биодиверзитета; 

- Природни гас је еколошки најчистије фосилно гориво. 
 

- Дистрибутивна гасоводна мрежа у насељеним местима 
у западном делу општине Ириг није изграђена; 

- Само један правац снабдевања западног дела 
општине Ириг преко планираног дистрибутивног  
гасовода; 

- Ограничена изградња у заштитном појасу 
дистрибутивног гасовода. 
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МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 
- Постојећи дистрибутивни гасовод до насеља Ривица 

на који ће се прикључити планирани дистрибутивни 
гасовод Ривица-Јазак-„Летенка“, својим положајем и 
капацитетом пружа могућност за снабдевање 
потребним количинама природног гаса за снабдевање 
свих потрошача у западном делу општине Ириг и 
туристичког локалитета „Летенка“; 

- Успостављање нових квалитетнијих услова рада и 
пословања у привреди који ће подстицајно деловати 
на развој и допринети јачању привредне 
конкурентности општине Ириг; 

- Коришћењем природног гаса, доприноси се заштити 
животне средине, смањује загађење ваздуха 
земљишта и воде; 

- Значајно увећање конкурентности подручја за рад 
(производни погони) и становање. 

- Акцидентене ситуације на дистрибутивном гасоводу 
(цурење гаса, експлозија, пожар). 

 

 
 
4.  ЕКОНОМСКА, ДРУШТВЕНА И ЕКОЛОШКА ОПРАВДАНОСТ 

ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА У СЛУЧАЈУ КАДА НИЈЕ УРАЂЕНА 
ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ 

 
Инфраструктурни коридор дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, повезује 
западни део општине Ириг на гасоводни систем Републике Србије. Планирање, 
пројектовање и изградња овог дистрибутивног гасовода треба да омогући економично, 
ефикасно и безбедно одвијање дистрибуције природног гаса од прикључка на 
постојећи дистрибутивни гасовод односно код постојеће МРС „Ривица“ до свих 
потрошаче у западном делу општине Ириг, као и туристичког локалитета „Летенка“ и 
обезбеди потребне количине природног гаса за све будуће потрошаче.  
 
Просторни план опредељује основни принцип просторног и регионалног аспекта 
развоја подручја посебне намене, са визијом да се успостави и очува равнотежа између 
просторног развоја подручја посебне намене-инфраструктурног коридора 
дистрибутивног гасовода и мреже насеља у окружењу, односно у обухвату Просторног 
плана и истовремено обезбеди брза и економичана дистрибуција природног гаса, 
повећа економски утицај, запосли локално становништво. Поред тога, циљ је и да се 
обезбеди одрживо коришћење природних ресурса и квалитетно унапређење 
биодиверзитета, у складу са принципима одрживог развоја уз поштовање закона и 
планова вишег реда. 
 
Полазну основу за дефинисање принципа просторног развоја инфраструктурног 
коридора, чини стање кључних фактора просторног развоја и активирање развојних 
потенцијала подручја у обухвату Просторног плана. Принципи просторног развоја, 
дефинисани Просторним планом Републике Србије, имплементирани у планове нижег 
реда, утицаће на значајно јачање одрживости, идентитета, кохезије и конкуретности, 
као и унапређење управљања просторним развојем. 
 
Циљ Просторног плана је да се кроз валоризацију постојећег стања у обухвату Плана, 
просторно-планске и урбанистичке документације, као и анализу услова добијених од 
надлежних институција у току израде Плана, сагледају релевантни параметри од 
утицаја на дефинисање коначног коридора, пре свега са аспекта урбанистичко-
планских параметара и њихово усаглашавање ради постизања континуираног система, 
који ће задовољавати све критеријуме за дистрибутивни гасовод, како у домену 
техничко-експлоатационих карактеристика, тако и са аспекта безбедности, екологије и 
других параметара савремених транспортних гасовода. 
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II  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ 
И ФУНКЦИОНИСАЊА ТРАНСПОРТНОГ ГАСОВОДА 

 
1. ПРИНЦИПИ ПЛАНИРАЊА, ИЗГРАДЊЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА 

ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА  
 
Изградња предметног гасовода засниваће се на следећим принципима:  
- Поштовање важећих закона - прописа, европских и домаћих стандарда и добре 

праксе планирања изградње и коришћења гасовода; 
- Еколошка поузданост - којом се обезбеђује заштита од негативних утицаја на 

животну средину, природу, природне и културне вредности у коридору гасовода и 
непосредном окружењу; 

- Ефикасност система и усмереност ка кориснику - континуално, једноставно, 
брзо и стабилно снабдевање природним гасом директно до потрошача;   

- Стабилност система - која омогућава дугорочно функционисање и испуњење 
основних циљева реализације гасовода;  

- Безбедност - којом се са високим степеном поузданости гарантује сигурност 
људских живота и материјалних добара од евентуалних хаварија на систему;  

- Економска исплативост - утврђена студијом оправданости; 
- Интеграција са окружењем; 
- Квалитетно надгледање и управљање - контрола и безбедно управљање 

системом.  
 
 
2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 
На основу стратешких приоритета датих плановима вишег реда, у области енергетске 
инфраструктуре, као и у Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 2030. године, као примарни циљеви истичу се: обезбеђење 
гасоводне инфраструктуре у свим деловима Србије, јачање привредне конкурентности 
и територијалне кохезије, као и унапређење квалитета животне средине у насељима са 
повећањем коришћења гаса као основног енергента. 
 
Општи циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене 
дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“:  
- Обезбеђење неопходних услова за изградњу дистрибутивног гасовода, којим 

ће се општина Ириг интегрисати у гасоводни систем Републике Србије, редовним, 
стабилним, безбедним и еколошки оправданим снабдевањем природним гасом 
потрошача у западном делу општине Ириг и снабдевање природним гасом 
туристичког локалитета „Летенка“; 

- Одржив просторни развој енергетске инфраструктуре - коришћењем еколошки 
прихватљивих извора енергије, посебно ресурса природног гаса, уз постизање 
економске оправданости, социјалне прихватљивости и еколошке одрживости;  

- Смањивање штетног утицаја на животну средину - сагледавањем квалитета 
животне средине, њеним унапређењем и очувањем безбедности квалитета, 
применом мера заштите и превенцијом од негативних утицаја и ризика за животну 
средину у зони коридора гасовода;  

- Заштита природних ресурса, природног и културног наслеђа - адекватном 
заштитом и одрживим коришћењем природних ресурса, у погледу очувања 
постојећих екосистема, атрактивности подручја ширег коридора, спречавањем 
нарушавања туристичко-рекреационе вредности и повећањем естетске вредности, 
презентацијом и јачањем локалног и регионалног идентитета и др. 

 
Оперативни циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите подручја посебне 
намене дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“: 
- резервисање простора за реализацију дистрибутивног гасовода и објеката који чине 

његов саставни и функционални део,  
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- установљавање зона заштите и спровођење режима зона заштите гасовода, са 
циљем спречавања негативних утицаја на окружење и могућих последица 
акцидената на систему, 

- одржавање функционалности и омогућавање планског развоја свих инфраструктурних 
система који су у непосредном контакту са објектима система гасовода, 

- максимално очување и мониторинг утицаја на биодиверзитет, природне ресурсе и 
заштићена природна и непокретна културна добра у коридору гасовода и његовом 
непосредном окружењу, 

- смањење негативних утицаја и ризика у насељима на подручју коридора и његовом 
непосредном окружењу,  

- редовно, сигурније и економичније снабдевање енергентима (природни гас) 
привреде и становништва, као и успостављање нових квалитетнијих услова рада и 
пословања у привреди који ће подстицајно деловати на развој и допринети јачању 
привредне конкурентности општине Ириг.  

 
 
3.  РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ СИСТЕМА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ СА 

ОКРУЖЕЊЕМ  
 
Изградњом дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“, западни део општине 
Ириг ће се интегрисати у гасоводни систем Републике Србије. Обезбедиће се континуално, 
стабилно, безбедно и еколошки оправдано снабдевање природним гасом потрошача у 
западном делу општине Ириг и туристичког локалитета „Летенка“. Изградњом овог 
дистрибутивног гасовода створиће се неопходни услови за гасификацију насељених места 
Врдник, Јазак и Мала Ремета. Овај дистрибутивни гасовод представља и једину везу којим 
се овај регион функционално повезује на гасоводни систем ЈП „Србијагас“ и у том смислу 
се повезује са окружењем и постаје део енергетског система Републике Србије. Такође се, 
гасификацијом овог региона, повећава његова привредна конкурентост. Тиме се отварају 
могућности за интензивније привредно повезивање суседних региона, јачање заједничких 
привредних активности, чиме се стварају услови за позитивну тенденцију раста привреде 
и животног стандарда, који директно утичу на развој региона.  
  
 
4. КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНСКИХ РЕШЕЊА  
 
Приликом дефинисања трасе дистрибутивног гасовода, локације и начина изградње 
цевовода и објеката који су саставни делови дистрибутивног гасовода, поштовани су 
услови који су прописани Правилником о условима за несметану и безбедну 
дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, 
број 86/15) и ограничења која су дефинисана важећим планским документима.  
 
Избор трасе предметног дистрибутивног гасовода условљен је низом фактора: 
- дужина трасе, 
- постојећа и планирана инфраструктура и приступачност траси, 
- процена утицаја на животну средину, 
- природна и непокретна културна добра, 
- конфигурација и намена терена, 
- гео-механички услови, 
- постојећи и планирани објекти, 
- зоне насеља и остала физичка ограничења, 
- усклађеност са планским документима. 
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III  ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СА 
УТИЦАЈЕМ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ HA РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ 
ОБЛАСТИ 

 
1.  ПЛАНСКА РЕШЕЊА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
1.1. ОПИС ТРАСЕ ГАСОВОДА  
 
Опис трасе дистрибутивног гасовода од челичних цеви притиска до 16 bar 
 
Почетак дистрибутивног гасовода, укупне дужине cca 24 km од челичних цеви MOP  
16 bar je у планираној МС чија локација је у близини постојеће MРС „Ривица“, на самом 
улазу у насеље Ривица, а из правца Ирига.  
 
Како постојећа MРС „Ривица“ и дистрибутивни гасовод од челичних цеви MOP 16 bara, 
који долази до MРС, припадају Рума ГАС-у, у близини ове локације источно од MРС 
„Ривица“ предвиђена је мерна станица МС на којој ће се вршити мерење преузетих 
количина гаса. 
 
Гасовод се одмах на почетку трасе укршта са државним путем IIБ реда број 313, 
прелази на леву страну пута гледано у правцу Ириг-Врдник и наставља паралелно са  
путем, улази у насеље до раскрснице са улицом Палих Бораца, где траса гасовода 
скреће лево и улази у улицу Палих Бораца и наставља са леве стране улице све до 
излаза из села. Након тога траса поново иде левом страном државног пута IIБ реда 
број 313 у правцу насеља Врдник, до места где траса скреће у леву страну на запад у 
парцелу земљаног пута. Траса се затим води на запад ка насељу Јазак и стиже на 
југоисточни обод насеља, траса се затим спушта на југ и долази до асфалтног пута 
Јазак-Мала Ремета, па затим поново враћа у правцу севера према насељу Јазак до 
тачке у којој је предвиђено одвајање гасовода до планиране МРС „Јазак“. Основна 
траса наставља уз асфалтни пут са леве стране пута гледано у правцу пута ка насељу 
Мала Ремета, где се укршта са асфалтним путем Јазак-Мала Ремета и прелази на десну 
страну пута у дужини од cca 400 m поново се укршта са путем, враћа на леву страну 
пута и наставља уз пут до улаза у насеље Мала Ремета са јужне стране насеља где је 
предвиђена МРС „Мала Ремета“. Недалеко после МРС „Мала Ремета“ траса прелази на 
десну страну пута и даље наставља на север кроз цело насеље. По изласку из насеља 
траса иде даље на север уз асфалтни пут, крећући се повремено са леве односно са 
десне стране пута у зависности од конфигурације терена, до Партизанског пута. На 
раскрсници са Партизанским путем траса скреће у леву на запад и прати Партизански 
пут, крећући се повремено са леве односно са десне стране пута у зависности од 
конфигурације терена, до туристичког локалитета „Летенка“ где траса завршава на 
самом улазу туристичког комплекса „Летенка“ у планираном објекту MРС „Летенка“. 
 
Траса дистрибутивног гасовода је дефинисана координатама темена који су дати у 
табели бр.6. 
 
Табела 6. Списак координата темена за трасу дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-

„Летенка” 
 

Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X 

1 7409045.70 4993926.14 259 7403088.43 4995041.89 517 7400100.09 4999280.99 
2 7409041.00 4993922.42 260 7403087.95 4995055.16 518 7400103.56 4999348.69 
3 7409036.36 4993927.08 261 7403098.81 4995124.97 519 7400099.72 4999392.37 
4 7409022.84 4993943.64 262 7403105.17 4995167.22 520 7400093.30 4999453.00 
5 7409011.40 4993960.72 263 7403112.91 4995214.81 521 7400088.83 4999493.68 
6 7408994.90 4993989.68 264 7403116.17 4995240.44 522 7400084.46 4999523.58 
7 7408989.46 4994000.01 265 7403119.46 4995293.39 523 7400083.05 4999575.72 
8 7408983.51 4994008.23 266 7403117.45 4995294.78 524 7400083.11 4999601.13 
9 7408984.78 4994008.90 267 7403118.53 4995330.49 525 7400082.50 4999620.80 
10 7408976.50 4994024.64 268 7403120.45 4995386.15 526 7400082.02 4999627.12 
11 7408958.68 4994058.42 269 7403121.16 4995413.35 527 7400079.94 4999638.53 
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Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X 

12 7408933.13 4994106.97 270 7403122.02 4995442.81 528 7400058.13 4999730.91 
13 7408910.43 4994149.86 271 7403122.77 4995471.25 529 7400052.23 4999765.01 
14 7408902.40 4994165.02 272 7403124.71 4995524.95 530 7400053.69 4999785.38 
15 7408900.74 4994164.16 273 7403127.23 4995589.18 531 7400054.82 4999791.93 
16 7408873.70 4994214.78 274 7403112.05 4995589.95 532 7400054.63 4999794.79 
17 7408865.33 4994229.62 275 7403341.53 4994834.24 533 7400060.02 4999817.41 
18 7408859.05 4994242.91 276 7403337.67 4994795.86 534 7400067.36 4999837.56 
19 7408847.32 4994264.11 277 7403332.66 4994747.87 535 7400085.89 4999889.16 
20 7408839.41 4994275.81 278 7403327.96 4994701.48 536 7400087.74 4999907.84 
21 7408826.11 4994296.76 279 7403323.56 4994658.15 537 7400082.20 4999931.63 
22 7408806.29 4994328.76 280 7403319.26 4994615.21 538 7400074.05 4999948.24 
23 7408784.31 4994364.58 281 7403314.92 4994574.50 539 7400060.94 4999970.23 
24 7408765.51 4994395.04 282 7403310.35 4994531.17 540 7400023.52 5000028.56 
25 7408759.64 4994404.36 283 7403305.83 4994485.61 541 7400012.67 5000049.81 
26 7408751.94 4994417.18 284 7403300.89 4994437.10 542 7400004.26 5000078.07 
27 7408742.48 4994432.85 285 7403296.09 4994393.16 543 7400004.21 5000083.06 
28 7408732.75 4994449.74 286 7403291.02 4994348.94 544 7400001.29 5000103.32 
29 7408727.90 4994458.11 287 7403283.99 4994304.22 545 7400001.77 5000161.11 
30 7408726.15 4994461.20 288 7403275.87 4994253.98 546 7399997.39 5000177.49 
31 7408719.90 4994472.06 289 7403268.67 4994210.46 547 7399987.29 5000197.08 
32 7408690.03 4994454.12 290 7403260.17 4994157.99 548 7399974.73 5000212.28 
33 7408685.03 4994454.33 291 7403252.51 4994110.36 549 7399952.32 5000233.79 
34 7408684.83 4994449.37 292 7403247.93 4994085.82 550 7399930.95 5000254.56 
35 7408680.12 4994449.86 293 7403241.45 4994061.61 551 7399910.41 5000276.72 
36 7408671.30 4994452.15 294 7403230.52 4994039.96 552 7399893.01 5000298.89 
37 7408664.22 4994454.41 295 7403216.73 4994024.65 553 7399874.00 5000328.39 
38 7408660.84 4994455.54 296 7403207.84 4994016.94 554 7399885.04 5000334.74 
39 7408652.85 4994459.24 297 7403200.49 4994011.75 555 7399874.15 5000353.37 
40 7408644.72 4994464.83 298 7403192.17 4994006.94 556 7399866.67 5000369.95 
41 7408641.76 4994467.62 299 7403184.35 4994003.32 557 7399859.26 5000393.61 
42 7408635.42 4994474.38 300 7403179.78 4993995.25 558 7399843.05 5000445.26 
43 7408610.14 4994501.72 301 7403172.66 4993992.73 559 7399829.10 5000495.64 
44 7408606.10 4994505.77 302 7403164.70 4993990.85 560 7399818.45 5000532.55 
45 7408600.47 4994512.22 303 7403157.72 4993990.16 561 7399809.25 5000562.04 
46 7408595.87 4994516.67 304 7403151.94 4993996.04 562 7399802.90 5000585.38 
47 7408585.45 4994527.08 305 7403142.96 4993995.38 563 7399795.01 5000608.32 
48 7408580.24 4994532.27 306 7403011.52 4994002.45 564 7399787.62 5000624.10 
49 7408572.56 4994540.13 307 7402998.88 4994004.27 565 7399776.44 5000638.14 
50 7408569.15 4994543.46 308 7402986.64 4994007.91 566 7399761.39 5000647.72 
51 7408557.19 4994556.80 309 7402978.49 4994011.06 567 7399738.82 5000655.98 
52 7408547.96 4994566.01 310 7402971.06 4994015.78 568 7399721.76 5000658.30 
53 7408544.18 4994570.09 311 7402932.67 4994054.31 569 7399697.28 5000658.72 
54 7408522.69 4994594.28 312 7402910.79 4994076.21 570 7399685.14 5000661.30 
55 7408514.09 4994604.02 313 7402889.66 4994099.56 571 7399666.27 5000668.88 
56 7408501.70 4994617.67 314 7402872.83 4994120.40 572 7399656.15 5000674.99 
57 7408499.80 4994619.73 315 7402857.33 4994142.32 573 7399648.14 5000687.94 
58 7408479.10 4994643.73 316 7402849.32 4994159.26 574 7399644.87 5000706.39 
59 7408475.33 4994648.00 317 7402844.58 4994176.93 575 7399644.97 5000735.34 
60 7408463.95 4994660.51 318 7402836.01 4994232.49 576 7399653.30 5000780.69 
61 7408455.60 4994669.49 319 7402830.81 4994249.19 577 7399655.19 5000847.12 
62 7408442.66 4994682.03 320 7402820.20 4994263.77 578 7399651.79 5000871.11 
63 7408435.13 4994689.55 321 7402805.75 4994273.87 579 7399646.24 5000895.72 
64 7408431.80 4994692.41 322 7402780.67 4994285.48 580 7399635.91 5000927.81 
65 7408422.37 4994701.30 323 7402755.26 4994296.15 581 7399627.56 5000924.88 
66 7408419.06 4994704.52 324 7402675.98 4994327.97 582 7399616.30 5000954.06 
67 7408403.69 4994721.59 325 7402609.76 4994351.68 583 7399607.76 5000973.95 
68 7408386.28 4994741.10 326 7402586.34 4994358.97 584 7399602.88 5000984.37 
69 7408382.99 4994744.78 327 7402570.39 4994365.58 585 7399611.38 5000987.83 
70 7408362.91 4994766.33 328 7402556.99 4994375.69 586 7399593.31 5001032.30 
71 7408341.68 4994789.07 329 7402523.50 4994407.99 587 7399580.27 5001062.90 
72 7408325.51 4994805.93 330 7402499.90 4994431.58 588 7399560.77 5001098.91 
73 7408315.41 4994816.69 331 7402487.31 4994443.49 589 7399546.75 5001121.74 
74 7408311.47 4994820.81 332 7402472.82 4994451.91 590 7399523.68 5001153.00 
75 7408295.94 4994836.84 333 7402465.19 4994454.50 591 7399508.25 5001175.38 
76 7408293.55 4994839.35 334 7402458.21 4994455.92 592 7399497.88 5001191.69 
77 7408297.22 4994842.84 335 7402363.34 4994466.86 593 7399490.00 5001209.88 
78 7408291.08 4994849.31 336 7402321.17 4994471.54 594 7399486.69 5001220.43 
79 7408287.70 4994852.87 337 7402291.79 4994474.73 595 7399478.21 5001264.66 
80 7408279.55 4994861.68 338 7402262.32 4994477.25 596 7399475.69 5001276.23 
81 7408275.57 4994865.84 339 7402243.88 4994479.78 597 7399463.37 5001273.17 
82 7408267.63 4994873.94 340 7402226.42 4994486.43 598 7399453.08 5001309.43 
83 7408260.56 4994881.01 341 7402217.88 4994491.75 599 7399441.08 5001323.89 
84 7408256.51 4994885.34 342 7402209.66 4994498.53 600 7399419.11 5001351.09 
85 7408250.98 4994890.90 343 7402197.64 4994512.11 601 7399391.81 5001385.09 
86 7408248.70 4994893.20 344 7402187.96 4994528.12 602 7399374.03 5001406.00 
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Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X 

87 7408233.25 4994908.50 345 7402184.17 4994536.89 603 7399355.91 5001429.35 
88 7408227.25 4994914.55 346 7402180.96 4994547.30 604 7399341.39 5001448.44 
89 7408222.22 4994920.81 347 7402174.49 4994573.18 605 7399330.55 5001468.00 
90 7408215.57 4994931.85 348 7402165.90 4994601.55 606 7399313.41 5001498.51 
91 7408210.92 4994941.84 349 7402148.00 4994647.03 607 7399305.21 5001518.63 
92 7408206.15 4994954.34 350 7402112.46 4994725.70 608 7399304.63 5001524.77 
93 7408195.77 4994985.74 351 7402103.76 4994746.07 609 7399304.68 5001530.90 
94 7408190.67 4994997.96 352 7402097.03 4994767.70 610 7399305.31 5001533.56 
95 7408184.72 4995007.28 353 7402074.31 4994852.69 611 7399307.50 5001538.59 
96 7408172.03 4995023.24 354 7402063.08 4994894.78 612 7399310.57 5001543.14 
97 7408158.83 4995040.22 355 7402030.16 4995019.96 613 7399319.18 5001550.35 
98 7408150.25 4995054.15 356 7401973.97 4995238.51 614 7399330.45 5001554.77 
99 7408141.26 4995072.57 357 7401963.62 4995280.18 615 7399348.70 5001560.10 
100 7408134.63 4995087.98 358 7401953.85 4995322.51 616 7399369.20 5001565.73 
101 7408129.64 4995103.08 359 7401944.24 4995368.22 617 7399381.49 5001570.85 
102 7408098.62 4995096.83 360 7401927.46 4995451.49 618 7399391.71 5001579.38 
103 7408024.77 4995175.59 361 7401916.70 4995505.32 619 7399399.23 5001592.70 
104 7407967.75 4995247.40 362 7401910.97 4995530.18 620 7399403.18 5001607.48 
105 7407952.17 4995260.87 363 7401907.07 4995546.71 621 7399404.85 5001621.36 
106 7407935.82 4995273.25 364 7401879.81 4995632.94 622 7399405.77 5001629.67 
107 7407920.34 4995282.17 365 7401840.15 4995759.76 623 7399407.34 5001657.94 
108 7407903.86 4995289.10 366 7401803.62 4995881.69 624 7399389.54 5001675.49 
109 7407869.23 4995297.11 367 7401775.73 4995968.30 625 7399368.74 5001659.81 
110 7407851.99 4995298.77 368 7401760.55 4996016.04 626 7399349.38 5001649.76 
111 7407795.71 4995298.93 369 7401747.99 4996060.35 627 7399333.91 5001643.44 
112 7407774.77 4995293.38 370 7401741.80 4996088.31 628 7399313.87 5001637.21 
113 7407732.80 4995231.12 371 7401736.65 4996111.58 629 7399289.48 5001631.01 
114 7407703.87 4995216.77 372 7401743.03 4996112.86 630 7399263.84 5001623.09 
115 7407676.15 4995232.25 373 7401738.41 4996142.99 631 7399242.70 5001615.62 
116 7407665.32 4995244.71 374 7401736.69 4996170.17 632 7399223.88 5001599.31 
117 7407658.12 4995257.49 375 7401734.29 4996236.24 633 7399212.83 5001587.99 
118 7407638.33 4995295.37 376 7401732.25 4996268.76 634 7399202.13 5001572.10 
119 7407622.02 4995326.26 377 7401729.44 4996295.34 635 7399191.18 5001550.35 
120 7407607.93 4995351.45 378 7401724.92 4996325.52 636 7399187.32 5001532.84 
121 7407590.67 4995378.12 379 7401715.59 4996383.15 637 7399187.40 5001506.37 
122 7407572.03 4995404.96 380 7401707.43 4996436.92 638 7399189.26 5001454.96 
123 7407548.59 4995437.94 381 7401689.68 4996544.89 639 7399187.29 5001436.88 
124 7407535.43 4995455.10 382 7401677.58 4996616.65 640 7399180.23 5001420.11 
125 7407523.06 4995469.91 383 7401677.24 4996626.89 641 7399172.74 5001410.63 
126 7407504.65 4995484.57 384 7401674.29 4996640.33 642 7399162.70 5001403.90 
127 7407488.04 4995492.09 385 7401669.81 4996701.30 643 7399151.18 5001399.39 
128 7407469.47 4995495.45 386 7401669.77 4996709.00 644 7399153.30 5001393.39 
129 7407384.82 4995496.22 387 7401667.24 4996741.84 645 7399131.83 5001387.02 
130 7407340.65 4995496.66 388 7401665.75 4996765.80 646 7399117.43 5001381.44 
131 7407315.14 4995497.79 389 7401659.99 4996821.64 647 7399104.30 5001373.29 
132 7407243.88 4995505.80 390 7401648.92 4996842.35 648 7399092.77 5001361.84 
133 7407156.94 4995515.75 391 7401642.80 4996854.68 649 7399083.72 5001348.34 
134 7407139.59 4995517.22 392 7401637.29 4996867.92 650 7397513.34 4999768.15 
135 7407140.68 4995530.12 393 7401633.77 4996877.00 651 7399070.80 5001322.85 
136 7407133.09 4995530.63 394 7401631.83 4996886.55 652 7399057.58 5001296.65 
137 7407111.47 4995531.01 395 7401625.89 4996919.40 653 7399050.36 5001279.23 
138 7407060.71 4995530.55 396 7401620.85 4996932.93 654 7399048.13 5001263.34 
139 7407009.00 4995528.30 397 7401614.71 4996945.37 655 7399048.74 5001247.30 
140 7406917.63 4995524.74 398 7401591.60 4996989.68 656 7399054.18 5001216.91 
141 7406825.99 4995520.41 399 7401582.48 4997009.65 657 7399060.97 5001188.22 
142 7406759.61 4995517.82 400 7401564.79 4997049.52 658 7399064.91 5001169.17 
143 7406735.05 4995517.07 401 7401554.26 4997071.11 659 7399068.34 5001146.41 
144 7406673.27 4995514.57 402 7401542.82 4997090.03 660 7399070.36 5001123.67 
145 7406581.50 4995511.59 403 7401528.49 4997107.48 661 7399069.86 5001107.78 
146 7406491.79 4995507.75 404 7401524.61 4997111.73 662 7399068.86 5001092.49 
147 7406475.20 4995508.09 405 7401515.74 4997118.11 663 7399062.35 5001060.58 
148 7406457.84 4995510.57 406 7401510.04 4997121.15 664 7399056.35 5001041.61 
149 7406443.74 4995513.24 407 7401501.16 4997123.63 665 7399049.62 5001027.10 
150 7406429.63 4995519.14 408 7401493.85 4997124.51 666 7399040.21 5001010.03 
151 7406417.09 4995527.35 409 7401486.81 4997124.03 667 7399025.78 5000989.59 
152 7406405.63 4995538.40 410 7401478.61 4997121.76 668 7399003.01 5000965.96 
153 7406395.48 4995551.65 411 7401470.13 4997117.04 669 7398988.14 5000953.19 
154 7406386.01 4995570.50 412 7401463.48 4997110.82 670 7398964.24 5000934.37 
155 7406310.95 4995792.65 413 7401458.07 4997102.36 671 7398925.98 5000911.08 
156 7406279.11 4995889.70 414 7401449.97 4997079.42 672 7398913.66 5000905.82 
157 7406256.64 4995949.05 415 7401446.52 4997051.92 673 7398875.76 5000881.41 
158 7406236.81 4995939.68 416 7401442.60 4997050.59 674 7398826.78 5000849.34 
159 7406171.35 4995896.76 417 7401432.95 4997034.56 675 7398823.87 5000843.86 
160 7406162.06 4995898.80 418 7401417.55 4997003.21 676 7398791.95 5000823.20 
161 7406135.43 4995801.71 419 7401413.74 4996997.78 677 7398757.43 5000794.08 
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Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X 

162 7406122.68 4995784.72 420 7401407.11 4996992.76 678 7398739.05 5000776.67 
163 7406006.94 4995778.02 421 7401386.34 4996984.05 679 7398730.46 5000771.02 
164 7406002.98 4995778.83 422 7401379.94 4996983.34 680 7398720.45 5000758.64 
165 7405997.48 4995778.59 423 7401373.82 4996986.77 681 7398705.51 5000738.51 
166 7405991.62 4995776.96 424 7401339.67 4997053.84 682 7398692.17 5000719.94 
167 7405979.64 4995779.82 425 7401321.70 4997095.24 683 7398674.46 5000695.73 
168 7405979.64 4995783.55 426 7401285.93 4997168.27 684 7398662.59 5000680.06 
169 7405818.16 4995789.41 427 7401280.82 4997181.24 685 7398655.00 5000686.29 
170 7405746.11 4995794.70 428 7401274.88 4997190.35 686 7398643.97 5000682.05 
171 7405725.62 4995794.45 429 7401251.04 4997216.26 687 7398623.12 5000659.17 
172 7405664.65 4995789.32 430 7401241.28 4997231.17 688 7398555.14 5000607.13 
173 7405621.23 4995784.01 431 7401240.35 4997237.18 689 7398545.13 5000594.72 
174 7405609.57 4995777.98 432 7401240.76 4997243.80 690 7398523.39 5000587.31 
175 7405600.75 4995766.31 433 7401238.13 4997253.50 691 7398499.65 5000584.85 
176 7405596.33 4995757.88 434 7401228.84 4997268.49 692 7398469.72 5000588.37 
177 7405584.13 4995754.64 435 7401221.70 4997284.45 693 7398461.90 5000589.23 
178 7405528.11 4995801.86 436 7401210.69 4997303.25 694 7398448.80 5000589.23 
179 7405440.61 4995821.81 437 7401200.91 4997315.86 695 7398442.20 5000588.49 
180 7405356.92 4995850.58 438 7401183.55 4997328.70 696 7398428.24 5000585.25 
181 7405339.46 4995850.99 439 7401174.69 4997322.80 697 7398408.65 5000573.43 
182 7405316.35 4995845.10 440 7401170.88 4997329.14 698 7398390.32 5000559.57 
183 7405298.33 4995833.33 441 7401158.69 4997342.84 699 7398366.57 5000524.84 
184 7405262.38 4995820.48 442 7401148.31 4997356.90 700 7398361.56 5000507.65 
185 7405151.40 4995785.47 443 7401139.50 4997372.04 701 7398349.12 5000446.39 
186 7405028.57 4995760.49 444 7401135.05 4997393.22 702 7398343.53 5000426.62 
187 7404989.11 4995761.60 445 7401121.13 4997430.45 703 7398335.79 5000411.39 
188 7404968.98 4995764.16 446 7401102.57 4997458.10 704 7398330.44 5000403.05 
189 7404896.20 4995785.73 447 7401088.95 4997476.30 705 7398323.98 5000396.65 
190 7404859.82 4995794.95 448 7401072.88 4997492.71 706 7398314.06 5000390.38 
191 7404793.05 4995797.03 449 7401059.03 4997509.17 707 7398294.22 5000385.44 
192 7404775.90 4995802.02 450 7401050.12 4997527.27 708 7398274.58 5000388.48 
193 7404731.24 4995822.81 451 7401039.82 4997552.85 709 7398256.34 5000392.47 
194 7404718.73 4995823.36 452 7401029.40 4997573.10 710 7398226.57 5000397.15 
195 7404681.36 4995818.55 453 7401010.56 4997605.98 711 7398208.46 5000394.13 
196 7404616.41 4995795.74 454 7400996.43 4997630.69 712 7398195.62 5000389.14 
197 7404577.74 4995785.73 455 7400985.04 4997651.27 713 7398184.88 5000382.48 
198 7404558.95 4995788.61 456 7400966.62 4997690.11 714 7398167.70 5000366.80 
199 7404537.62 4995796.43 457 7400942.90 4997737.55 715 7398147.22 5000344.46 
200 7404533.96 4995790.46 458 7400933.84 4997755.39 716 7398132.97 5000327.38 
201 7404471.60 4995795.13 459 7400905.08 4997817.31 717 7398102.72 5000291.11 
202 7404438.90 4995800.81 460 7400898.14 4997833.76 718 7398079.54 5000261.93 
203 7404406.27 4995808.49 461 7400884.65 4997877.31 719 7398053.23 5000221.06 
204 7404094.58 4995822.75 462 7400872.64 4997905.40 720 7398047.70 5000210.41 
205 7403998.19 4995830.14 463 7400866.27 4997918.22 721 7398057.62 5000205.18 
206 7403887.04 4995835.34 464 7400851.60 4997941.49 722 7398048.07 5000179.84 
207 7403873.55 4995835.73 465 7400840.78 4997956.43 723 7398045.77 5000155.52 
208 7403858.79 4995832.81 466 7400816.25 4997985.86 724 7398047.38 5000084.92 
209 7403851.87 4995839.37 467 7400796.82 4998014.08 725 7398045.61 5000057.66 
210 7403771.75 4995799.81 468 7400781.94 4998040.08 726 7398032.92 5000009.54 
211 7403769.57 4995788.45 469 7400758.86 4998083.79 727 7398021.92 4999985.42 
212 7403732.77 4995768.67 470 7400742.32 4998120.97 728 7397992.41 4999969.31 
213 7403734.74 4995756.65 471 7400717.71 4998124.63 729 7397968.30 4999968.30 
214 7403734.76 4995733.52 472 7400712.53 4998150.93 730 7397929.93 4999977.11 
215 7403731.63 4995710.49 473 7400710.03 4998162.41 731 7397897.60 4999974.82 
216 7403723.47 4995673.59 474 7400699.40 4998198.44 732 7397891.03 4999971.34 
217 7403693.98 4995398.23 475 7400685.68 4998235.63 733 7397883.98 4999983.08 
218 7403680.51 4995334.73 476 7400675.57 4998260.80 734 7397878.64 4999980.26 
219 7403680.47 4995303.05 477 7400669.33 4998270.26 735 7397862.47 4999966.19 
220 7403686.78 4995249.05 478 7400654.83 4998287.95 736 7397831.67 4999929.30 
221 7403675.43 4995163.31 479 7400643.06 4998299.81 737 7397784.71 4999885.54 
222 7403669.92 4995148.09 480 7400636.13 4998304.67 738 7397762.30 4999866.65 
223 7403665.60 4995115.80 481 7400622.81 4998310.94 739 7397728.92 4999840.21 
224 7403652.51 4995035.32 482 7400602.10 4998324.31 740 7397703.28 4999817.94 
225 7403645.12 4994993.47 483 7400567.90 4998346.10 741 7397681.78 4999801.21 
226 7403637.50 4994952.72 484 7400541.36 4998366.05 742 7397661.45 4999786.51 
227 7403611.10 4994809.54 485 7400523.91 4998381.83 743 7397639.55 4999774.29 
228 7403604.30 4994716.44 486 7400495.27 4998412.58 744 7397628.82 4999769.61 
229 7403597.86 4994587.77 487 7400430.00 4998484.99 745 7397590.67 4999767.22 
230 7403589.35 4994530.75 488 7400394.78 4998524.17 746 7397576.96 4999763.45 
231 7403582.60 4994492.36 489 7400344.26 4998581.21 747 7397553.52 4999759.86 
232 7403573.92 4994454.49 490 7400321.17 4998606.41 748 7397527.37 4999767.51 
233 7403565.19 4994409.73 491 7400309.64 4998621.34 749 7397486.78 4999768.76 
234 7403539.71 4994289.54 492 7400297.90 4998639.35 750 7397468.33 4999776.45 
235 7403522.90 4994289.99 493 7400288.10 4998658.49 751 7397451.56 4999787.29 
236 7403502.76 4994351.57 494 7400281.00 4998676.61 752 7397438.85 4999797.56 
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Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X Ознака 
темена 

Y X 

237 7403488.31 4994392.19 495 7400274.91 4998695.09 753 7397417.26 4999817.38 
238 7403467.13 4994447.46 496 7400271.98 4998706.58 754 7397398.22 4999837.53 
239 7403458.50 4994476.26 497 7400269.47 4998718.69 755 7397384.40 4999853.69 
240 7403451.44 4994502.35 498 7400266.26 4998742.07 756 7397354.25 4999891.01 
241 7403447.06 4994525.13 499 7400263.40 4998777.73 757 7397339.00 4999907.69 
242 7403444.22 4994547.55 500 7400259.94 4998822.61 758 7397321.72 4999924.52 
243 7403435.12 4994617.13 501 7400260.78 4998869.21 759 7397302.94 4999935.67 
244 7403433.45 4994636.06 502 7400262.77 4998896.99 760 7397275.62 4999943.72 
245 7403432.48 4994651.50 503 7400268.78 4998946.46 761 7397222.45 4999944.66 
246 7403432.23 4994715.54 504 7400266.31 4998986.31 762 7397221.86 4999937.23 
247 7403386.49 4994806.48 505 7400260.21 4999016.28 763 7397130.56 4999944.57 
248 7403364.74 4994846.81 506 7400247.92 4999061.92 764 7397085.94 4999947.54 
249 7403336.50 4994902.54 507 7400239.97 4999088.29 765 7397045.24 4999947.67 
250 7403313.54 4994942.69 508 7400233.55 4999107.14 766 7397013.54 4999945.45 
251 7403299.30 4994958.62 509 7400223.18 4999126.61 767 7396992.73 4999942.82 
252 7403283.70 4994971.08 510 7400208.81 4999146.56 768 7396878.94 4999923.43 
253 7403269.68 4994976.35 511 7400200.06 4999155.71 769 7396872.74 4999922.85 
254 7403263.28 4994978.81 512 7400178.44 4999175.22 770 7396873.04 4999918.15 
255 7403241.26 4994985.24 513 7400151.01 4999200.35 771 7406148.33 4995836.28 
256 7403106.37 4995021.02 514 7400139.92 4999189.66 772 7408988.25 4993999.37 
257 7403097.68 4995026.79 515 7400120.02 4999211.02    
258 7403090.07 4995035.81 516 7400105.40 4999233.22    

 
 
1.2. ТЕХНИЧКО РЕШЕЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА  
 
Гасовод Ривица-„Летенка“ укупне дужине cca 24 km, представља део дистрибутивне 
гасоводне мреже од челичних цеви MOP 16 bar у општини Ириг-западни део. Капацитет 
целокупног дистрибутивног гасовода од челичних цеви MOP 16 bar на месту 
прикључења (пре MРС „Ривица“) je Q=4.660 Sm3/h. Гасовод на месту прикључења се 
предвиђа од челичних цеви пречника DN150 (168,3 mm).  
 
Табела 7. Деонице дистрибутивне гасоводне мреже од челичних цеви MOP 16 bar–са 

пречницима, дужинама и протоцима 
 

Деоница гасовода Пречник 
гасовода 

D 
(mm) 

Капацитет 
гасовода  

Qv 
(m3/h) 

Дужина 
гасовода  

L 
cca (m) 

МС „Ривица“-одвајање за Врдник 168.30 4660.00 4020.00 
одвајање за Врдник–одвајање за МРС „Јазак“ 88.90 1060.00 4840.00 

одвајање за МРС „Јазак“ 76.10 550.00 930.00 
одвајање за MРС „Јазак“-одвајање за MРС „Мала Ремета“ 76.10 210.00 3710.00 

одвајање за MРС „Мала Ремета“-MРС „Летенка“ 76.10 150.00 10650.00 
 
Номинални притисак у гасоводу је 16 bar, а радни притисак је 10 bar на месту изласка 
из ГМРС „Путинци“, што према прорачуну даје радни притисак на месту прикључења од 
7 bar. Опрема на гасоводу је класе class 150. 
 
Гасовод се по правилу поставља подземно тако да, у зависности од инжењерских 
карактеристика терена, горња ивица цеви буде на дубини од мин 0,8-1 m od нивелете 
терена. Веће дубине укопавања цевовода спроводе се код укрштања са другим 
инфраструктурним објектима и инсталацијама, као и у склопу обезбеђења мера 
додатне заштите непосредног окружења. Укрштање са саобраћајницама и пругама 
предвиђено је постављањем радне цеви у заштитним цевима које се испод 
саобраћајнице или пруге поставља подбушивањем. На уласку и изласку из сваког 
насеља предвиђају се секцијске славине.  
 
Ширина радног појаса за изградњу гасовода је 3+3 m осим на местима већих укрштања. 
Мерна станица (MС) „Ривица“ је капацитета Q= 4660 Sm3/h. На MС се мере преузете 
количине гаса без регулације притиска. Улазни притисак у МС је 7 bar. Предвиђене су 
две мерне линије, за велику и малу потрошњу (која износи 20% од велике).  
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Линија за велику потрошњу је опремљена турбинским мерачем протока гаса и 
коректором, а линија за малу потрошњу са мерачем протока гаса са ротационим 
клиповима и коректором. Око мерних линија предвиђен је обилазни вод. 
 
Мерно регулациона станица (MРС) „Јазак“ је капацитета Q= 550 Sm3/h. MРС се 
предвиђа као двостепена у делу регулације, са регулациом улазног притиска са 4,6 bar 
на излазни притисак из станице од 2 bar. Мерна линија се налази испред редукције 
притиска и опремљена је мерачем протока гаса са ротационим клиповима и коректором. 
Око мерне линије предвиђен је обилазни вод.  
 
Мерно регулациона станица (MРС) „Мала Ремета“ је капацитета Q= 60 Sm3/h. МРС се 
предвиђа као двостепена у делу регулације, са регулациом улазног притиска са 5 bar на 
излазни притисак из станице од 2 bar. Мерна линија се налази након редукције притиска 
и опремљена је мерачем протока гаса са ротационим клиповима и коректором. Око 
мерне линије предвиђен је обилазни вод.  
 
Мерно регулациона станица (MРС) „Летенка“ je капацитета Q= 150 Sm3/h. MРС се 
предвиђа као једностепена у делу регулације, са регулацијом улазног притиска са 4 bar 
на излазни притисак из станице од 2 bar. Мерна линије се налази након редукције 
притиска и опремљена је мерачем протока гаса са ротационим клиповима. Око мерне 
линије предвиђен је обилазни вод.  
 
MРС се смештају у затворене објекте-лимене кућице које их штите од атмосферских 
утицаја. Сви објекти су лоцирани на удаљеностима од суседних објеката које предвиђају 
прописи и ограђени су. Испред и иза MРС предвиђају се улазна и излазна противпожарна 
славина. Гас на изласку из сваке MРС је одорисан. Предвиђа се диелектрично раздвајање 
сваке MРС од гасовода преко изолационих комада. 
 
За ове објекте није потребно предвидети прикључак на ниско напонску електричну 
мрежу, осим за MС „Ривица“. 
 
Поред тога, предвидети и оптички кабл који се поставља паралелно са дистрибутивним 
гасоводом. 
 
Систем катодне заштите челичног гасовода врши функцију регулисања и контроле 
параметара катодне заштите и обезбеђења заштите током целог пројектованог периода 
експлоатације. Предвиђена је и локација за анодно лежиште код MС „Ривица“, на 
растојању од 100 m од било ког челичног цевовода. Дуж цевовода гасовода биће 
постављени контролно-мерни изводи. 
 
Пратећа инфраструктура гасовода обухвата приступне путеве или прикључке на 
постојеће путеве до мерно регулационих станица. 
 
 
2.  УТИЦАЈ HA ПРИРОДУ, ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И НЕПОКРЕТНА 

КУЛТУРНА ДОБРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 
 
2.1. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 
 
Пољопривредно земљиште  
 
На основу Закона о пољопривредном земљишту, пољопривредно земљиште је добро од 
општег интереса за Републику Србију, које се користи за пољопривредну производњу и не 
може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под условима утврђеним законом. 
 
Пољопривредно земљиште јесте земљиште које се користи за пољопривредну 
производњу и земљиште које се може привести намени за пољопривредну производњу. 
Обрадиво пољопривредно земљиште су њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 
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Необрадиво пољопривредно земљиште представљају пашњаци, рибњаци, трстици и 
мочваре. 
 
Гасовод у одређеном делу прелази преко пољопривредног земљишта, како обрадивог, 
тако и необрадивог. 
 
Очекивани утицаји на пољопривредно земљиште односе се на трајну промену намене 
земљишта на локацијама предвиђеним за изградњу надземних објеката у функцији 
гасовода, при чему долази до промене из пољопривредног у грађевинско земљиште. 
 
Приликом ископавања земљишта, постављања цевовода система транспортног гасовода 
и затрпавања рова доћи ће до нарушавања структуре земљишта на месту постављања 
гасовода. Приликом затрпавања рова требало би водити рачуна о враћању земљишних 
слојева, при чему хумусни слој мора бити на површини. На тај начин ће се очувати 
морфологија терена и рекултивисати земљиште. 
 
Након завршетка радова на постављању цевовода извршити рекултивацију земљишта у 
циљу максималног очувања физичких особина, механичког састава, хумусног слоја, 
хемијских својстава, водопропустљивости земљишта и др, како би се обезбедило 
коришћења земљишта на уобичајен начин. Рекултивација се односи на успостављање 
пређашње продуктивности пољопривредног земљишта, применом мера и активности за 
поновно формирање земљишног слоја и успостављање биљних заједница. По 
завршетку радова земљиште на траси гасовода се рекултивише враћањем првог 
плодоносног слоја земљишта - хумуса, који се претходно уклања и привремено 
депонује до завршетка радова изградње гасовода. 
 
Ширина радног појаса на обрадивом пољопривредном земљишту je 6 m (по 3 m са обе 
стране осе цевовода) осим на местима већих укрштања. У оквиру заштитног појаса 6 m 
(по 3 m од осе гасовода мерено са обе стране осе цевовода), није дозвољена садња 
биљака чији корен достиже дубину већу од 1 m или вршење пољопривредних радова 
(орање, подривање) на дубину већу од 0,5 m. 
 
Изван заштитног појаса, дозвољени су сви облици пољопривредних делатности 
примерени овом подручју, усклађени са мерама заштите прописаним законом и у 
складу са планским решењима. 
 
Шуме и шумско земљиште 
 
Шумско земљиште у складу са Законом о шумама је земљиште на коме се гаји шума, 
земљиште на коме је због његових природних особина рационалније да се гаји шума, 
као и земљиште на коме се налазе објекти намењени газдовању шумама, дивљачи и 
остваривању општекорисних функција шума и које не може да се користи у друге 
сврхе, осим у случајевима и под условима које прописује Закон о шумама. 
 
На основу Закона о шумама, шумама и шумским земљиштем се газдује планским 
документима за газдовање шумама (план развоја шумске области, основе и програми 
за газдовање шумама), које израђују корисници шума и шумског земљишта. Шумама и 
шумским земљиштем у оквиру граница Националног парка се газдује у складу са 
мерама заштите у односу на дефинисане режиме према Закону о националним 
парковима („Службени гласник РС“, број 84/15).  
 
Траса дистрибутивног гасовода својим већим делом пролази кроз простор Националног 
парка уз трасе јавних и атарских путева. 
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Воде и водно земљиште  
 
Водно земљиште је заштићена и резервисана зона уз све водотоке. Водно земљиште 
дуж водотокова захвата површину коју обухвата корито потока, увећану за појасеве 
дуж обе обале ширине по 5 m (10 m у ванграђевинском реону), зависно од положаја 
објеката и заштитних система.  
 
Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални 
екосистем и не ограничавају права других, и то за: 
1) изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и 

других вода, 
2) одржавање корита водотока и водних објеката, 
3) спровођење мера заштите вода, 
4) спровођење заштите од штетног дејства вода, 
5) остале намене, утврђене Законом о водама, 
6) пољопривредну производњу, плантажне засаде (шуме, воћњаци, виногради). 
 
Коридор гасовода прелази изван зоне високих подземних вода. Због плитког копања 
рова за постављање гасоводних цеви, обим и карактеристике грађевинских радова на 
изградњи гасовода немају негативних утицаја на квалитет и режим подземних вода. 
Коридор гасовода је изван уже зоне санитарне заштите водоизворишта. 
 
Заштита вода подразумева скуп мера и активности којима се квалитет површинских и 
подземних вода штити и унапређује, укључујући и од утицаја прекограничног 
загађења, ради: 
1) очувања живота и здравља људи, 
2) смањења загађења и спречавања даљег погоршања стања вода, 
3) обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода за различите намене, 
4) заштите водних и приобалних екосистема и постизања стандарда квалитета животне 

средине у складу са прописом којим се уређује заштита животне средине и циљеви 
животне средине. 

 
Принципи уређења водног земљишта дефинишу се према намени површина у 
појединим зонама и прибављеним водним условима.  
 
Водећи рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту се могу 
градити: 
- водни oбјекти, 
- објекти инфраструктуре у складу са просторним и урбанистичким планом, 
- објекти за спорт, рекреацију и туризам. 
 
 
2.2. ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 
 
Заштићена природна добра 
 
Ha подручју Националног парка, као и на стаништима строго заштићених врста IRI03b 
и IRI15c, прописују се следеће мере: 
1. Ради заштите строго заштићене врсте, текунице Spermophillus citellus, на 

локалитету „Јазачки пашњаци“ не изводити радове у периоду од 15. марта до 1. 
октобра; 

2. Забрањена je трајна промена морфологије терена, отварање позајмишта, као и 
депоновање отпадног материјала и земље, као и формирање градилишта, 
одлагалишта, окретница и сл; 

3. Планиране активности на изградњи трасе гасовода обављати тако да се 
механизација за постављање инфраструктуре креће само једном страном 
пројектоване трасе гасовода, у конкретним случајевима са супротне стране од 
локалности значајног станишта; 
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4. Затрпавање ископа обавити у што краћем временском року, највише три недеље у 
вегетационом периоду (март-октобар) и пет недеља ван вегетационог периода; 

5. Приликом ископа, на местима где ће се полагати инфраструктура гасовода, 
обавезно издвојити хумус и исти користити за санацију терена након завршетка 
радова; 

6. Преко ископа на траси, најмање на сваких 500 m поставити привремени прелаз за 
животиње чија ширина није мања од 3 m. Привремени прелаз за животиње 
направити од дрвених дасака и прекрити слојем земље; 

7. Остатак материјала након радова обавезно уклонити са станишта. Забрањено je 
било какав материјал депоновати или привремено одлагати; 

8. У случају изливања опасних материја (гориво, машинска и друга уља), загађени 
слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити 
само на, за ту сврху, предвиђеној депонији. Ha месту акцидента нанети нови, 
незагађени слој земљишта; 

9. У случају изливања загађујућих материја на асфалтну површину, исте покупити 
песком који се мора одложити на за ту сврху предвиђеној депонији; 

10. О почетку радова обавестити управљача заштићеног подручја, ЈП „Национални 
парк Фрушка гора“, a радове на спровођењу активности изводити у сарадњи и уз 
надгледање службе стручног надзора Националног парка; 

11. У случају потребе уклањања стабала или делова стабала (суве гране које 
наткриљују трасу и друго), у сарадњи са управљачем, обавезно обезбедити 
дознаку стабала; 

12. Извођач радова je обавезан да уколико у току радова пронађе геолошка или 
палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну 
вредност, иста пријави министарству надлежном за послове заштите животне 
средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе. 

 
Законом о националним парковима, као и пратећим актима, прописане су мере заштите 
које важе у Националном парку. 
 
 
2.3. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА  
 
У обухвату Просторног плана су евидентирана непокретна културна добра. (погледати 
графички приказ „Посебна намена простора“ - реферална карта број 2). 
 
Мере техничке заштите: 
- Дозвољава се изградња на подручју обухваћеним Просторним планом уз обавезно 

поштовање утврђених услова и мера заштите; 
- Налаже се обављање обавезног детаљног рекогносцирања трасе за потребе 

утврђивања обима археолошких истраживања; 
- Налаже се сталан археолошки надзор на целој траси инфраструктурног коридора 

дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“; 
- Налажу се заштитна археолошка истраживања са претходном подповршинском 

проспекцијом терена на локалитету „Церје“ на катастарским парцелама 1098/4, 1098/6, 
1098/7, 1098/8 и 1098/9 КО Јазак; 

- Налажу се заштитна археолошка истраживања са претходном подповршинском 
проспекцијом терена на локалитету „Карличине“ на катастарским парцелама 1098/2, 
1098/6, 3750 и 1099 КО Јазак; 

- Уколико се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке налазе извођач је дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Mитровици, 
као и да прeдузме мере да се налаз не уништи и не oштети и да се сачува на месту и у 
положају у коме је откривен, а све у складу са чланом 109. Став 1. Закона о културним 
добрима; 

- Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на архитектонске остатке, 
извођење радова мора се наставити ручно; 
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- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта 
или археолошке предмете, ради истраживања локације; 

- Инвеститор је дужан да обзбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување 
пронађених остатака који уживају претходну заштиту; 

- Забрањено је уклањање и дислокација непокретних културних добара и добара под 
претходном заштитом; 

- Није дозвољено изводити земљане радове који могу угрозити статичку стабилност 
објекта у статусу непокретног културног добра или добра под претходном заштитом; 

- Радове који се изводе у близини наведених објеката у статусу непокретног културног 
добра или добра под претходном заштитом, а који могу угрозити стабилност предметних 
добара, изводити употребом ручних алата; 

- Забрањује се складиштење отпадних и штетних материја у непосредној близини 
непокретних културних добара и добара под претходном заштитом; 

- Трасу дистрибутивног гасовода са радним појасом, експолатационим појасом, 
заштитним појасом и заштитном зоном, у зони Манастира Мала Ремета, лоцирати дуж 
катастарске парцеле број 1256 КО Мала Ремета (парцела некатегорисаног пута), 
односно не дозвољава се постављање трасе гасовода са горе наведеним зонама на 
парцеле 119, 120, 121 и 123 КО Мала Ремета; 

- Преко парцеле 117 КО Мала Ремета на којој се налази добро под претходном заштитом 
Спомен-обележје палим борцима и жртвама фашистичког терора и преко парцела 727/1 
и 727/3 КО Шуљам уз Партизански пут на којима се налази споменик културе 
„Лепињицин гроб“ није дозвољено постављање трасе дистрибутивног гасовода са 
радним појасом и пратећим инфраструктурним објектима нпр. мерно регулационе 
станице и сл.; 

- За добро „Максин гроб“ (кат.парцела 727/4 КО Шуљам), гасовод и њему припадајући 
помоћни објекти не смеју да се налазе у непосредној близини добра коју чини појас од 
20 m на сваку страну од самог добра под заштитом; 

- За добро „Јабука“ уз Партизански пут, неопходно је да гасовод иде са друге стране 
постојећег пута; 

- Обавезно прибављање посебних услова заштите за израду пројектне документације за 
постављање индивидуалних прикључака на објекте у статусу непокретног културног 
добра или добра под претходном заштитом; 

- Није дозвољено постављање индивидуалног прикључка на објекат СПЦ Покрова 
Пресвете Богородице манастира Мала Ремета на парцели 121 КО Мала Ремета; 

- За објекат старог конака на парцели 119 КО Мала Ремета дозвољено је постављање 
индивидуалних прикључака искључиво са јужне и западне старне; 

- За објекте на којима се налазе спомен плоче у статусу добра под претходном заштитом 
и то: Зграда Основне школе улица Пинкијева бр. 23, Мала Ремета на парцели 200 КО 
Мала Ремета и Зграда Месне канцеларије у Ривици на адреси Маршала Тита бр. 29, није 
дозвољено постављање индивидуалних прикључака на фасаду на којој се наведено 
добро налази. 

 
 
2.4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
Процена утицаја на животну средину посебно је обрађена у оквиру Извештаја о 
стратешкој процени који је израђен за Просторни план, конципиран у односу на 
специфичност планског документа. Обзиром на то да Просторни план представља плански 
основ за даљи развој инфраструктурног односно енергетског система планског подручја, 
процена утицаја на животну средину се односи на утицаје које ће систем за  дистрибуцију 
природног гаса до потрошача имати на окружење у фази изградње и фази експлоатације. 
 
Изградња гасовода носи одређени степен ризика од негативних утицаја на животну 
средину, највише у фази изградње гасовода са пратећим објектима, за које се очекује 
да ће бити локалног и привременог карактера. У току експлоатације гасовода уз 
примену прописаних мера, није очекивано да ће доћи до деградације животне средине 
односно да ће евентуални негативни утицаји бити у прихватљивом обиму. 
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До локалног и привременог загађења ваздуха може доћи приликом извођења 
грађевинских радова због појаве прашине и емисије издувних гасова услед рада 
грађевинске и транспортне механизације, заваривачких радова, рада дизел агрегата, 
пресипања туцаника и шљунка и сл. У току експлоатације гасовода уз примену 
прописаних мера, се не очекује негативан утицај на квалитет ваздуха. 
 
Гасовод не сме пропуштати гас и мора бити довољно чврст да безбедно издржи дејство 
свих сила којима ће према очекивањима бити изложен током изградње, испитивања и 
коришћења. 
 
Најзначајнији негативни ефекти на екосистем испољавају се у фази припреме терена за 
градњу и током изградње. До локалног и привременог загађења ваздуха, воде и 
земљишта долази приликом извођења грађевинских радова, у највећој мери због 
манипулације грађевинске и транспортне механизације и извођења грађевинских 
радова, што ће привремено утицати, за време трајања радова, на целокупан екосистем 
непосредне околине подручја у коме се радови изводе. 
 
У току експлоатације гасовода уз примену прописаних мера, не очекује се негативан 
утицај на квалитет природних ресурса изузев на локацијама надземних објеката у 
функцији гасовода, у смислу трајне узурпације земљишта, које је овим Просторним 
планом утврђено као грађевинско земљиште и за које су дефинисана правила уређења и 
грађења. 
 
Редовна експлоатација гаса неће утицати на постојећи квалитет земљишта кроз које 
пролази. 
 
Грађевински и други отпад настајаће у фази припреме терена за градњу и током 
изградње, који се мора одлагати на за то предвиђене локације. Приликом 
експлоатације самог гасовода не настаје отпад, осим током периодичног чишћења 
унутрашњости гасовода, који се обавља једном годишње и овај отпад је обавезно 
елиминисати под контролисаним условима.  
 
У периоду изградње гасовода, бука и вибрације ће се јавити дуж коридора, услед 
рада механизације која се користи за извођење земљаних и других грађевинских 
радова. Активности које бука прати су: рашчишћавање терена, ископ ровова, 
повезивање цеви и заваривање, полагање цеви и затрпавање ровова. Бука може 
негативно утицати на фауну, посебно птице, на локалном подручју дуж коридора 
гасовода. Mеђутим, по завршетку изградње и формирања вегетације, очекује се да ће 
се животни услови фауне повратити.  
 
Обзиром да природни гас није токсичан, у редовном режиму рада и неопходним 
поштовањем технолошких процедура неће се јавити негативни утицаји на здравље и 
безбедност људи. 
 
У случају акцидентних ситуација (експлозије и пожари) угрожени су људи који се 
нађу у зони утицаја ширине око 100 m. Друга врста утицаја се односи на настанак 
гасова који се јављају потпуним или непотпуним сагоревањем природног гаса (угљен-
диоксид (CO2) и угљен-моноксид (CO)).  
 
Након изградње гасовода обавезна је рекултивација земљишта, у складу са наменом 
простора. 
 
Објекат гасовода за дистрибуцију гаса карактерише низак ризик од загађења у периоду 
експлоатације, а висок у условима хаварија (акцидентних ситуација). При раду са 
гасовима треба бити обазрив, јер се манипулација са природним гасом убраја у 
делатности са повећаном опасности, имајући у виду његове хемијске и физичке особине, 
као што су запаљивост и експлозивност. 
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Утицаји гасовода у погледу емисије загађујућих материја или буке немају 
прекограничне утицаје.  
 
Мере заштите ваздуха 
 
Током изградње гасовода и објеката у његовој функцији потенцијални извор загађења 
представљају мотори са унутрашњим сагоревањем, који покрећу сву грађевинску 
механизацију. Обзиром на то да су ови утицаји локалног и временски ограниченог обима 
(током трајања радова на простору где се изводе радови), није потребно спроводити 
посебне просторно планске мере заштите животне средине, осим у случају да надлежне 
институције наложе другачије. 
 
Током експлоатације гасовода потребно је спроводити следеће мере: 
- Обавезно је спроводити превентивне мере заштите ваздуха и заштите од акцидената 

како би се смањила вероватноћа појаве удесне ситуације;  
- Вршити редовно мерење емисије отпадних гасова у складу са Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање;   
- Приликом пражњења или неконтролисаног истицања гаса у атмосферу из гасовода 

или дела инсталације сачинити извештај о испуштеним количинама; 
- У току експлоатације неопходна је редовна провера могућих повреда херметичности 

гасовода и славинске арматуре;  
- Повремена испуштања гаса вршити према предвиђеној динамици при чему на једној 

локацији не сме бити једновремених испуштања са различитих извора због 
могућности кумулативног ефекта.  

 
Мере заштите вода 
 
При изградњи гасовода треба спроводити мере, којима ће се обезбедити да не дође до 
нарушавања природног површинског отицања воде и оштећења корита и положаја 
водотока који се прелазе (дефинисати техничком документацијом). 
 
Мониторинг воде на локалитету преласка односно подводних радова у каналу би требало 
спроводити док трају радови и уколико замућеност пређе границе толеранције потребно је 
предузети корективне мере. Како концентрације замућености буду опадале може се 
смањити фреквенција мониторинга. 
 
Уколико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове неопходно 
је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи са надлежним 
институцијама.  
 
Као потенцијални загађивач може се јавити и раствор бентонита. У овом случају 
обезбедити сакупљање, транспорт и истовар заосталог бентонита на најближу локацију 
предвиђену за такву врсту отпада, у складу са условима надлежног комуналног предузећа. 
 
Мере заштите земљишта  
 
При изградњи и експлоатацији инфраструктурног система потребно је примењивати 
следеће мере: 
- Током изградње гасовода и пратећих објеката односно приликом извођења земљаних 

радова обавезно издвојити површински (хумусни) слој земљишта и исти користити 
за санацију терена након завршетка радова; 

- Завршетком радова оштећену површину поравнати и покрити издвојеним слојевима 
земљишта површинског слоја, чиме се омогућује спонтано обнављање аутохтоне 
вегетације; 

- Уклонити евентуално дивља сметлишта у коридору гасовода и забранити 
неконтролисано депоновање свих врста отпада; 
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- У случају изливања нафте и нафтних деривата, горивa, машинског и другог уља 
угрожено земљиште посути сорбентом, скинути контаминирани слој земље и насути 
неконтаминираним, загађени слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у 
амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној депонији; 

- Чврст отпад који настане при извођењу грађевинских радова сакупити и одложити 
на прописану локацију у складу са законском регулативом; 

- Спроводити програме строге контроле и заштите водотокова; 
- Утврдити нулто стање пољопривредног земљишта и рационално га користити; 
- Вршити редован мониторинг земљишта током експлоатације гасовода на стационарним 

изворима (МС и МРС) са циљем провере могућег загађења земљишта, односно ради 
утврђивања цурења природног гаса. 

 
 
2.5. ЗАШТИТА ОД ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НЕСРЕЋА, ЕЛЕМЕНТАРНИХ 

НЕПОГОДА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ 
ЗЕМЉЕ 

 
2.5.1. Заштита од техничко-технолошких несрећа и елементарних непогода 
 
У поступку стратешке процене, која је вршена паралелно са израдом Просторног плана, 
прибављени су услови и подаци који се односе на постројења односно комплексе у 
оквиру којих се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна 
једна или више опасних материја у количинама једнаким или већим од количина 
наведених у Правилнику о листи опасних материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо 
постројења, односно комплекса („Службени гласник РС”, број 41/10).  
 
На основу доступних података надлежног министарства које води Регистар 
постројења и утврђује севесо оператере и постројења/комплексе, чије активности 
могу изазвати хемијски удес, утврђено је да се у обухвату Просторног плана не 
налазе севесо постројења/комплекси. 
 
Могуће удесне ситуације у оквиру посебне намене односе се на потенцијално 
неочекивано цурење гаса, услед квара на опреми и уређајима или оштећења цевовода, 
као и пожар и експлозија. 
 
У контексту детекције хаваријског цурења гаса обавезно је уградити опрему која је у 
функцији регистровања хаварије и блокаде одређеног дела гасовода. Обавезно је 
хитним поступком отклонити квар као и евентуалне последице. Наведено се не односи 
на контролисано испуштање гаса при ремонту, чишћењу и испитивању гасовода током 
редовног технолошког процеса. 
 
Угрожени простор од експлозије је простор у коме је присутна, или се може очекивати 
присутност експлозивне смеше запаљивих гасова, пара или прашине са ваздухом, у 
таквим количинама које захтевају примену посебних мера ради заштите људи и добара, 
а нарочито примену посебних мера у погледу монтаже и употребе електричних уређаја, 
инсталација, алата, машина и прибора. 
 
Настанак пожара и експлозије очекиван је у случају хаваријских оштећења на 
надземним инсталацијама гасовода, чији обим зависи од величине облака гаса у 
тренутку паљења, начина паљења облака гаса, тренутних временских прилика, као и 
руже ветрова. Највећу опасност представља по особе које се могу наћи у близини, док 
је по околну средину она локалног карактера. Мере противпожарне заштите обавезно 
је детаљно обрадити у оквиру техничке документације, односно Главним пројектом 
заштите од пожара, којим треба предвидети превентивне мере, реаговање у случају 
појаве пожара и експлозије, као и детаљне мере санације.  
 
 



Страна 870 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА 

РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

37 
 

Изградња објеката, извођење радова, односно обављање редовних активности у оквиру 
експлоатације гасовода мора бити у складу са техничком документацијом, уз поштовање 
важећих законских, техничких норматива и стандарда прописаних за ту врсту објекта, као 
и у складу са условима и мерама које су утврдили други овлашћени органи и 
организације.  
 
Према учесталости појављивања и трајању експлозивне атмосфере угрожени простори 
класификовани су у зоне опасности, и то: 
- зона опасности од експлозије 0 (објекат); 
- зона опасности од експлозије 1; 
- зона опасности од експлозије 2. 
 
Зоне опасности од експлозије одређују се за објекте који су саставни део гасовода.   

 
Слика 1. МРС предњи изглед-капацитет станице > 160 m3/h  

 

 
Слика 2. МРС основа-капацитет станице > 160 m3/h  

 
 
Табела 8. (МРС) вредности R1, R2 и r 
 

Капацитет мерно регулационе станице 
m3/h od 161 do 6000 

MOP на улазу 
10 bar < MOP ≤ 16 bar 

R1 (m) R2 (m) R (m) 

1 3 2 
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У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати 
пожар или омогућити његово ширење. Потребно је видно обележити заштитне зоне 
постављањем табли за забрану и упозорења. Потребно је вршити редовну контролу 
сигурносне опреме и свих инсталација од стране запосленог особља, као и израдити 
План заштите од пожара. 
 
У зонама опасности, забрањено је: 
- радити са отвореним пламеном; 
- уносити прибор за пушење; 
- радити са алатом и уређајима који могу, при употреби, изазвати варницу; 
- присуство возила која при раду погонског уређаја могу изазвати варницу; 
- коришћење електричних уређаја који нису у складу са прописом о опреми и 

заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним 
атмосферама; 

- одлагање запаљивих материјала; 
- држање материјала који су подложни самозапаљивању. 
 
Извођење електричних, неелектричних инсталација и заштитних система у зонама 
опасности од експлозије врши се у складу са прописима и стандардима којима је 
уређена безбедност од пожара и експлозија у потенцијално експлозивним 
атмосферама. 
 
У случају пожара на коридору гасовода треба пустити да гас из перфорираног дела 
гасовода потпуно изгори, пошто је сигуније контролисати гасни пожар од неконтролисаног 
цурења гаса. 
 
Санација подразумева ремонт оштећеног дела гасовода и уклањање оштећених објеката 
и растиња, реконструкцију свих инсталација страдалих у удесу и успостављање 
безбедног наставка рада система. 
 
Гасовод пројектовати тако да током изградње, испитивања, одржавања и коришћења 
може да поред сила изазваних унутрашњим притиском издржи и дејства других 
предвидивих сила које су изазване: 
- уградњом анкера или укопавањем гасовода, друмским и железничким саобраћајем и 

оптерећењима која настају код постављања гасовода и његовог испитивања на 
притисак; 

- тежинским оптерећењем током хидростатичког испитивања; 
- повезивањем одвојака; 
- повезивањем компоненти које нису под притиском; 
- испливавањем гасовода; 
- другим подземним објектима; 
- поплавама, ледом, снегом, ветром; 
- вертикалним померањем услед мраза; 
- слегањем тла и слегањем услед рудничких активности; 
- клизиштима; 
- ерозијом тла; 
- високим сеизмичким ризицима; 
- накнадним насипањем терена, насипима и сл.; 
- надземним деоницама гасовода. 
 
При прелазу гасовода преко већих нагиба терена мора се израдити посебан прорачун 
свих сила које делују на цевовод и, по потреби, предвидети анкерисање цевовода, а 
при пролазу кроз клизишта мора се, на основу геолошког испитивања земљишта, 
извршити санација клизишта и израдити детаљан пројекат уградње цевовода. 
 
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 
могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 
проузрокују штету већег обима на простору за који се План ради, као и прописивање 
мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање њиховог дејства. 
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Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и начини деловања, 
проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Општи принципи управљања 
ризиком од елементарних непогода и технолошких удеса односе се на: планирање и 
имплементацију превентивних мера заштите; приправност и правовремено реаговање и 
санирање последица. 
 
Подручје обухваћено Просторним планом може бити угрожено од: земљотреса, ветрова, 
метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град) 
и пожара.  
 
Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, спратност објеката и др., као 
и строго поштовање и примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу 
објеката на сеизмичком подручју (за земљотрес јачине VII и VII-VIII степени према 
ЕМС-98). Мере заштите од земљотреса обезбедиће се и поштовањем регулационих и 
грађевинских линија, односно, прописане минималне ширине саобраћајних коридора и 
минималне међусобне удаљености објеката, како би се обезбедили слободни пролази у 
случају зарушавања.  
 
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање 
одговарајућих ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице и канале.  
 
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 
инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.  
 
Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама са којих се 
током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. Према подацима 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије изградња нових објеката на одстојању 
мањем од 500 m од лансирнe станицe Сектора одбране од града, могућа је само по 
обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције. На предметном подручју 
не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом заштитном зоном. 
 
Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере 
заштите. Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељу кроз 
урбанистичке показатеље (намена површина, индекс заузетости парцеле) и правила 
изградње (регулациона линија, грађевинска линија, висина објекта, удаљеност објекта 
од суседних, ширина саобраћајница, паркиралишта и др.). Грађевинско-техничке мере 
заштите се односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, 
електроенергетских и гасних постројења, саобраћајне инфраструктуре, мреже 
противпожарних хидраната и др. 
 
2.5.2. Уређење простора од интереса за одбрану земље  
 
Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна 
решења у обухвату Просторног плана подручја посебне намене (утврђене зоне 
просторне заштите, тј. ограничења у погледу изградње), уграђени су у овај Просторни 
план. 
 
Зоне заштите које су утврђене су: зона ограничене и зона контролисане изградње. 
 
За изградњу надземних објеката у поменутим зонама, неопходна је сагласност 
Министарства одбране.  
 
Заштита становништва и материјалних добара (планирање и коришћење склоништа и 
других заштитних објеката) дефинисани су Законом о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12). 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 873
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА 

РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

40 
 

Према условима добијеним од Центра за разминирање, на траси којом пролази 
дистрибутивни гасовод, нису евидентиране површине као системски загађене 
неексплодираним убојитим средствима, односно, загађене минама, касетном муницијом 
или разбацаним неексплодираним убојитим средствима из војних складишта муниције 
из периода НАТО бомбардовања 1999. године. 
 
Полазећи од чињенице да је територија Републике Србије била поприште два Светска 
рата и НАТО бомбардовања 1999. године, приликом извођења земљаних радова 
обавезна је израда процене ризика на могуће постојање неексплодираних убојитих 
средстава, сагласно позитивним прописима који се односе на безбедност и здравље на 
раду. 
 
Према Правилнику о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени 
гласник РС“, број 53/97), када се земљани радови изводе на старим ратним 
поприштима, пре почетка радова проверава се постојање неексплодираних пројектила 
и других опасних предмета и материја. 
 
Пре почетка извођења земљаних радова, у складу са резултатима процене ризика, 
проверава се постојање неексплодираних пројектила и других опасних предмета и 
материја. 
 
Имајући у виду горе наведено, потребно је да Центар за разминирање, сагласно својим 
законским овлашћењима и обавезама, изради пројекат за техничко извођење или 
разминирање трасе дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, а све у циљу 
смањења ризика од неексплодираних средстава заосталих од претходних ратова. 
 
 
3. УТИЦАЈ HA ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА 
 
3.1. ДЕМОГРАФСКО-СОЦИЈАЛНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ 
 
Растуће потребе за енергијом природног гаса за задовољење потреба становништва, не 
само у непосредном окружењу Просторног плана, већ и у ширем региону, мора да 
прати даљи развој дистрибутивне гасоводне мреже. Изградњом дистрибутивног 
гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ општина Ириг ће се интегрисати у гасоводни 
систем Републике Србије. Изградња дистрибутивне гасоводне мреже омогућиће 
редовно снабдевање гасом становништва насеља општине Ириг, као и туристичког 
локалитета „Летенка“, али и унапређење квалитета животне средине у насељима са 
повећањем коришћења гаса као основног енергента.  
 
 
3.2. ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ 
 
Дистрибуција природног гаса цевоводом одвија се у затвореном и контролисаном 
систему.  
 
Пројектовање, изградња и експлоатација гасовода, морају бити у складу са одредбама 
Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15). 
 
Инфраструктурни коридор дистрибутивног гасовода дефинисан је уз поштовање 
одредби из овог Правилника. Исто важи и за локације надземних објеката, мере 
заштите, инсталације и уређаје на гасоводу, конструкцију гасовода, изградњу, рад и 
одржавање, као и надзор и управљање гасоводним системом, које такође морају бити у 
складу са одредбама Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15). 
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Овим правилником ближе се прописују услови и начин за: избор трасе гасовода, 
локацију и начин изградње објеката који су саставни делови гасовода; избор 
материјала, опреме и уређаја, радне параметре гасовода; начин мерења количина 
природног гаса; регулацију притиска и мере сигурности од прекорачења дозвољеног 
радног притиска; обележавање трасе гасовода; заштитни појас гасовода, минималне 
удаљености од насељених зграда, објеката и инфраструктурних објеката; радни појас; 
зоне опасности и заштита од корозије гасовода; услови и начин даљинског надзора и 
управљања у циљу остваривања безбедног и несметаног преноса информација које се 
односе на коришћење и одржавање гасовода; услови пројектовања, уградње и 
одржавања електричне опреме и инсталације у зонама опасности; услови и начин 
испитивања гасовода у току изградње, а пре њиховог пуштања у рад; услови и начин 
коришћења и руковања гасоводима и њихово одржавање у току рада, ремонта и 
ванредних догађаја; услови и начин заштите од корозије и пропуштања цевовода; 
преглед и одржавање сигурносних уређаја; услови и начин поступања са гасоводима 
који се више неће користити; услове и начин заштите гасовода, односно његових 
припадајућих надземних уређаја, постројења и објеката од неовлашћене употребе или 
оштећења, и то за гасоводе притиска мањег од 16 bar, тиме се са техничког аспекта, 
обезбеђује безбедана, контролисана и континуирана дистрибуција природног гаса до 
потрошача, као и усклађеност са свом инфраструктуром и објектима, тако да са 
техничким аспектом утицаја гасоводног система на функционисање насеља он је 
усклађен са свим објектима инфраструктуре и функционисањем насеља.   
 
 
4. ОДНОС ПРЕМА ДРУГИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА  
 
4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Инфраструктурни коридор гасовода Ривица – Јазак - Летенка се укршта са категорисаном 
и некатегорисаном путном мрежом различитог нивоа, а такође се у неколико деоница 
паралелно води са линијским инфраструктурним системима путне мреже. 
 
Од категорисаних путних капацитета вишег нивоа са којим се укршта коридор гасовода 
значајно је истаћи ДП II реда бр.313/ Р-130), са којим се гасовод и паралелно води.  
 
Планским документима вишег нивоа утврђени су планирани категорисани путеви 
(државни и општински) и пруга са којима се овај гасовод перспективно укршта (видети 
Табелу укрштаја у Прилогу 5 - Списак тачака укрштања дистрибутивног гасовода са 
административним границама и другим инфраструктурним системима). 
 
Укрштања гасовода са планираним државним (ДП) / општинским (ОП) путевима / 
пругом који нису просторно дефинисани биће дефинитивно утврђени када се ти путеви 
потпуно просторно и физички реализују (утврђивање путног земљишта и путне 
парцеле кроз израду одговарајуће просторно-урбанистичке документације). Изграђени 
гасовод ће представљати стечену обавезу при изради просторно-урбанистичке 
документације. 
 
Путну мрежу нижег нивоа са којом се гасовод укршта/паралелно води чини систем 
општинских путева обухваћених општина (Ириг, Сремска Митровица, Беочин) и мрежа 
некатегорисаних путева (атарски и остали некатегорисани путеви). 
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У подручју обухвата Просторног плана подручја посебне намене евидентирана су 
следећа укрштања гасовода са саобраћајницама: 
 
Табела 9. Укрштаји путева са инфраструктурним коридором гасовод 
 

Општина Категорисани пут Ознака по 
Реф.систему 

Стационажа по 
Реф.сист. (km) 

Стационажа 
укрштаја (km) 

Ириг државни пут (УП1) ДП IIб реда бр.313/Р-130 13+473 0+650 
Ириг државни пут (УП4) ДП IIб реда бр.313/Р-130 15+664 2+810 
Ириг општинс. пут (УП5) О3 Стари Врднички пут - 3+250 
Ириг државни пут (УП6) ДП IIб реда бр.313/Р-130 17+862 4+020 
Ириг план. регионална 

пруга (УЖ1) 
- - 4+610 

Ириг општинс. пут (УП7) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 8+860 
Ириг општинс. пут (УП8) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 10+150 
Ириг општинс. пут (УП9) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 10+940 
Ириг општинс. пут (УП10) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 12+610 
Ириг општинс. пут (УП11) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 16+530 

С.Митровица општинс. пут (УП18) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 17+750 
С.Митровица општинс. пут (УП19) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 17+980 

Ириг општинс. пут (УП21) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 18+500 
Ириг општинс. пут (УП22) О1 Врдник –Јазак-М.Ремета - 18+570 

Беочин општинс. пут (УП23) ОП3/ОП5  - 18+910 
Ириг ДП план (УП25) планирани ДП - 19+445 

С.Митровица ДП план (УП27) планирани ДП - 19+860 
С.Митровица ДП план (УП31) планирани ДП - 20+820 
С.Митровица ДП план (УП32) планирани ДП - 21+670 
С.Митровица ДП план (УП33) планирани ДП - 22+860 

 ОДВОЈАК    
Ириг НКТГ пут (УП34) некатегорисани пут - 0+900 

 
Поред тога гасовод се у деловима паралелно води са постојећом и планираном 
саобраћајном инфраструктуром: 
- постојећи ДП IIа реда бр.313/Р-130, 
- општинска и некатегорисана (НКТГ) атарска путна мрежа. 
 
 
4.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 
Укрштање гасовода са мелиорационим каналима предвиђено је методом „косо усмереног 
бушења“. Ова метода је веома погодна за примену у зонама које су урбанистички 
оптерећене, као и на теренима који су захтевни са еколошког, хидротехничког и 
хидролошког аспекта. Основна предност методе ХДД је минимизација земљаних радова 
па се зове још и „но-диг“ - безископна метода.  
 
Метода, у најкраћим цртама, подразумева уградњу инсталације испод речног корита/ 
канала у претходно израђену бушотину. Положај трасе бушотине одређује се 
оптимизацијом исте према критеријумима где се у обзир узимају хидрауличко-
хидролошка, хидрогеолошка и геолошка својства и карактеристике на месту укрштаја 
са водотоком или каналом, механичка својства цевовода, критеријуми за одржавање 
бушотине, техно - економски, урбанистички и други критеријуми.  
 
Траса бушотине испод канала/водотока изводи се према задатим кординатама уз 
могућност управљања системом за подбушивање, у тродимензионалном смислу, помоћу 
посебног софтверског пакета. 

 
Примена методе ХДД захтева да се одреди „главно“ и „секундарно“ градилиште, а у 
зависности од приступа локацији, односно од могућности транспорта, расположивог 
простора за смештај опреме за ХДД и простора за припрему инсталације за увлачење.  
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Укрштање гасовода са мелиорационим каналима за одводњавање предвиђа се као 
подземно, по систему „етажа“, тако да се радна цев са вештачки савијеним луковима, 
према профилу канала, поставља у ископани ров у кориту на дубини која обезбеђује 
надслој од мин. 1,50 m мерено од ивице радне цеви до коте дна канала (постојећег или 
пројектованог - неповољнији случај). Након полагања и снимања прелаза гасовода 
испод канала, корито и обалне деонице се затрпавају материјалом из ископа уз 
неопходно набијање, а терен доводи у првобитно стање.  
 
Списак тачака укрштања дистрибутивног гасовода са водним објектима (каналима) дат 
је у Прилогу 5 - Списак тачака укрштања дистрибутивног гасовода са 
административним границама и инфраструктурним системима. 
 
Коначне стационаже укрштања гасовода са постојећим инсталацијама водовода и 
канализације и другом инфраструктуром, утврдиће се кроз даљу израду техничке 
документације. 
 
 
4.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
У обухвату Просторног плана не постоје далеководи основне преносне мреже 400 kV, 
220 kV и 110 kV напонских нивоа, у надлежности АД „Електромрежа Србије“ Београд, 
са којима ће се коридор гасовода укрштати и паралелно водити. Траса гасовода ће се 
ускладити у свему према законским прописима и техничким условима са постојећом 20 
kV и 0,4 kV мрежом у насељу Ривица и Јазак Село.  
 
Плановима оператора дистрибутивног система је предвиђена реконструкција 
постојећих 10 kV далековода и њихово прилагођење за рад на 20 kV. 
 
Напајање електричном енергијом планираних објеката у функцији гасовода ће се 
обезбедити из дистрибутивног система електричне енергије. Такође, планирано је и 
напајање из АКУ батерија са аутономиjом од 12 h.  
 
Напајање будуће МС Ривица, вршиће се преко будућег ормана ПОММ-1, који ће се 
налазити на последњем стубу мешовитог вода у улици Маршала Тита. 
 
Напајање будуће МРС „Јазак Село“, вршиће се преко будућег ормана ПОММ-1, који ће 
се налазити на последњем стубу мешовитог вода у улици Цара Лазара. 
 
Напајање будуће МРС „Мала Ремета“, вршиће се преко будућег ормана ПОММ-1, који ће 
се налазити на последњем стубу мешовитог вода Пинкијевој улици. 
 
 
4.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На подручју обухвата Просторног плана који је уједно и обухват посебне намене 
инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“,  
ЈП „Србијагас“ и ЈП „Транснафта“ нема изграђених објеката и не планира изградњу 
нових гасовода, нафтовода, продуктовода и објеката у њиховој функцији. Стога нема 
посебних услова, за заштиту својих објеката и усклађивање трасе и локација 
надземних објеката дистрибутивног гасовода, са објектима ЈП „Србијагас“ и ЈП 
„Транснафта“. Иначе заштита, изградња и експлоатација гасовода који су у систему ЈП 
„Србијагас“, мора бити у складу са Правилником о условима за несметан и безбедан 
транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени лист РС“, бр. 
37/13 и 87/15) и за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима 
притиска до 16 barа („Службени гласник РС“, број 86/15), а за нафтоводе и 
продуктоводе који су у систему ЈП „Транснафта“, мора бити у складу са Правилником о 
условима за несметан и безбедан транспорт нафтоводима и продуктоводима („Службени 
гласник РС“, брoj 37/13). 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 877
ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА 

РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

44 
 

На подручју обухвата Плана који је уједно и обухват посебне намене, НИС а.д. Нови Сад, 
Решењем Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине посл. бр.115-
310-00202/2004-02 од 29.10.2004. године, одобрено је извођење детаљних истраживања 
нафте и природног гаса на простору Срема, на истражном простору бр. 5073. НИС а.д. 
Нови Сад, на овом подручју нема и не планира да изводи гелошке истражне радове 
нафте и природног гаса, као и изградњу инфраструктурних објеката, станица за 
снабдевање моторним горивима (бензинске станице), стоваришта, инсталације, водове 
и друге објекте енергетске инфраструктуре НИС а.д.  
 
Локални дистрибутер природног гаса ЈП „Срем-Гас“ на подручју обухвата Плана и 
посебне намене нема и не планира изградњу гасоводне инфраструктуре.  
 
У општини Ириг, постоји изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа од челичних и ПЕ 
цеви, гасификовано је само насеље Ириг. 
 
Други локални дистрибутер природног гаса ЈП „Гас-Рума“, на овом простору има 
изграђени дистрибутивни гасовод до насеља Ривица и изграђену МРС „Ривица“. 
Планирани дистрибутивни гасовод Ривица-Јазак-„Летенка“, прикључиће се на 
постојећи дистрибутивни гасовод у непосредној близини постојеће МРС „Ривица“, 
изградњом МС „Ривица“ (мерне станице) у којој ће се вршити пријем и мерење 
потребних количина гаса за снабдевање насеља Ривица, Врдник, Јазак, Мала Ремета и 
туристичког локалитета „Летенка“. 
 
 
4.5. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На подручју Просторног плана коридор гасовода ће се укрштати са електронским 
комуникационим кабловима мреже фиксне и мобилне телефоније, телекомуникационе 
спојне оптичке мреже и приступне мреже у надлежности Телекома Србије, Дирекције за 
технику, Београд.  
 
Планирана електронска комуникациона мрежа у подручју Просторног плана ће се 
полагати у постојећим трасама ЕК мреже. Планирана је изградња оптичког кабла на 
релацији „Летенка“ – Црвени чот. 
 
Коридор гасовода и постојећа електронска комуникациона инфраструктура ће се 
ускладити у свему према законским прописима и техничким условима. 
 
За потребе централног система за надзор и управљање гасоводом, у ров са гасоводом 
ће се положити оптчки кабл, а по потреби ће се обезбедити прикључак на електронску 
комуникациону инфраструктуру (EK) надлежног оператора.  
 
Пре почетка било каквих грађевинских радова потребно је извршити трасирање и 
обележавање трасе постојећих електронских комуникационих објеката помоћу 
инструмента трагача каблова, како би се дефинисали тачан положај и дубина EK 
објеката (EK канализације и EK каблова), да би се затим одредио начин истих уколико 
су угрожени. Тачан положај подземних EK објеката (са дубином укопавања) одредиће 
се трасирањем - обележавањем мерним инструментом на захтев инвеститора. Приликом 
извођења радова, посебно на местима непосредног приближавања и укрштања 
постојећих EK објеката и новопројектованих објеката гасовода, обавезно је присуство 
овлашћеног лица Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., Извршне 
јединице Сремска Митровица и Извршне јединице Нови Сад. 
 
Оријентационо уцртани постојећи EK објекти обезбеђују и носе врло значајан 
међународни, међумесни и месни EK саобраћај. Било каквим грађевинским радовима не 
сме се довести у питање нормално функционисање EK саобраћаја, односно адекватан 
приступ постојећим EK кабловима ради редовног одржавања или евентуалних 
интервенција на истим. 
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Како не би на било који начин дошло до угрожавања механичке стабилности, 
електричне исправности и карактеристика постојећих подземних EK каблова, и како би 
се обезбедило нормално функционисање EK саобраћаја, инвеститор-извођач радова је 
обавезан да предузме све потребне и одговарајуће мере предострожности, дужан је да 
све грађевинске радове у непосредној близини постојећих подземних EK каблова, на 
местима приближавања и укрштања планираног далековода са постојећим EK 
инсталацијама изводи искључиво ручним путем, у складу са важећим техничким 
прописима, без употребе механизације, уз предузимање свих потребних мера заштите 
(обезбеђење од слегања, пробни шлицеви и сл.). 
 
Заштиту-обезбеђење постојећих EK објеката извршити пре почетка извођења било 
каквих грађевинских радова.  
 
Извођач радова је обавезан да приликом извођења радова на изградњи планираног 
енергетског објекта и то на местима паралелног вођења, непосредног приближавања и 
укрштања истих са постојећим EK објектима, у свему поштује важеће прописе. 
Телекомуникациони коридори морају бити заштићени предметним планским документом у 
складу са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и 
начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, број 
16/12).  
 
 
5. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА  
 
Просторним планом су обухваћени делови територија три локалне самоуправе: Град 
Сремска Митровица, те општине Ириг и Беочин у укупној површини од око 941, а на 
предметном простору су заступљене четири основне намене земљишта: 
пољопривредно, шумско, водно и грађевинско. 
 
Подручје посебне намене, односно коридор гасовода, одређен је уважавајући принцип 
максималног могућег просторног усклађивања са постојећим и планираним 
грађевинским подручјима, инфраструктурним системима и зонама заштићених 
природних и културних добара. Правила уређења простора и правила изградње 
система гасовода са елементима детаљне разраде омогућиће директно спровођење 
Просторног плана и издавање локацијских услова, израду техничке документације и 
изградњу гасовода и објеката у функцији гасовода у обухвату појаса детаљне разраде. 
Планирану површину јавне намене представљају грађевинске парцеле за објекте у 
функцији гасовода. Границе планираних грађевинских парцела за објекте у функцији 
гасовода утврђују се Просторним планом на основу техничко-технолошких захтева и 
мера безбедности, које је потребно успоставити око конкретних постројења и опреме. 
  
Површине под посебним режимом коришћења и уређења представљају:  
- Заштитни појас дистрибутивног гасовода од челичних цеви MOP 16 bar ширине 6 m 

(по 3 m са обе стране осе цевовода); 
- Радни појас гасовода минималне ширине ширине 6 m (по 3 m са обе стране осе 

цевовода) осим на местима већих укрштања.  
 
На површини радног појаса гасовода се обезбеђује привремена експропријација 
земљишта за потребе грађевинских редова на изградњи транспортног гасовода и 
истиче након изградње гасовода. 
  
У заштитном појасу гасовода забрањено је изводити радове и друге активности, изузев 
пољопривредних радова на дубини до 0,5 m без писменог одобрења оператора 
дистрибутивног система.  
 
У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 
досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште обрађује 
дубље од 0,5 m. 
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IV ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА  
 
1.1. ОСНОВНА НАМЕНА ПРОСТОРА  
 
У оквиру обухвата Просторног плана, као и подручја посебне намене, дефинисани су 
коридор и објекти дистрибутивног гасовода (мерна станица и мернорегулационе 
станице), као и површине под посебним режимом коришћења и уређења:  
- Радни појас за изградњу гасовода, чија ширина варира и повећава се на местима 

већих укрштања и износи минималне ширине ширине 6 m (по 3 m са обе стране осе 
цевовода); 

- заштитни појас дистрибутивног гасовода од челичних цеви MOP 16 bar ширине 6 m 
(по 3 m са обе стране осе цевовода); 

 
Осталу намену у обухвату Просторног плана, односно у оквиру коридора посебне намене, 
чине пољопривредно, шумско, водно и грађевинско земљиште. Ово земљиште се користи 
и уређује у складу са својом основном наменом, применом важећих планских докумената, 
уз поштовање мера заштите дефинисаних овим Просторним планом. 
 
1.1.1. Пољопривредно земљиште   
 
Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и може бити 
обрадиво и необрадиво. Обрадиво пољопривредно земљиште јесу: њиве, вртови, 
воћњаци, виногради и ливаде. 
 
Пољопривредно земљиште у коридору гасовода и даље ће се као такво користити, уз 
поштовање одређених услова и мера прописаних Просторним планом. На обрадивом 
земљишту, у коридору гасовода, могу се мењати једногодишње пољопривредне 
културе. 
 
Пољопривредно земљиште у заштитном појасу гасовода, не може се користити за садњу 
дрвећа и другог растиња чији корен досеже дубину већу од 1 m, односно, за које је 
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. У заштитном појасу могу се изводити 
само пољопривредни радови до дубине од 0,5 m, док се друге активности не могу вршити 
без писмене сагласности и одобрења енергетског субјекта који је власник или корисник 
гасовода. 
 
1.1.2. Шуме и шумско земљиште  
 
Све активности на простору шума и шумског земљишта се врше у складу са Законом о 
шумама. У складу са овим Законом, чиста сеча шума се може вршити и уколико није 
предвиђено плановима газдовања шума уз сагласност министарства надлежног за 
послове шумарства, између осталог и ради постављања цевовода, ако се тиме не 
угрожавају приоритетне функције шума. 
 
Tраса дистрибутивног гасовода највећим делом своје трасе прати трасе јавних и 
атарских путева. У случају да прелази преко шумског земљишта, неће се вршити  
промена намене, али је потребно обезбедити службеност пролаза ради изградње и 
одржавања гасовода.   
 
С обзиром да траса дистрибутивног гасовода већим делом пролази кроз простор 
Националног парка, уколико се ради о шумском земљишту, потребно је ускладити 
планове газдовања шумама и радове у шумарству са дозвољеним активностима у 
експлоатационом, односно заштитном појасу гасовода у ширини од 6 m (по 3 m са обе 
стране осе цевовода). У овом појасу је забрањена садња дрвећа и другог растиња  чији 
корен има већу дубину од 1 m.  
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1.1.3. Водно земљиште 
 
Водно земљиште на подручју обухвата Плана представља све површинске воде, баре, 
водозаштитна подручја и захвате, водне акумулације и ретензије. Заштићено је према 
важећим прописима.  
 
Водно земљиште у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или 
повремено има воде (корито за велику воду и приобално земљиште), због чега се 
формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају 
на акватични и приобални екосистем. Водно земљиште текуће воде, у смислу овог 
закона, јесте корито за велику воду и приобално земљиште. Водно земљиште стајаће 
воде, у смислу овог закона, јесте корито и појас земљишта уз корито стајаће воде, до 
највишег забележеног водостаја. Водно земљиште обухвата и напуштено корито и 
пешчани и шљунчани спруд који вода повремено плави и земљиште које вода плави 
услед радова у простору (преграђивања текућих вода, експлоатације минералних 
сировина и слично). Приобално земљиште јесте појас непосредно уз корито за велику 
воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и 
обављању других активности које се односе на управљање водама. 
 
Коришћење и уређење водног земљишта регулисано је Законом о водама, којим су 
дефинисане забране, ограничења права и обавезе власника и корисника водног 
земљишта и водних објеката. Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче 
штетно на воде и приобални екосистем и не ограничавају права других, и то за: 
1) изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и 

других вода, 
2) одржавање корита водотока и водних објеката, 
3) спровођење мера заштите вода, 
4) спровођење заштите од штетног дејства вода, 
5) остале намене, утврђене овим законом. 
 
Забрањено је на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, 
вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима 
је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих 
објеката. 
 
Забрањено је на водном земљишту градити објекте којима се смањује пропусна моћ 
корита, одлагати чврст отпад и штетан материјал, складиштити дрва и други чврст 
материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода. 
 
Забрањено је мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те 
воде у обиму којим се угрожава снабдевање питком, односно технолошком водом, 
угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката, као и мењати 
правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са водног 
земљишта које је у приватној својини. 
 
Забрањено је градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге 
радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за 
одводњавање и у обостраном појасу ширине најмање 5 m од тих канала, предузимати 
радње којима се ремети редовно одржавање каналске мреже. 
 
Забарњено је одлагати чврст отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, 
ретензије, мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде или друге материје, 
вршити радње којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену 
његове трасе, нивоа воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и 
других водних објеката или отежати одржавање водног система. 
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Забрањено је вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту водотока 
(осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго), 
изводити радове који би могли да угрозе стабилност бране или њену намену, као и 
мењати природне услове у околини акумулационих и ретензионих басена на начин 
којим би се проузроковало клизање терена, појава ерозије или настајање вододерина и 
бујица, изводити радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање 
регулационих, заштитних и других водних објеката. 
 
Планирани инфраструктурни објекти на водном земљишту морају бити у складу са 
члановима 10 и 10ђ, Закона о водама. 
 
Коришћење, уређење и заштита водног земљишта у оквиру заштићених подручја ће се 
вршити у складу са донетим уредбама о заштити. 
 
Границе и намена земљишта на које право коришћења има ЈВП „Воде Војводине“, не 
може се мењати без сагласности овог предузећа. 
 
За све планиране активности које ће се обављати у оквирима планираног подручја, 
мора се предвидети адекватно техничко решење, у циљу спречавања загађења 
површинских и подземних вода и промене водног режима. 
 
1.1.4. Грађевинско земљиште   
 
Простор планиран за изградњу објеката у функцији дистрибутивног гасовода – комплекс 
МС „Ривица“, Комплекс МРС „Јазак“, Комплекс МРС „Мала Ремета“ и комплекс МРС 
„Летенка“, представља грађевинско земљиште за које су овим Просторним планом 
дефинисана правила уређења и грађења и које ће се реализовати његовом директном 
применом.  
 
Осим грађевинског земљишта које представља посебну намену, у обухвату Просторног 
плана су и делови грађевинских подручја насеља: Ривица, Врдник, Јазак, Мала Ремета, 
као и коридори путне инфраструктуре, чија реализација није предмет овог Просторног 
плана. За ово грађевинско земљиште се примењују правила уређења и изградње из 
одговарајућих просторних и урбанистичких планова (ППО, ПГР насеља, ПДР дела 
насеља, планова за инфраструктуру), уз примену мера заштите за коридор гасовода, 
дефинисаних овим Просторним планом. 
 
1.1.4.1. Комплекс МС „Ривица“ 
 
Комплекс МС „Ривица“ представља почетну тачку трасе дистрибутивног гасовода Ривица-
Јазак-„Летенка“. Комплекс излази на постојећу саобраћајницу - државни пут бр.313 (Р-
130), Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - Крушедол - Марадик - веза са државним путем 
100. Саобраћајни прикључак на ДП бр.313 (Р-130) је постојећи и као такав се задржава. 
Просторним планом су дати елементи детаљне регулације за формирање одговарајуће 
парцела за овај комплекс, који ће представљати основ за експропријацију (реферална 
карта бр. 4. лист 1). Комплекс ће бити снабдевен прикључком на нисконапонску 
електроенергетску мрежу и ЕК инфраструктуру. МС „Ривица“ је потребно заштити од 
приступа неовлашћених лица, заштитном транспарентном оградом висине минимално 2 m, 
удаљеном најмање 3 m од МС. 
  
За изградњу комплекса МС „Ривица“, овим Просторним планом су дати елементи 
детаљне регулације за директно спровођење (реферална карта бр. 4. лист 1). 
 
1.1.4.2. Kомплекс МРС „Јазак“ 
 
Комплекс МРС „Јазак“, налази се у грађевинском подручју насеља Јазак и излази на 
постојећи локални пут. Просторним планом су дати елементи детаљне регулације, који 
представљају основ за експропријацију и за формирање грађевинске парцеле за овај 
комплекс (реферална карта бр. 4. лист 2).  
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Комплекс ће бити снабдевен прикључком на електроенергетску НН мрежу и 
електронску комуникациону инфраструктуру, а МРС мора бити заштићена од приступа 
неовлашћених лица транспарентном оградом висине минимално 2 m, удаљеном 
најмање 3 m од МРС. 
 
За изградњу комплекса МРС „Јазак“ овим Просторним планом су дати елементи детаљне 
регулације за директно спровођење (реферална карта бр. 4. лист 2). 
 
1.1.4.3. Kомплекс МРС „Мала Ремета“  
 
Комплекс МРС „Мала Ремета“ налази се у грађевинском подручју насеља Мала Ремета, 
и излази на постојећи локални пут. Просторним планом су дати елементи детаљне 
регулације, који представљају основ за експропријацију и за формирање грађевинске 
парцеле за овај комплекс (реферална карта бр. 4. лист 3). Комплекс ће бити снабдевен 
прикључком на електроенергетску НН мрежу и електронску комуникациону 
инфраструктуру, а МРС мора бити заштићена од приступа неовлашћених лица 
транспарентном оградом висине минимално 2 m, удаљеном најмање 3 m од МРС. 
 
За изградњу комплекса МРС „Мала Ремета“ овим Просторним планом су дати елементи 
детаљне регулације за директно спровођење (реферална карта бр. 4. лист 3). 
 
1.1.4.4. Kомплекс МРС „Летенка“  
 
Комплекс МРС „Летенка“, ће се налазити унутар комплекса туристичког локалитета 
„Летенка“ на постојећој парцели комплекса. Комплексу МРС „Летенка“ се приступа са 
постојећих саобраћајних површина унутар туристичког комплекса „Летенка“ на које се 
планирана МРС „Летенка“ наслања. За планирану МРС „Летенка“ није потребно 
формирати посебну парцелу, али МРС мора бити заштићена од приступа неовлашћених 
лица транспарентном оградом висине минимално 2 m, удаљеном најмање 3 m од МРС. 
Комплекс ће бити снабдевен прикључком на електроенергетску НН мрежу и 
електронску комуникациону инфраструктуру. 
 
За изградњу комплекса МРС „Летенка“ овим Просторним планом су дати елементи 
детаљне регулације за директно спровођење (реферална карта бр. 4. лист 4). 
 
1.1.4.5. Грађевинско земљиште у коридору гасовода 
 
У коридору гасовода се налазе делови грађевинских подручја насеља Ривица, Врдник, 
Јазак и Мала Ремета, као и туристички комплекс „Летенка“ (у радном и заштитном 
појасу гасовода и посебној намени простора), као и делови изван пословно, 
производно, складишних комплекса насеља Јазак,  за које су намена, правила уређења 
и грађења дефинисана одговарајућим урбанистичким плановима, а где ће се и у будуће 
примењивати ови планови уз примену мера заштите за коридор гасовода, прописаних 
овим Просторним планом. 
 
Такође, у заштитним појасевима гасовода су и коридори путне и комуналне 
инфраструктуре, чија реализација није предмет овог Просторног плана, али се мора 
ускладити са мерама дефинисаним за посебну намену. 
  
Изнад гасовода је забрањено градити, као и постављати, привремене, трајне, покретне 
и непокретне објекте, осим укрштања са другим линијским инфраструктурним 
објектима. 
 
У заштитном појасу гасовода ширине 6 m (по 3 m са обе стране осе цевовода)  
забрањено је изводити радове и друге активности изузев пољопривредних радова 
дубине до 0,5 m, без писменог одобрења оператора дистрибутивног система. 
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У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији корени 
досежу дубину већу од 1 m, односно за које је потребно да се земљиште обрађује 
дубље од 0,5 m. 
 
 
1.2. ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
 
Површине јавне намене, за које се овим Просторним планом, кроз детаљну регулацију 
дефинише регулација и утврђује јавни интерес, као основ за потпуну експропријацију 
су:  
- парцела МС „Ривица“,  
- парцела МРС „Јазак“, 
- парцела МРС „Мала Ремета“. 
 
Регулационе линије планираних парцела за надземне објекте дистрибутивног гасовода 
и приступне путеве до њих су дефинисане постојећим и новоодрећеним међним 
тачкама, као и аналитичким елементима. 
 
Парцела МС „Ривица“ се образује од дела кат. парцеле 1105/4 у КО Ривица. Парцела 
МС дефинисана је постојећим  и новоодређеним међним тачкама као и аналитичким 
елементима (реферална карта бр. 4. лист 1). 
 
Табела 10. Списак новоодређених међних тачака 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
1 7409054.99 4993939.55 3 7409039.65 4993927.41 
2 7409060.90 4993932.14 4 7409046.09 4993920.39 

 
Парцела МРС „Јазак“ се образује од дела кат. парцеле 1420/1 у КО Јазак Село. Парцела 
БС дефинисана је постојећим и новоодређеним међним тачкама, као и аналитичким 
елементима (реферална карта бр. 4. лист 2). 
 
Табела 11. Списак новоодређених међних тачака 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
5 7403115.06 4995575.18 7 7403106.17 4995591.25 
6 7403099.37 4995575.97 8 7403115.84 4995590.76 

 
Парцела МРС „Мала Ремета“ се образује од дела кат. парцеле 1000/1 у КО Мала 
Ремета. Парцела МРС дефинисана је постојећим и новоодређеним међним тачкама као и 
аналитичким елементима (реферална карта бр. 4. лист 3).  
 
Табела 12. Списак новоодређених међних тачака 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
9 7401742.79 4996094.49 11 7401725.26 4996080.24 
10 7401745.08 4996085.27 12 7401722.93 4996089.45 

 
МРС „Летенка“ је на постојећој парцели комплекса (кат. парцела 729/3 у КО Шуљам), а 
за њу се не предвиђа посебна парцела и утврђивање јавног интереса (реферална карта 
бр. 4. лист 4).  
Позиција МРС „Летенка“ је дефинисана новоодређеним међним тачкама. 
 
Табела 13. Списак новоодређених међних тачака 
 

Број тачке Y X Број тачке Y X 
13 7396867.11 4999920.79 15 7396877.50 4999906.91 
14 7396876.59 4999921.38 16 7396868.01 4999906.32 
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Дефинитивне координате новоодређених међних тачака ће бити одређене након израде 
пројектно-техничке документације и приликом израде пројекта парцелације и 
препарцелације са пројектом геодетског обележавања. 
 
На парцелама у радном појасу за изградњу гасовода се овим Просторним планом 
утврђује јавни интерес, као основ за привремено заузимање земљишта за потребе  
извођења грађевинских рaдова на изградњи дистрибутивног гасовода, који истиче 
након његове изградње. Списак катастарских парцела у радном појасу за изградњу 
гасовода је дат у Табели 3. 
 
 
1.3. БИЛАНС ПОВРШИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  
 
Обухват Просторног плана поклапа се са подручјем посебне намене. Биланс површина 
посебне намене је дат у виду табеле, а исказане површине су добијене очитавањем са 
графичких приказа. Дужина дистрибутивног гасовода у обухвату Просторног плана је 
cca 24 km, односно 23,2 km је основна траса дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-
„Летенка“ и 980 m је одвојак дистрибутивног гасовода до планиране МРС „Јазак“. 
 
Табела 14. Биланс површина посебне намене у обухвату Просторног плана  
 

Намена површина 
Површина 

(ha) 
 

% 

   
Траса дистрибутивног гасовода и заштитни појас (ширина 6 m)  14,50 1,5 
Грађевинско земљиште за изградњу објеката посебне намене     0,08 0,02 

Парцела МС „Ривица“     0,02 - 
Парцела МРС„Јазак“     0,02 - 

Парцела МРС „Мала Ремета“     0,02 - 
МРС „Летенка“      0,02 - 

Површине преостале унутар појаса од 40 m   82,42 8,8 
УКУПНО ОБУХВАТ ПОСЕБНА НАМЕНА        97,00 10,3 

ПОВРШИНЕ ПРЕОСТАЛЕ УНУТАР ПОЈАСА ОД 400 M 844,00 89,7 
УКУПНО ОБУХВАТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА      941,00 100 

 
У обухвату Просторног плана који износи 941 ha, на простор посебне намене 
резервисана је површину од 97,00 ha , од чега 14,50 ha захвата појас заштите гасовода  
док је грађевинско земљиште за изградњу објеката посебне намене најмање 
заступљено 0,08 ha 
 
Земљиште предвиђено за изградњу објеката посебне намене је већ постојеће 
грађевинско земљиште (за комплексе: МРС „Јазак“, МРС „Мала Ремета“) и планирано 
грађевинско земљиште (МС „Ривица“ и МРС „Летенка“).  
 
 
 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  
 
2.1. ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ, ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ЗА ДИСТРИБУТИВНИ 

ГАСОВОД  
 
Приликом пројектовања, заштите, уређења, изградње и експлоатације дистрибутивног 
гасовода потребно је придржавати се одредби из Правилника о условима за несметану 
и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени 
гласник РС“, број 86/15), као и техничких услова добијених од надлежних институција, 
органа, организација, јавних и енергетских система и привредних субјеката са чијим 
инфраструктурним објектима се предметни гасовод укршта, паралелно води или 
пролази у близини.  
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Правила заштите, грађења и уређења гасовода притиска до 16 бара 
 
У насељеним местима гасовод се по правилу гради у регулационом појасу 
саобраћајница, у инфраструктурним коридорима. 
 
Табела 15. Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од 

стамбених објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи 
број људи (од ближе ивице цеви до темеља објекта) 

 
Радни притисак 10 bar <MOP≤ 16 bar (m) 

Гасовод од челичних цеви 3 
 
Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1,0 m, уз примену 
додатних мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката. 
 
Табела 16. Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних 

гасовода 10 bar < MOP ≤ 16 bar са другим гасоводима, инфраструктурним 
и другим објектима 

 

Инфраструктурни објекти 

Минимално 
дозвољено 

растојање (m) 

Укрштање Паралелно 
вођење 

Гасоводи међусобно 0,2 0,6 
Од гасовода до водовода и канализације 0,2 0,4 
Од гасовода до вреловода и топловода 0,3 0,5 

Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода 0,5 1 
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова 0,3 0,6 

Од гасовода до телекомуникационих каблова 0,3 0,5 
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за 

снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

- 5 

Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3 - 3 

Од гасовода до шахтова и канала 0,2 0,3 
Од гасовода до високог зеленила - 1,5 

      * растојање се мери до габарита резервоара 
 
Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода 
дужине до 2,0 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих 
интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном 
вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење 
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова. 
 
Табела 17. Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне 

електромреже и стубова далековода 
 

Минимално растојање 
Називни напон при укрштању (m) при паралелном вођењу (m) 

1 kV ≥ U 1 1 
1 kV < U ≤ 20 kV 2 2 
20 kV < U ≤ 35 kV 5 10 

35 kV < U 10 15 
 

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему 
се не сме угрозити стабилност стуба. 
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Приликом укрштања, гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се 
мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања 
евентуалног продора гаса у канализацију. 
 
На укрштању гасовода са путевима, пругама, водотоковима, каналима, далеководима 
називног напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи 
између 60° и 90°. 
 
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано, дозвољено је смањити на 
минимално 60°. За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са 
углом мањим од 60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, 
односно оператора над тим објектима. 
 
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода. 
 
Табела 18.  Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње 

ивице цеви, код укрштања са другим објектима 
 

Инфраструктурни објекти Минимална дубина укопавања 
(cm) 

до дна одводних канала путева и пруга 100 
до дна регулисаних корита водених токова 100 
до горње коте коловозне конструкције пута 135 

до горње ивице прага железничке пруге 150 
до горње ивице прага индустријске пруге 100 

до дна нерегулисаних корита водених токова 150 
 
Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих 
разлога за тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али 
тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm. 
 
Заштитни појас челичног гасовода 10 bar <MOP≤ 16 bar- износи по 3 m од осе гасовода 
на обе стране. 
 
У заштитном појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности изузев 
пољопривредних радова дубине до 0,5 m без писменог одобрења оператора дистрибутивног 
система. У заштитном појасу гасовода забрањено је садити дрвеће и друго растиње чији 
корени досежу дубину већу од 1 m, односно, за које је потребно да се земљиште 
обрађује дубље од 0,5 m.  
 
Приликом изградње гасовода укрштање гасовода и јавних путева врши се у складу са 
захтевима Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 
гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и условима 
управљача јавног пута. 
 
Услови за прикључење на јавну дистрибутивну гасоводну мрежу 
 
Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са условима и 
сагласностима добијеним од надлежног дистрибутера за гас и у складу са одредбама 
Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15). 
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2.2. ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ, ГРАЂЕЊА И УРЕЂЕЊА ЗА НАДЗЕМНЕ ОБЈЕКТЕ 
ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА  

 
Приликом пројектовања, заштите, уређења, изградње и експлоатације надземних 
објеката и дистрибутивног гасовода потребно је придржавати се одредби из 
Правилника о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15), као и техничких 
услова добијених од надлежних институција, органа, организација, јавних и 
енергетских система и привредних субјеката чији се инфраструктурни објекти налазе у 
близини предметних надземних објекета дистрибутивног гасовода.  
 
Табела 19.  Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и 

објеката у којима стално или повремено борави већи број људи 
 

Капацитет m3/h Максимални радни притисак на улазу 
10 bar < MOP ≤ 16 bar 

до 160 5 m или уз објекат (на зид или према 
зиду без отвора) 

од 161 до 1500 8 m 
од 1501 до 6000 10 m 

Подземне станице 3 m 
 
Табела 20. Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих 

инфраструктурних објеката 
 

Инфраструктурни објекти Максимални радни притисак на 
улазу 

10 bar < MOP≤ 16 bar 
Железничка пруга 15 m 

Коловоз градских саобраћајница 8 m 
Општински Локални пут 8 m 

Државни пут 8 m 
Интерне саобраћајнице 3 m 

Јавна шеталишта 8 m 
Извор опасности станице за снабдевање горивом 

превозних средстава у друмском саобраћају, мањих 
пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова 

 
15 m 

Извор опасности постројења и објеката за 
складиштење запаљивих и горивих течности и 

запаљивих гасова 

15 m 

Трансформаторска станица 15 m 
Надземни електроводови 

1 kV ≥ U Висина стуба + 3 m* 
1 kV < U ≤ 110 

kV 
Висина стуба + 3 m** 

*  али не мање од 10 m. 
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је 
изолација вода механички и електрично појачана 
 
Надземни објекти у функцији дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ су: 
- мерна станица МС „Ривица“ уз постојећу мерно регулациону станицу МРС “Ривица“,  
- мерно регулациона станица МРС “Јазак“,  
- мерно регулациона станица МРС “Мала Ремета“,  
- и мерно регулациона станица МРС “Летенка“ која се налази у склопу туристичког 

комплекса „Летенка“. 
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Мерна станица МС „Ривица“ се налази у близини постојеће мерно регулационе станице 
МРС “Ривица“ и прикључује се на постојећи дистрибутивни гасовод за насеље Ривица, 
на самом почетку предметног гасовода - стационажа 0+000,00 km.  
 
Положај МС и МРС-а је дефинисан грађевинском линијом (графички прилози бр.4.1.- 
4.4. Детаљна регулација надземних објеката). 
 
Изградња МС и МРС-а подразумева ископ ровова за полагање цевовода, израда 
бетонске плоче за постављање или изградњу МС и МРС-а, изградњу приступног пута, 
изградњу или постављање МС и МРС-а, уређење површине око МС и МРС-а и бетонских 
ослонаца са стазама, постављање заштитне ограде око објеката и уређење слободних 
површина. 
 
Постојећа МРС „Ривица“ је димензија 3,1x1,5 m. Подна плоча на коју je поствљена 
кућица МРС је димензија 3,3х1,7 m и изграђена је од армираног бетона. Укупна 
димезија комплекса МРС „Ривица“ који подразумва ограђени простор у којем је 
смештен објекат МРС износи 15,6x9,5 m. 
 
Планиране МС „Ривица“, МРС „Јазак“, МРС „Мала Ремета“ и МРС „Летенка“ су типске. 
Подне плоче на које се постављају кућице МС и МРС су пројектованих димензија и 
изграђене је од армираног бетона. Укупна димезија комплекса МС и МРС подразумева 
ограђени простор у којем се смештају ови објекати. 
 
МС и МРС су металне кућице које се склапају у радионици са свом потребном опремом, 
и као такве довозе и постављају на бетонску плочу. Улаз и излаз гаса у објекте 
предвиђен је подземни, кроз темељ станица.  
 
У ограђеном простору ових комплекса, ради лакше комуникације, постављају се 
пешачке стазе ширине 1 m око МС, МРС-а и ПП (противпожарна) славина до 
приступног пута. Стазе урадити од бетонских плоча на слоју песка и шљунка. 
 
Комплекси МС и МРС-а се ограђују металном оградом, висине 2 m на растојању 
најмање 3 m од објеката МС и МРС-а. На ограду се поставља капија за улаз ширине  
1 m и висине 2 m. На све четри стране ограде постављају се табле упозорења. 
 
 
2.3. УКРШТАЊЕ ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА СА ИНФРАСТРУКТУРНИМ 

 ОБЈЕКТИМА 
 
2.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
  
Основни законски оквир за пројектовање и изградњу гасовода у коридорима јавних 
путева је дефинисан Законом о путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/18) и 
Правилником о условима које са становишта безбедности саобраћаја морају да 
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 
50/11).  
 
Основни услов везан за државне путеве је двострано проширење државних путева на 
пројектовану ширину и изградњу додатних саобраћајних трака у зонама евентуалне 
реконструкције и изградње додатних раскрсница, у складу са одговарајућим 
просторним плановима посебне намене, те просторним и урбанистичким плановима 
локалних самоуправа кроз које пролази коридор гасовода. 
 
Укрштање и паралелно вођење гасовода са саобраћајницама  
 
Сва укрштања гасовода са државним, општинским и асфалтираним путевима извести са 
механичким подбушивањем и увлачењем заштитне цеви одговарајуће чврстоће и 
пречника.  
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Угао укрштања између осе гасовода и осе државних јавних путева износи 90°, а 
дужине заштитних цеви и пројектоване дубине, од горње коте коловоза до горње коте 
заштитне цеви, зависе од реда јавног пута, нивелете пута и ширине земљишног појаса 
и дефинисане су саобраћајно-техничким условима ЈП „Путеви Србије“ или надлежног 
општинског органа.  

 
Прорачун дебљина заштитних цеви извршити узимајући у обзир утицај надслоја 
земљаног материјала (запреминска тежина, угао унутрашњег трења, кохезија) и 
коловозне конструкције саобраћајнице, као и утицај саобраћајног оптерећења према 
шеми меродавног оптерећења од возила, а у зависности од категорије пута.  

 
Почетак радног рова за подбушивање и увлачење гасовода (код државних путева) је 
дефинисан условима надлежне путне организације, а крајеви заштитне цеви која се 
поставља на прелазу испод пута морају бити удаљени минимално 3 m од линија које 
чине крајње тачке попречног профила јавног пута ван насеља, мерено на спољну 
страну и минимално 3 m са обе стране од ивице крајње коловозне траке. 
 
Код осталих путева, општинских и атарских, минимална дубина укопавања је 1,35 m, 
односно 1 m од путног јарка у зависности од услова на месту укрштања. Дужина 
заштитне цеви, код асфалтираних путева овог ранга зависи од нивелете пута, ширине 
путног појаса и попречног профила пута на месту укрштања. Дужине заштитних цеви 
биће одређене у фази израде пројекта за грађевинску дозволу (ПГД), а радни ров за 
увлачење заштитних цеви потребно је прилагодити условима на терену. 
Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од саобраћајница су 
дефинисани Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног 
гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, бр. 86/15) и дата су у 
табели која следи:  

 
Табела 21. Растојања гасовода (DN 150, P 16 bar) од саобраћајница при паралелном 

вођењу  
 

Ред. бр. Назив саобраћајнице Растојање(m) 
1. Железничка пруга 15  
2. Коловоз градских саобраћајница 8  
3. Општински пут 8  
4. Државни пут 8  
5. Интерне саобраћајнице 3  
6. Јавна шеталишта 8  

 
Наведена растојања код саобраћајница рачунају се од спољне ивице земљишног 
појаса. 
 
Услови укрштања гасовода са јавним путевима (државни и општински путеви) су: 
- Укрштање са јавним путем планирати, пројектовати и извести по правилу методом 

механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом заштитних 
цеви; 

- Приликом укрштаја предметних инсталација са путем заштитна цев мора бити 
пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута 
увећана за по 3 m са сваке стране јавног пута;  

- Пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 1,35 - 1,5 m од најниже 
коте коловозне конструкције до горње коте заштитне цеви у зависности од 
конфигурације терена и пречника цеви; 

- Пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 1,2-1,35 m испод дна јарка, 
од најниже коте дна канала до горње коте заштитне цеви, у зависности од 
конфигурације терена и пречника цеви; 

- Укрштаје планираних инсталација удаљити од укрштаја постојећих инсталација на 
мин. одстојању од 10 m; 
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- Неопходно је извршити испитивање геомеханичких својстава тла и анализе њихове 
отпорности према бушењу на местима укрштања предметног гасовода. 

 
Услови паралелног вођења гасовода са јавним путевима су: 
- Предметне инсталације се могу планирати под условима којима се спречава 

угрожавање стабилности државног пута и обезбеђују услови за несметано одвијање 
саобраћаја на путу;  

- Не дозвољава се вођење инсталација гасовода по банкини, косинама усека и 
насипа, кроз јаркове и локације које могу бити иницијалне за отварање клизишта; 

- Инсталације гасовода морају бити постављене минимално 3 m од крајње тачке 
попречног профила јавног пута (ножице насипа/засека трупа пута или спољне ивице 
канала за одводњавање). 

 
За све интервенције (саобраћајне прикључке) и инсталације које се воде кроз земљишни 
појас - парцелу предметног пута, потребно је затражити услове и сагласност од стране 
управљача - ЈП „Путеви Србије“, за израду планске и/или пројектне документације за 
изградњу и постављање истих у складу са Законом о планирању и изградњи, члан 133., 
став 2., тачка 14 („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), Законом о путевима, члан. 17. 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/18).  
 
Правила за извођење саобраћајних прикључака-колских прилаза  
 
Ради обезбеђења транспортне везе пројектованих локација технолошких објеката 
гасовода са мрежом постојећих путева, предвиђена је изградња саобраћајних  
прикључака – колских прилаза на најближи пут (обзиром да сви технолошки објекти 
излазе директно на пут), у складу са конфигурацијом постојеће (категорисане/ДП и 
некатегорисане/атарске) путне мреже. На одређену локацију приступа се са колског 
прилаза.  
 
Ширине саобраћајних прикључака - колских прилаза (до мерне и мерно-регулационих 
станица) су дефинисане на основу меродавног возила. 
 
Коловозна конструкција је са стабилисаним коловозним застором (камени агрегат).  
 
За одвођење са коловозних површина нису планирани посебни системи, већ се 
одводњавање нивелационо усмерава ка постојећим каналима у оквиру регулација 
путева. 
 
Табела 22. Саобраћајни прикључци-колски прилази  надземним објектима гасовода  
 

Ред. 
бр. 

Назив 
објекта 

Врста 
коловозног 

застора 

Ширина 
коловоза 

(m) 

саобраћајни 
прикључак на: 

К.О. Приближна 
стационажа 

~(km) 
1. МС стабилисан мин 3,5 ДП IIб реда бр.313 Ривица 0+000 
2. МРС стабилисан мин 3,5 некатегорисани пут Јазак Село 0+9301 
3. МРС стабилисан мин 3,5 општински пут Мала Ремета 12+410 
4. МРС  стабилисан мин 3,5 општински пут Шуљам 23+227 

 
Траса и положај трајних колских приступа објектима гасовода одређени су границом 
појаса регулације планираних објеката. Граница регулације је одређена графички са 
елементима за геодетско обележавање карактеристичних тачака регулационе линије. 
Након ближег пројектног дефинисања трасе и техничких елемената прилаза, све 
површине (слободне и коловозне) у појасу регулације могу се користити за 
постављање телекомуникационих и енергетских инсталација.  
 

                                           
1 Стационажа МРС Јазак Село – 0+930 је дата на одвојку са главне трасе 
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2.3.2. Водна инфраструктура 
 
Траса дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, дужине од око 23 km, у оквиру 
обухвата Плана, укршта се са следећим водним објектима: 
- Канал Борковац 1 на стационажама km 3+200 и km 4+647 код насеља Ривица; 
- Канал Кудош на стационажи око km 23+615 северно од акумулације „Кудош“; 
- Канал Ровача на стационажи око km 7+680 јужно од насеља Јазак.  
 
При одабиру техничког решења за локације где се гасовод укршта са мелиорационим 
каналима, подземно се морају уважавати следећи услови: 
- Укрштање цевовода са каналом треба извести полагањем цевовода у заштити испод 

дна канала тако да горња ивица заштите (заштитна цев, АБ плоче) буде минимално 
1,5 m испод пројектованог дна канала; ову дубину треба задржати у дужини колико 
износи пројектована ширина канала у новоу терена; 

- Подземно укрштање цевовода са каналима на локацијама уз пропуст (мост), треба 
предвидети на удаљености од минимално 5 m од пропуста (моста); 

- Укрштање инсталације са каналима извести, што је могуће ближе углу од 90°; 
- Пројектом предвидети довођење каналских профила и околног терена у зони 

укрштања, у првобитно стање, а радове на извођењу тако организовати да не 
ометају нормално функционисање канала; 

- При паралелном вођењу гасовода са каналима, потребно је обезбедити међусобно 
управно растојање од ивице обале канала од минимално 10 m и у том појасу није 
дозвољена изградња надземних објеката, а подземни се морају укопати минимум 1,0 
m испод терена и морају подносити оптерећење тешке механизације, а све у циљу 
што рационалније искоришћености водног земљишта. 

 
У случају да се укрштање са каналом (или хидротехничким објектима) предвиђа 
надземно, односно постављањем уз конструкцију постојећег пропуста (моста), морају 
се испоштовати следећи услови: 
- Гасовод на пропусту треба поставити тако да доња ивица заштитне цеви не задире у 

светли отвор пропуста, тј. да не буде нижа од доње ивице конструкције пропуста 
(моста), 

- Уколико дође до реконструкције пропуста (моста) на који је постављена 
инсталација, сву одговорност око заштите инсталације као и додатне радове и 
трошкове обезбеђује инвеститор, односно власник инсталација.  

 
Укрштање гасовода са каналима хидросистема, треба извести испод дна канала, 
подземно, при чему горња ивица заштите мора бити мин. 2 m испод пројектованог дна 
канала. Ову дубину задржати колико износи ширина канала у нивоу терена. Уколико се 
гасовод полаже у отворени ров у кориту канала, ископану земљу треба уклонити са 
обале. Ров по косинама канала треба осигурати каменом до линије обале. Ров у дну 
канала није потребно затрпавати. 
 
У појасевима радно-инспекционе стазе лево и десно од ивице канала у ширини од мин. 
10 m креће се грађевинска механизација која одржава канал, те на том месту гасовода 
мора бити обезбеђен од наведених механичких утицаја.  
 
При паралелном вођењу гасовода са каналима хидросистема, потребно је обезбедити 
међусобно управно растојање од ивице обале канала од мин. 10 m, а цев треба 
укопати мин. 1 m испод коте терена (кота радно-инспекционе стазе). У том појасу није 
дозвољена изградња надземних објеката као што су шахтови, вентили и слично, а 
подземни се морају укопати мин. 1 m испод нивоа терена и морају подносити 
оптерећења тешке грађевинске механизације.  
 
Око планираних акумулација, поштовати приобални тампон појас ширине 10-20 метара 
од линије максималног водостаја планиране акумулације.  
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Тампон појас подразумева травну вегетацију у ширини од најмање 10 m, који се 
одржава редовним кошењем или испашом. Ако је тампон појас шири од 10 m, а појас 
може да садржи и пешачку стазу. Неопходно je предвидети тaкво уређење простора 
којим се неће угрожавати функционалност и стабилност водних објеката, нити ће се 
водни објекти оштећивати. 
 
У циљу што рационалније искоришћености водног земљишта и свођења могућности 
оштећења предметне инсталације на најмању могућу меру (за време одржавања 
канала, реконструкције и сл., или привођења водног земљишта другој намени), 
потребно је трасу гасовода, где год је то могуће, водити и на већем растојању од 10 
метара. Уколико то налаже интерес водопривреде, сем у случају када је инсталација 
положена по линији експропријације (или уз њу), ЈВП Воде Војводине задржава право 
да трајно затражи измештање исте са водног земљишта, у ком случају трошкове 
измештања сноси инвеститор. 
 
При одабиру техничког решења за локације где се гасовод укршта са инсталацијама 
водовода и канализације подземно, морају се уважавати следећи услови: 
- Угао укрштања осе новопројектованог гасовода са осом инсталација водовода и 

канализације мора бити између 60° и 90°. 
- На местима укрштања и паралелног вођења новопројектованог гасовода са изграђеним 

инсталацијама водовода и канализације, те припадајућим објектима, испоштовати 
минимална одстојања од спољних ивица цеви и објеката и то 1 m код паралелног 
вођења инсталација, односно 0,5 m код укрштања инсталација. 

- Задате вредности су растојања од спољне ивице гасовода до спољне ивице 
инсталација и објеката водовода и канализације. 

- Уколико није могуће испоштовати тражене услове, пројектом предвидети 
одговарајућу заштиту истих. 

- Пре израде пројектне документације, потребно је извршити претходно шлицовање 
терена у циљу тачног утврђивања положаја инсталација. 

- У зонама укрштања или паралелног вођења новопројектованог водовода и 
канализације са уличним инсталацијама канализације, пројектом предвидети ручни 
ископ рова. 

 
Забрањено је у површинске и подземне воде уношење опасних и штетних материја које 
могу угрозити квалитет (еколошки статус), тј. узроковати физичку, хемијску, билошку 
или бактериолошку промену вода у складу са Законом о водама. 
 
Забрањено је испуштање у водотоке било каквих вода, осим условно чистих 
атмосферских вода. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у водотоке, 
исте се претходно морају пречистити тако да задовољавају прописане граничне 
вредности по Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање, и прописане вредности квалитета ефлуента у складу 
са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање, како се не би нарушило 
одржавање квалитета воде реципијента (II класа воде). 
 
2.3.3. Електроенергетска инфраструктура 
 
У заштитном коридору гасовода може се градити подземна електроенергетска мрежа за 
потребе објеката у функцији гасовода, као и трафостанице 20/0,4 kV за потребе 
напајања електричном енергијом објеката у функцији гасовода. Електричне инсталације 
и уређаји у објектима у функцији гасовода се по правилу постављају ван зона опасности 
од експлозије, изузев ако је уградња у овим зонама условљена технолошким захтевима 
када се иста мора спровести у складу са утврђеним посебним прописима.  
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Табела 23. Минимална растојања подземних гасовода од надземне електроенергетске 
мреже и стубова далековода 

  
Напон електро мреже Паралелно вођење 

(m) 
При укрштању 

(m) 
≤ 20 kV 10 5 

20 kV < U ≤ 35 kV 15 5 
 
Минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача. 
 
За постављање објеката електроенергетске инфраструктуре неопходно је испоштовати 
следеће услове: 
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1 m; 
- није дозвољено паралелно вођење гасовода испод или изнад енергетског кабла; 
- Хоризонтални размак и вертикално растојање при паралелном вођењу и укрштању 

гасовода од енергетског кабла треба да износи најмање 0,8 m у насељеном месту; 
- При укрштању се цев гасовода полаже испод енергетског кабла; 
- Вертикално растојање при укрштању и хоризонтални размак при паралелном вођењу 

може да буде најмање 0,3 m, ако се кабл постави у заштитну ПВЦ цев дужине најмање 
2 m, са обе стране места укрштања, или целом дужином паралелног вођења; 

- Нa местима укрштања поставити одговарајуће ознаке; 
- Надземни делови гасовода морају бити удаљени од стубова далековода СН 

(средњенапонских) и НН (нисконапонских) водова за најмање висину стубова 
увећану за 3 m; 

- Приликом грађења гасовода потребно je радни појас формирати тако да тешка 
возила не прелазе преко енергетског кабла на местима где исти није заштићен; 

- Трафостанице градити као монтажно-бетонске или стубне за 20/0,4 kV напонски 
пренос, у складу са важећим законским прописима и техничким условима надлежног 
предузећа; 

- Уређаји и објекти на гасоводу морају бити заштићени од негативног утицаја 
атмосферског пражњења; 

- Уређаји и објекти на гасоводу морају бити уграђени тако да се онемогући појава 
статичког електрицитета која би могла да проузрокује паљење експлозивне смеше. 

 
2.3.4. Електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура 
 
Неопходно је испоштовати следеће услове: 
- дозвољено вертикално приближавање гасовода и оптичког кабла је 0,5 m на месту 

укрштања, с тим да гасовод буде положен испод постојећег оптичког кабла; 
- укрштање пројектовати и извести подбушивањем испод кабла; 
- угао укрштања гасовода и оптичког кабла би требало да буде приближно 90°, али не 

мањи од 60-45°; 
- укрштање пројектовати без механичког напрезања оптичког кабла и заштитне цеви;  
- ЕК мрежу градити у коридорима саобраћајница приступних и некатегорисаних путева; 
- дубина полагања ЕК каблова треба да је најмање 1,2 m; 
- ЕК мрежа се може градити и у коридору гасовода постављањем у плитки ров димензија 

0,2х0,4 m, дубине 0,4 m или рову дубине до 0,8 m са претходним постављањем 
заштитних полиетиленских цеви пречника 40-50 mm; 

- при паралелном вођењу ЕК и електроенергетских каблова до 10 kV најмање растојање 
мора бити 0,5 m и 1 m за каблове напона преко 10 kV. При укрштању најмање 
вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао укрштања 
око 90; 

- у циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију 
развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним објектима путем 
ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране за смештај ЕК 
опреме, унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини. 
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V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 
1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
 
Институционални оквир имплементације овог Просторног плана, у ужем смислу, 
представљају институције које ће директно и непосредно имплементирати политику и 
концепцију изградње и развоја објеката и система посебне намене, односно 
дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“. У том смислу, институционални 
оквир имплементације Просторног плана чине: 
1) ЈП „Србијагас“ из Новог Сада, Сапутник М ДОО огранак МЕРИДИЈАНПРОЈЕКТ Нови Сад и 

„PROMONT GROUP“ д.о.о. Нови Сад, кроз инвестирање даљих активности на 
пројектовању, изградњи и коришћењу дистрибутивног гасовода, односно као носиоци 
активности посебне намене дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“; 

2) Министарство надлежно за послове енергетике, кроз даљу разраду енергетских 
политика које се односе на планирање развоја енергетике у облсти дистрибуције 
природног гаса; 

3) Покрајински секретаријат надлежан за послове просторног планирања и урбанизма, 
због оцењивања потребе и оправданости измене и допуне појединих решења овог 
Просторног плана;  

4) Јединице локалне самоуправе чији делови територије се налазе у обухвату овог 
Просторног плана, кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке 
документације на локалном нивоу, контролу управног поступка издавања потребних 
дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, делимично инвестирање у изградњу 
појединих инфраструктурних објеката и система који су у непосредној вези са 
системом гасовода, као и објеката у обухвату плана које је могуће градити у 
просторном обухвату у складу са правилима овог Просторног плана, и др.  

 
Институционални оквир имплементације, у ширем смислу, чине све институције и органи 
који ће посредно учествовати у имплементацији планских решења, и то: 
 
Табела 24. Институционални оквир имплементације 
 

Редни 
број 

 Општина, секретаријат, институција и др. 

1.  Град Сремска Митровица, Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове                                                                           
2.  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 

Републичка дирекција за воде, Београд 
3.  Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, Београд 
4.  Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне 

ситуације у Сремској Митровици,  
5.  Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за управљање 

ризиком, Oдељење противградне заштите, Београд 
6.  Министарство заштите животне средине, Београд  
7.  Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад 
8.  Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад 
9.  Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад 
10.  ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица 
11.  Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад 
12.  Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица 
13.  ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад 
14.  ЈП „Војводина шуме“ , Нови Сад 
15.  ЈП „Електромрежа Србије“, Београд 
16.  ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција  Рума, Рума 
17.  ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција  Сремска Митровица, Сремска Митровица 
18.  СББ - Српске кабловске мреже ДОО, Београд 
19.  НИС ад. Нови Сад, Гаспром Њефт, Нови Сад 
20.  ЈП „Србијагас“, Нови Сад  
21.  Теленор доо, Нови Београд 
22.  „VIP mobile“ доо, Нови Београд 
23.  Телеком Србија, Дирекција за технику, Функција планирања и развоја, Сектор за планирање 

и развој транспортне телекомуникационе мреже, Нови Београд 
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Редни 
број 

 Општина, секретаријат, институција и др. 

24.  Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 
25.  Републички сеизмолошки завод, Београд 
26.  ЈП „Путеви Србије“, Сектор за стратегије, пројектовање и развој, Београд  
27.  „Инфраструктура железнице Србије“ АД, сектор за инвестиције, развој и технологију, Београд 
28.  ЈП Емисиона техника и везе, Сектор техника, Београд 
29.  Центар за разминирање, Београд 
30.  ЈП „СРЕМ ГАС“, Сремска Митровица 
31.  ЈП „ГАС-РУМА“, Рума 
32.  ЈП „ Национални парк Фрушка гора“ Нови Сад 
33.  ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција  Нови Сад, Нови Сад 
34.  АД „Електромрежа Србије“, Београд 
35.  ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица 
36.  ЈП „Комуналац“ Ириг 
37.  ЈКП „Беочин“  Беочин 
38.  Општина Ириг, Општинска управа, Служба за заштиту животне средине и урбанизам, Ириг 
39.  Општина Беочин, Општинска управа, Одељења за инспекцијске послове, урбанизам  

и заштиту животне средине, Беочин 
40.  Град Сремска Митровица, Градска управа за здравствену, социјалну заштиту и заштиту 

животне средине, Сремска Митровица 
 
 
2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 
Смернице за спровођење Просторног плана односе се на обухват Просторног плана. 
Спровођење Просторног плана реализује се кроз: 
- директну примену Просторног плана и 
- спровођење на основу важећих просторних и урбанистичких планова. 
 
 
2.1. ДИРЕКТНО СПРОВОЂЕЊЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 
Директно спровођење Просторног плана се примењује на трасу планираног 
дистрибутивног гасовода, објекте (мерно регулационе станице и мерна  станица) и места 
укрштања коридора  гасовода са саобраћајном инфраструктуром (пут и пруга), 
енергетском инфраструктуром (далековод), електронско комуникационом 
инфраструктуром, водопривредном инфраструктуром и водотоком. 
 
Просторни план представља плански основ за издавање информације о локацији и 
локацијских услова у зони његове директне примене, на основу детаљне разраде и 
правила уређења, грађења и заштите за дистрибутивни гасовод Ривица – Јазак – 
„Летенка“, за пратеће објекте (МС „Ривица“, МРС „Јазак“, МРС „Мала Ремета“ и МР 
„Летенка“), као и приступне путеве у функцији дистрибутивног гасовода. Детаљан опис 
граница обухвата Просторног плана, радног појаса и појаса заштите, са пописом 
парцела је дат у тачки I/1. У случају неслагања бројева парцела из пописа са 
катастром непокретности, приликом спровођења, меродавна је ажурна копија плана 
оверена и издата од стране надлежне Службе за катастар непокретности. 
 
Уколико у фази израде пројектне документације  дође до потребе за изменом 
планиране трасе дистрибутивног гасовода или до промене положаја надземних 
објеката, измена се може извести унутар границе обухвата посебне намене, а уз 
поштовање правила за уређење, грађење и заштиту. 
 
 
2.2. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ У ДРУГИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТИМА 
 
Овим Просторним планом дефинисани су уређење, коришћење и заштита подручја 
посебне намене дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима 
детаљне регулације, које је обавезно уградити приликом израде просторних и 
урбанистичких планова у обухвату овог Просторног плана.  
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Основна намена и решења која се односе на подручје посебне намене, дефинисана 
овим Просторним планом, не могу се мењати плановима нижег хијерархијског нивоа.  
 
У подручју обухвата овог Просторног плана (појас ширине 200 m лево и десно од осе 
гасовода) утврђеним овим Просторним планом, примењују се важећи плански 
документи (просторни планови подручја посебне намене, просторни планови јединица 
локалне самоуправе и урбанистички планови) у деловима који нису у супротности са 
режимима коришћења, уређења и заштите коридора дистрибутивног гасовода, 
дефинисаним овим Просторним планом. Важећи планови, као и израда нових планских 
докумената нижег хијерархијског нивоа ускладиће се са овим Просторним планом. 
 
 
3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ 
 
Динамика фазне реализације изградње дистрибутивног гасовода ће зависити од 
приоритета које дефинише инвеститор. Изградњи дистрибутивног гасовода, претходиће 
израда пројектне документације. 
 
У првој фази имплементације Просторног плана приоритети у реализацији 
дистрибутивног гасовода су: решавање имовинских односа у поступку експропријације 
непокретности на целокупној траси транспортног гасовода, као и изградња појединих 
деоница дистрибутивног гасовода са пратећим објектима и приступним путевима. 
 
Реализација планских решења подразумева и усклађивање трасе дистрибутивног 
гасовода са осталим инфраструктурним системима и објектима, при чему приоритет 
имају укрштања дистрибутивног гасовода са другим инфраструктурним системима.  
 
 
4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
 
Реализација дистрибутивног гасовода представља један од приоритета Покрајинског 
секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, као носиоца свих 
активности на реализацији овог инфраструктурног објекта. У временском хоризонту 
Просторног плана предвиђена је изградња и пуштање у рад целокупног система.  
 
Основне планско-програмске мере и инструменти имплементације овог Просторног 
плана су израда елабората о експропријацији за површине јавне намене и израда 
техничке документације за целокупну трасу гасовода. Дефинисање посебних 
нормативно-правних, финансијских или организационих мера и инструмената 
имплементације биће спроведено кроз израду и ревизију техничке документације за 
дистрибутивни гасовод. 
 
У складу са описом обухваћених површина (пописом катастарских парцела и 
графичким приказима детаљне разраде) Просторни план представља основ за: 
- проглашавање јавног интереса за експропријацију земљишта и других 

непокретности за потребе изградње дистрибутивног гасовода, објеката и приступних 
путева, за које је у складу са законом предвиђено формирање посебних 
грађевинских парцела или пренамена обухваћених површина и  

- проглашавање јавног интереса за привремену/непотпуну експропријацију и 
установљење права службености за потребе изградње/постављања објеката и 
инсталација у функцији дистрибутивног гасовода, за које у складу са законом није 
предвиђено формирање посебних грађевинских парцела или пренамена обухваћених 
површина. 
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За потребе изградње дистрибутивног гасовода, користиће се постојеће саобраћајнице 
на подручју Просторног плана, као и неопходно пољопривредно, шумско, грађевинско 
и водно земљиште у складу са Законом о планирању и изградњи члан 69. став 1, став 
10, став 11 и став 12, да се омогућује Инвеститору за изградњу објекта право пролаза 
и превоза преко суседног и околног земљишта, који је у својини других власника ради 
извођења радова у току изградње, када то захтева технолошки поступак. Сви власници 
и држаоци суседног и околног земљишта дужни су да омогуће несметани приступ 
градилишту и трпе извођење радова за потребе изградње енергетског објекта. 
 
Инвеститор је дужан да власницима или држаоцима суседног или околног земљишта 
надокнади штету која буде причињена пролазом и превозом. Ако не буде постигнут 
споразум о висини накнаде штете, одлуку о томе доноси надлежни суд. 
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Списак закона од значаја за израду Просторног плана   
 

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14); 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15); 

- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка 
и 14/16); 

- Закон о националним парковима („Службени гласник РС“, број 84/15); 
- Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службени гласник РС“-

Међународни уговори, број 4/11); 
- Закон о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-исправка); 
- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11-др. закон, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон); 
- Закон о црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/06); 
- Закон о регионалном развоју („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 30/10 и 89/15-др. 

закон);  
- Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 18/16); 
- Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 

65/13 и 15/15-УС); 
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др. 

закон); 
- Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Службени 

гласник РС“, бр. 99/09 и 67/12-УС); 
- Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. 

закон и 83/14-др. закон); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, „Службени 

лист СРЈ“, број 16/01-СУС и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13-УС); 
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. 

закон, 41/09 и 112/15); 
- Закон о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 

10/13-др. закон); 
- Закон о сточарству („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 93/12 и 14/16); 
- Закон о ветеринарству („Службени гласник РС“, бр. 91/05, 30/10 и 93/12); 
- Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“, број 41/09); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др. закон,54/96, 101/05-др. закон, престао да важи осим одредаба чл. 
81. до 96.); 

- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 
и 104/13); 

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09, 
53/10, 101/11, 32/13-УС, 55/14, 96/15-др. закон и 9/16-УС); 

- Закон о железници („Службени гласник РС“, бр. 45/13 и 91/15); 
- Закон о безбедности и интероперабилности железница („Службени гласник РС“,  

бр. 104/13, 66/15-др. закон и 92/15); 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-

др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16); 
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

(„Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15); 
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 

бр. 135/04 и 88/10); 
- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 

36/09); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15) 
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- Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09-др. закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 45/13-др. закон и 93/14); 

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“,8 број 36/09); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16); 
- Закон о биоцидним производима („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11 и 

25/15); 
- Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 

25/15); 
- Закон о заштити од јонизујућих зрачења и нуклеарној сигурности („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09 и 93/12); 
- Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 

84/15); 
- Закон о спорту („Службени гласник РС“, број 10/16); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 

101/15); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС и 

62/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 
који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др. закон, 54/93, 

60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао 
да важи осим одредби чл. 9. до 20.); 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, број 18/10); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, 

број 128/14); 
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 
- Закон о одбрани („Службени гласник РС“, бр. 116/07, 88/09, 88/09-др. закон, 

104/09-др. закон и 10/15); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 20/15); 
- Закон о одбрани од града („Службени гласник РС“, број 54/15); 
- Уредба о категоризацији државних путева („Службени гласник РС“, број 105/13, 

119/13 и 93/15); 
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/10); 
- Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, брoj 31/12); 
- Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији 

гасовитих угљоводоника („Службени гласник PC“, број 104/09), 
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Службени 

гласник СРС“, бр. 44/77, 45/85 и 18/89 и „Службени гласник PC“, 6р. 53/93, 67/93, 
48/94, 101/05 - д р  закон и 54/15 - др. закон); 

- Правилник о техничким нормативима при истраживању и експлоатацији нафте, 
земних гасова и слојних вода („Службени лист СФРЈ“, бр. 43/79, 41/81 и 15/82), 

- Правилник о безбедности машина („Службени гласник PC“, број 58/16); 
- Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 

гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник PC“, број 86/15); 
- Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштењу и 

претакању запаљивих течности („Службени лист СФРЈ“, број 114/17). 
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4. Списак органа, институција и предузећа којима су упућени захтеви за услове од 
значаја за израду Просторног плана 
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Списак органа, институција и предузећа којима су упућени захтеви за услове од значаја за израду 
Просторног плана 
 

Редни 
број 

ОПШТИНА, СЕКРЕТАРИЈАТ, 
ИНСТИТУЦИЈА И ДР. АДРЕСА ДАТУМ ПРИЈЕМА  

И НАШ БРОЈ 

1.  ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Градска управа за урбанизам, комуналне                                                                             
и инспекцијске послове 

22000 СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Књаз Михаилова бр. 24 

07.08.2018. 
1745/1 

2.  ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Градска управа за здравствену, социјалну 
заштиту и заштиту животне средине  

22000 СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Трг Светог Димитрија бр. 13 

02.08.2018. 
1685/1 

3.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА БЕОЧИН 
Општинска управа 
Одељења за инспекцијске послове, 
урбанизам  
и заштиту животне средине 

21300  БЕОЧИН 
Светосавска 25 

 

07.08.2018. 
1729/1 

4.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИРИГ 
Општинска управа 
Служба за заштиту животне средине и 
урбанизам 

22406 ИРИГ 
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 1 

27.08.2018 
1837/1 

5.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за ванредне ситуације  
Одељење за ванредне ситуације у Сремској 
Митровици 

22000 СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Румски пут б.б. 
 

 

6.  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за ванредне ситуације  
Управа за превентивну заштиту  

Омладинских бригада бр.31,  
11000 Београд 

13.07.2018. 
1503/1 

 
7.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
Сектор за ванредне ситуације  
Управа за управљање ризиком 

Омладинских Бригада 31,  
11000 Нови Београд 

 

03.08.2018. 
1697/1 

8.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО                                                             
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Сектор за планирање и управљање у 
животној средини 
Група за заштиту од великог хемијског удеса 

Омладинских бригада 1 
 

11000 Београд 

24.07.2018. 
1585/1 

9.  АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  

Булевар Михајла Пупина 
бр.16,  

21000 Нови Сад 

19.07.2018. 
1550/1 

10.  АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ЕНЕРГЕТИКУ,                                       
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ 

Бул. Михајла Пупина  
бр. 16,  

21000 Нови Сад 

25.07.2018. 
1604/1 

11.  АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ,                                 
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО 

Бул. Михајла Пупина  
бр. 16,  

21000 Нови Сад 

19.07.2018. 
1551/1 

12.  ЈКП "БЕОЧИН" БЕОЧИН 
Десанке Максимовић бр. 52 

07.08.2018. 
1729/1 

01.08.2018. 
1671/1 

13.  ЈП "КОМУНАЛАЦ" ИРИГ 22406 ИРИГ 
Улица Вука Караџића 45 

 

14.  ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА 22000 СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Стари шор бр.  114 

14.08.2018. 
1772/1 

15.  ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 
ПРИРОДЕ 

21000 НОВИ САД 
Радничка 20а 

10.08.2018. 
1755/1 

16.  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 
КУЛТУРЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

22000 СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Светог Димитрија бр. 10 

2103/1 

17.  ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ 21000 НОВИ САД 
Бул. Михајла Пупина бр. 25 

1892/1 
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Редни 
број 

ОПШТИНА, СЕКРЕТАРИЈАТ, 
ИНСТИТУЦИЈА И ДР. АДРЕСА ДАТУМ ПРИЈЕМА  

И НАШ БРОЈ 

18.  ЈП "ВОЈВОДИНА ШУМЕ" 21131 ПЕТРОВАРАДИН 
Прерадовићева бр. 2 

30.08.2018. 
1866/1 

19.  ЈП"ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 11000 БЕОГРАД 
Кнеза Милоша бр. 11 

13.08.2018. 
1765/1 

20.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА 
Огранак Електродистрибуција Рума 

Индустријска 2А,  
22400 Рума 

06.08.2018. 
1724/1 

12.09.2018 
1954/2 

21.  ЕПС СНАБДЕВАЊЕ ДОО БЕОГРАД 
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА НОВИ САД 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НОВИ САД 

21000 НОВИ САД 
Бул.ослобођења 100 

 

 

22.  СББ - Српске кабловске мреже ДОО Булевар Зорана Ђинђића 
бр.8а, 11000 Београд 

08.11.2018. 
2437/1 

23.  НИС ад. Нови Сад, Гаспром Њефт Народног Фронта бр.12,  
21000 Нови Сад 

01.08.2018. 
1682/1 

24.  ЈП "СРБИЈАГАС" НОВИ САД  
 

Народног Фронта бр.12,  
21000 Нови Сад 

16.07.2018. 
1534/1 

25.  ТЕЛЕНОР ДОО 
 

11070 НОВИ БЕОГРАД 
Омладинских бригада бр. 90 

29.08.2018. 
1845/1 

26.  „VIP mobile“ доо  11070 НОВИ БЕОГРАД 
Омладинских бригада бр. 21 

30.07.2018. 
1627/1 

27.  Телеком Србија, Дирекција за технику, 
Функција планирања и развоја, Сектор за 
планирање и развој транспортне телекомун. 
мреже 

11070 НОВИ БЕОГРАД 
Булевар уметности бр. 16а 

08.08.2018. 
1739/1 

28.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Републички хидромет. завод Србије 

11000 БЕОГРАД 
Кнеза Вишеслава 66 

09.08.2018. 
1749/1 

29.  ЈП „Путеви Србије“  
Сектор за стратегије, пројектовање и развој 

11000 БЕОГРАД 
Бул. Краља Александра  

бр. 282 

06.08.2018. 
1716/1 

06.08.2018. и 
22.08.2018. 

1722/1и 1803/1 
30.  „Инфраструктура железнице Србије“ АД, 

сектор за инвестиције, развој и технологију 
11000 БЕОГРАД 
Немањина бр. 6 

17.07.2018. 
1533/1 

31.  ЈП Емисиона техника и везе 
Сектор техника 

11000 БЕОГРАД 
Кнеза Вишеслава бр. 88 

19.07.2018. 
1552/1 

32.   ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ Војводе Тозе бр. 31,  
11000 Београд 

19.07.2018. 
1553/1 

33.  ЈП "СРЕМ ГАС" 
 

Трг Војвођанских бригада 
14/I, 22000 Сремска 

Митровица 

31.07.2018. 
1648/1 

34.  ЈП "ГАС-РУМА" 
 

ЈНА 136,  
22400 Рума 

 

35.  ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 
ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА 
Огранак Електродистрибуција Сремска 
Митровица  

22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Фрушкогорска бб 

 

06.08.2018. 
1717/1 

36.  ЈП „ Национални парк Фрушка гора“ 21208 Сремска Каменица 
Змајев трг 1 

16.07.2018. 
1523/1 

37.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
РЕПУБЛИЧКИ СЕИЗМОЛОШКИ ЗАВОД 

11000 Београд 
Ташмајдански парк б.б. 

10.07.2018. 
1477/1 

38.  АД "ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ" БЕОГРАД 
 

11000 Београд 
Кнеза Милоша 11 

13.08.2018 
1765/1 

39.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 
УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 

11000 Београд 
Немањина 15 

23.08.2018 
1820/1 

40.  РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 
Републичка дирекција за воде 

11000 Београд 
Немањина 22-26 

04.09.2018 
1893/1 

 
Захтеви за услове су упућени 06.07.2018.год. на 40 адреса. 
 
 



Страна 908 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА 
РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Списак тачака укрштања дистрибутивног гасовода са административним границама и 

другим инфраструктурним системима 
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1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
  
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
Републике Србије“, број 135/04 и 88/10) утврђена је обавеза да се стратешка процена 
утицаја на животну средину врши и за планове у области просторног и урбанистичког 
планирања. Законом су утврђени услови, начин и поступак вршења процене утицаја 
планова на животну средину, у циљу обезбеђивања заштите животне средине и 
унапређивања одрживог развоја, интегрисањем основних начела заштите животне 
средине у поступак припреме и усвајања планског документа. 
 
На основу Покрајинске скупштинске одлуке о изради Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са 
елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“, број 12/18), приступило се изради 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног 
гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: 
Просторни план). Такође, на основу Одлуке о изради стратешке процене утицаја 
Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног 
гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације на животну средину 
(„Службени лист АПВ“, број 12/18), истовремено са израдом Просторног плана, приступило 
се изради Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са 
елементима детаљне регулације на животну средину (у даљем тексту: Стратешка 
процена). 
 
Обрађивач Стратешке процене је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 
Железничка 6/III. 
 
Стратешком проценом су, на основу мултидисциплинарног начина рада, вредновани и 
процењени могући значајни утицаји на животну средину до којих може доћи 
имплементацијом Просторног плана и дат је предлог мера за смањење негативних 
утицаја на животну средину. 
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
 
1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Стратешка процена је процес којим се интегришу циљеви и принципи одрживог развоја у 
Просторни план, с циљем избегавања, спречавања или ограничења негативних утицаја на 
животну средину, здравље људи, биодиверзитет, природна, културна и друга створена 
добра.  
 
Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је обавеза 
произашла из Одлуке да се израђује стратешка процена утицаја предметног Просторног 
плана на животну средину. 
 
У складу са законским одредбама и праксом, Извештај о стратешкој процени 
структурално обрађује:  
(1) полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке 

процене); 
(2) циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, 

дефинисања проблема и проналажења решења);  
(3) стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у ужем 

смислу – дефинисање матричног оквира процене);  
(4) смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и 

хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења планског 
документа);  

(5) програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење 
спровођења планског документа, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и 
новог стања на планском подручју); 

(6) коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир 
коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су 
утицале на стратешку процену); 

(7) начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у 
поступку стратешке процене);  

(8) закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом за 
спровођење и унапређења стратешке процене). 

 
Разлози за вршење Стратешке процене су сагледавање, процена и утврђивање могућих 
значајних утицаја на животну средину простора у обухвату Просторног плана, као и 
дефинисање мера које је потребно предузети како би се евентуални значајни утицаји 
на животну средину спречили, отклонили или смањили на минимум. 
 
Стратешком проценом се оцењују односно утврђују потенцијални негативни утицаји на 
животну средину и дефинишу мере за спречавање или смањење штетних утицаја 
планских решења. Резултати стратешке процене утицаја доприносе евентуалном 
редефинисању фазних планских концепција и решења и одговарајућем доношењу 
одлука у планском процесу – оптималних са становишта заштите животне средине, 
применом мера заштите животне средине у току спровођења Просторног плана.  
 
Сама израда Просторног плана базирана је на методолошком приступу и обрасцима 
који се користе за планирање линијских инфраструктурних система, а који се заснивају 
на принципима одрживог развоја. За изналажење оптималних планских решења 
коришћена је релевантна информациона, студијска и техничка документација, 
добијени услови од надлежних органа и организација у чијој је надлежности њихово 
издавање, актуелна планска и друга документација која се односи на подручје 
обухвата Просторног плана.  
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Значај стратешке процене утицаја на животну средину се огледа у томе што: 
 
- обрађује питања и утицаје ширег значаја, који се не могу сагледати у оквиру 

појединачних пројеката; 
- омогућава проверу погодности различитих варијанти развојних концепата; 
- се изузимају ограничења која су присутна при процени утицаја одређеног пројекта 

на животну средину (локацијски услови, техничко – технолошка решења, економска 
оправданост пројекта - процењени период повраћаја инвестиција, анализа трошкова 
и добити само са економског становишта и др.); 

- анализа утицаја конкретних пројеката, обухвата и претходну идентификацију 
проблема и утицаја који могу имати кумулативни ефекат итд. 

 
 
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
1.1.1. Правни основ  
 
Правни основ за израду предметног Просторног плана дефинисан је чланом 21. Закона 
о планирању и изградњи, чиме је утврђено да се просторни план подручја посебне 
намене доноси за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења и 
коришћења и заштите простора. 
 
Правни основ за израду Стратешке процене произилази из Закона о планирању и 
изградњи, Закона о заштити животне средине и Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину. 
 
Основни разлог за израду стратешке процене је евалуација утицаја планских решења 
на самом подручју обухвата Просторног плана, као и могући утицаји ван планског 
подручја. 
 
Чланом 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), је прописано обављање стратешке процене за 
просторне планове и дефинисани су критеријуми за утврђивање могућих значајних 
утицаја на животну средину планских решења. Критеријуми су засновани на 
карактеристикама планског документа и карактеристикама утицаја.  
 
1.1.2. Плански основ и друга стратешка документација  
 
Услови и смернице од значаја за израду Просторног плана, садржани су у планским 
документима вишег реда: Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. 
године („Службени гласник РС“, број 88/10) и Регионалном просторном плану 
Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 22/11). 
 
Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године 
 
Просторни план Републике Србије је основни плански документ просторног планирања 
и развоја, који има стратешко-развојну и општу регулаторну функцију.  
 
Стратешки приоритети у енергетици Републике Србије у сектору гасне привреде су: 
завршетак изградње ПСГ Б. Двор; започињање градње новог складишта природног гаса 
(Итебеј или Острoво) и других потенцијалних складишта (Мокрин, Тилва, Међа и др); 
градња гасовода „Јужни ток“; гасификација градова Републике Србије (сталан 
приоритет у планском периоду) и повезивање са гасоводним системима суседних 
држава. 
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Оперативни циљеви су: 
 
- континуитет технолошке модернизације и ревитализације постојећих енергетских 

инфраструктурних система; 
- изградња разводне/дистрибутивне мреже природног гаса у Војводини, централној, 

западној, источној и јужној Србији (индивидуални потрошачи) ради целовитости 
простора. 

 
Регионални просторни план Аутономне покрајине Војводине 
 
Развој енергетике подразумева: ревитализацију, реконструкцију и модернизацију 
постојећих енергетских објеката у циљу сигурности, поузданости, смањења губитака, 
смањења негативних утицаја на животну средину; повећање удела коришћења 
расположивих потенцијала, рационализацију коришћења енергије и енергената на 
свим нивоима; повећање енергетске ефикасности (производња, пренос, дистрибуција, 
потрошња); изградњу нових енергетских објеката, нарочито неконвенционалних 
извора енергије, у циљу достизања потребног удела коришћења обновљиве енергије у 
укупној финалној производњи и потрошњи; изградњу преносних објеката за 
повезивање са суседним конзумима и нових енергетских објеката у складу са растућим 
потребама; и обезбеђење поузданог и квалитетног снабдевања енергијом и 
енергентима. 
 
Осим Просторног плана Републике Србије и Регионалног просторног плана АП 
Војводине, други плански и стратешки документи од значаја за израду Просторног 
плана су:  
 
- Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године („Службени 

лист АПВ“, број 16/04); 
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године („Службени гласник РС“, број 101/15); 
- Просторни план подручја посебне намене система за наводњавање Срема 

(„Службени лист АПВ“, број 57/17); 
- Просторни план подручја посебне намене система за водоснабдевање Срема 

(„Службени лист АПВ“, број 57/17); 
- Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав 

(ПАНЕВРОПСКИ КОРИДОР VII) („Службени гласник Републике Србије”, број 14/15); 
- План детаљне регулације локалитета „Летенка“ на Фрушкој гори („Службени лист 

Града Сремска Митровица“, бр. 7/2018 од 29.6.2018). 
 
Такође, имајући у виду да подручје обухваћено границом Просторног плана, обухвата 
делове територије општине Ириг, Града Сремска Митровица и општине Беочин, у наставку 
је дат преглед важећих просторних планова ових локалних самоуправа и урбанистичког 
плана за насеље Јазак: 
 
- Просторни план општине Ириг („Службени лист општина Срема“, број 13/14); 
- Просторни план територије Града Сремска Митровица до 2028 („Службени лист Града 

Сремска Митровица“, број 8/15); 
- Просторни план општине Беочин („Службени лист општине Беочин“, број 13/12); 
- План генералне регулације насеља Јазак („Службени лист општина Срема“ број 11/16). 
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2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
2.1. САДРЖАЈ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 
Садржина Просторног плана дефинисана је Законом о планирању и изградњи и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања. 
 
Просторни план се састоји од текстуалног и графичког дела. У наставку је дат преглед 
поглавља, која Просторни план структурално садржи, као и преглед графичких прилога 
на којима су приказана планска решења: 
 
A) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 
 
Увод 
I  Полазне основе 
- Обухват и опис границе подручја Просторног плана са границама заштитног појаса 
- Обавезе, услови и смернице из Просторног плана Републике Србије и других развојних 

докумената 
- Оцена постојећег стања 
- Економска, друштвена и еколошка оправданост изградње система у случају када се израђује 

претходна студија оправданости 
 
II Принципи, циљеви и концепција планирања, изградње и функционисања дистрибутивног 

гасовода 
- Принципи планирања, изградње и функционисања дистрибутивног гасовода 
- Општи и оперативни циљеви 
- Регионални значај система и функционалне везе са окружењем 
- Концепција планских решења 
 
III  Планска решења развоја подручја посебне намене са утицајем посебне намене нa развој 

појединих области 
- Планска решења подручја посебне намене 
- Утицај нa природу, животну средину и непокретна културна добра и мере заштите 
- Утицај нa функционисање насеља 
- Однос према другим техничким системима 
- Употреба земљишта 
 
IV  Правила уређења и правила грађења 
- Правила уређења и организације земљишта 
- Правила грађења 
 
V  Имплементација 
- Институционални оквир имплементације и учесници у имплементацији 
- Смернице за спровођење Просторног плана 
- Приоритетна планска решења и пројекти 
- Мере и инструменти за имплементацију 
 
Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 

1. Прегледна карта (лист 1) Р - 1:25000 
2. Посебна намена простора (лист 2.1-2.5) Р - 1:5000 
3. Карта спровођења (лист 3.1-3.5) Р - 1:5000 
4. Детаљна регулација надземних објеката - 

лист 4.1 Мерна станица „Ривица“ КО Ривица Р - 1:1000 
5. Детаљна регулација надземних објеката - 

лист 4.2 Мерно регулациона станица „Јазак“ КО Јазак Село Р - 1:1000 
6. Детаљна регулација надземних објеката -  

лист 4.3 Мерно регулациона станица „Мала Ремета“ КО Мала Ремета Р - 1:1000 
7. Детаљна регулација надземних објеката –  

лист 4.4 Мерно регулациона станица „Летенка“ КО Шуљам Р - 1:1000 
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Детаљнији преглед планских решења и њихова анализа у смислу утицаја на животну 
средину наведени су и разматрани у овом Извештају, у оквиру поглавља III Процена 
могућих утицаја Просторног плана на животну средину са описом мера за 
смањење негативних утицаја на животну средину. 
 
 
2.2. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 
На основу стратешких приоритета датих плановима вишег реда, у области енергетске 
инфраструктуре, као и у Стратегији развоја енергетике Републике Србије до 2025. 
године са пројекцијама до 2030. године, као примарни циљеви истичу се: обезбеђење 
гасоводне инфраструктуре у свим деловима Србије, јачање привредне конкурентности 
и територијалне кохезије, као и унапређење квалитета животне средине у насељима са 
повећањем коришћења гаса као основног енергента. 
 
Општи циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите подручја посебне намене 
дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ су:  
 
- Обезбеђење неопходних услова за изградњу дистрибутивног гасовода, којим ће се 

општина Ириг интегрисати у гасоводни систем Републике Србије, редовним, 
стабилним, безбедним и еколошки оправданим снабдевањем природним гасом 
потрошача у западном делу општине Ириг и снабдевање природним гасом 
туристичког локалитета „Летенка“; 

- Одржив просторни развој енергетске инфраструктуре - коришћењем еколошки 
прихватљивих извора енергије, посебно ресурса природног гаса, уз постизање 
економске оправданости, социјалне прихватљивости и еколошке одрживости;  

- Смањење штетног утицаја на животну средину - сагледавањем квалитета животне 
средине, њеним унапређењем и очувањем безбедности квалитета, применом мера 
заштите и превенцијом од негативних утицаја и ризика за животну средину у зони 
коридора гасовода;  

- Заштита природних ресурса, природног и културног наслеђа - адекватном заштитом 
и одрживим коришћењем природних ресурса, у погледу очувања постојећих 
екосистема, атрактивности подручја ширег коридора, спречавањем нарушавања 
туристичко-рекреационе вредности и повећањем естетске вредности, презентацијом 
и јачањем локалног и регионалног идентитета и др. 

 
Посебни односно оперативни циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите 
подручја посебне намене дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ су: 
 
- резервисање простора за реализацију дистрибутивног гасовода и објеката који чине 

његов саставни и функционални део,  
- установљавање зона заштите и спровођење режима зона заштите гасовода, са 

циљем спречавања негативних утицаја на окружење и могућих последица 
акцидената на систему, 

- одржавање функционалности и омогућавање планског развоја свих инфраструктурних 
система који су у непосредном контакту са објектима система гасовода, 

- максимално очување и мониторинг утицаја на биодиверзитет, природне ресурсе и 
заштићена природна и непокретна културна добра у коридору гасовода и његовом 
непосредном окружењу, 

- смањење негативних утицаја и ризика у насељима на подручју коридора и његовом 
непосредном окружењу,  

- редовно, сигурније и економичније снабдевање енергентима (природни гас) 
привреде и становништва, као и успостављање нових квалитетнијих услова рада и 
пословања у привреди који ће подстицајно деловати на развој и допринети јачању 
привредне конкурентности општине Ириг.   
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3. ОБУХВАТ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 
Подручје обухвата Просторног плана и посебне намене чини инфраструктурни коридор 
200 m лево и десно у односу на осовину дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-
„Летенка“, са припадајућим објектима гасне инфраструктуре, као и прикључцима на 
мрежу јавне инфраструктуре (путне, електроенергетске, ЕК). Ово подручје је предмет 
обухвата и детаљне разраде овог Просторног плана.  
 
Подручје обухваћено границом Просторног плана, обухвата делове катастарске 
општине у следећим јединицама локалне самоуправе:  
 
- Општина Беочин: КО Беочин; 
- Општина Ириг: КО Ривица, КО Врдник, КО Јазак Село, КО Мала Ремета и КО Јазак 

Прњавор; 
- Град Сремска Митровица: КО Бешеново Прњавор и КО Шуљам. 
 
Укупна површина обухвата Просторног плана износи 941 ha (подаци о површинама 
катастарских општина преузети од Републичког геодетског завода-портал НИГП). 
 
 
4.  ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 
4.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Географски положај 
 
Подручје обухваћено Просторним планом се налази у југозападном делу АП Војводине 
односно у северном делу Сремске области, на подручју Фрушке горе.  
 
У геосаобраћајном смислу обухваћено подручје има релативно повољан положај у 
ширем окружењу, који представља изразиту вредност и потенцијал развоја.  
 
Рељеф, геолошке и геоморфолошке карактеристике   
 
У погледу рељефа и геолошког састава, на посматраном подручју су издвојене три   
морфолошке целине: Фрушка гора, Сремска лесна тераса и Сремска лесна зараван. 
 
Фрушка гора представља јединствен природни феномен због чињенице да је на овако 
ниској острвској планини забележен историјат формирања самог масива од постанка 
земљине коре до данас. Рељеф Фрушке горе одликује се низом елемената тектонског и 
егзогеног порекла, док њена основна маса има облик великог хорста. 
Најраспрострањеније су седиментне стене, затим метаморфне, док су најмање 
заступљене магматске стене.  
 
Највећи део планиране трасе дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ се 
налази на делу Сремске лесне терасе, која је састављена од сувоземног, барског и 
преталоженог леса.  
 
Сремска лесна зараван формирана је у хетерогеној седиментној серији у којој се 
наслаге еолског леса смењују са фосилним педолошким хоризонтима, падинским 
седиментима, флувијалним шљунковима и песковима. Лесна зараван састављена је од 
лесних наслага, при чему је лес различите дебљине (од 1 m до 7 m) стваран у 
квартару, највише у плеистоцену, а делом и у холоцену. Лес је еолска творевина, 
настао је навејавањем фине ситне прашине коју су преносили ветрови из свих праваца. 
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Како је Фрушка гора својим висинама пружала отпор ветровима, лес се таложио око 
планинске масе. 
 
У морфологији лесне заравни издвајају се предолице (лесне вртаче), долови, сурдуци, 
вододерине. У погледу гранулометријског састава, и лес и смеђе зоне се састоје од 
песка, прашине и глине. Међутим, лес садржи много више прашине (57-75%) него 
смеђа зона (37-45%), док је проценат глине у смеђим слојевима далеко већи. На 
површини лесне заравни налази се земљиште типа чернозем, дебљине до 80 cm.   
 
Геомеханичке карактеристике 
 
Геомеханичке карактеристике подручја инфраструктурног коридора дистрибутивног  
гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“, пружају податке о стабилности и постојаности 
терена, а обухватају геолошки састав, хидрогеолошка својства, техничке 
карактеристике стенске масе, као и сеизмизам.  
 
Лесоидне глине и барски лес су седименти лесних тераса. Дебљина лесоидног 
материјала на лесним терасама се креће од 2 m до 6 m. У минеролошком погледу 
састав терасног леса је исти као и типског, само што је јаче алкализован због блиске 
подземне воде. Одликује се одсуством јасно изражене слојевитости, високим степеном 
порозности, али и порама малог промера, те се ове стене одликују смањеном 
водопропустљивошћу. Заједно са глином која је водонепропусна али водоносна стена, 
чини да је носивост ових терена релативно задовољавајућа у погледу градње. 
 
Лесне наслаге покривају површину лесне заравни. Лес је специфична прашинаста 
творевина еолског порекла, са доста уједначеним гранулометријским саставом. Спада у 
полувезане седименте са просечном дебљином 2-10 m. Лако се одроњава у вертикалном 
правцу и прави стенске отсеке. Услед велике порозности и пропустљивости леса, на 
лесним заравнима се осећа одсуство површинске акумулације вода, услови 
водоснабдевања су доста неповољни, као и квалитет подземних вода. Носивост сувог 
леса неоштећене структуре је велика и креће се између 1,5-2 kg/cm2. Међутим, са 
повећањем влажности носивост се смањује, а могућност клизања тла повећава. 
 
На основу анализе може се закључити да подручје инфраструктурног коридора 
дистрибутивног гасовода, има релативно повољну геомеханичку структуру, без 
изразитијих просторних ограничења. 
 
Педолошке карактеристике 
 
Инфраструктурни коридор дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ 
простире дуж јужне падине Фрушке горе, углавном од истока ка западу, осцилујући и 
на југ и на север, a завршава се на планинском хрбату. Овакво простирање, на великој 
површини и у различитим висинским зонама условило је веома хетероген педолошки 
састав земљишта. Заступљено је неколико врста чернозема, карбонатни, 
бескарбонатни и заруђени, потом гајњача и гајњача лесивирана, затим у коритима 
планиских бујичних потока кроз које пролази траса гасовода срећемо делувијално-
алувијалне наносе, а на гребену Фрушке Горе превладава скелетно земљиште. 
 
Чернозем карбонатни (на лесном платоу) представља творевину насталу у сувом и 
топлом бореалу, у степско континенталној клими и њој својственој вегетацији. Боја 
овога чернозема је изразито мрко-смеђа, по чему се (на дневној светлости) разликује 
од других чернозема. Структура је изразито ситно грудвичаста и мрвичаста. Механички 
састав је нешто лакши, али знатно зависи од геолошко - минеролошких особина 
супстрата на коме се развило. Основна хемијска особина ових, типичних чернозема је 
висока карбонатност, а pH вредност је редовно алкална. 
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Черноземи карбонатни на лесном платоу спадају у дубоке педолошке творевине, 
претежно иловаче добре пропустљивости и порозности. Ово је земљиште највеће 
производне вредности и даје уједначене приносе. 
 
Чернозем карбонатни и бескарбонатни на лесној тераси није тако типичан као претходни, 
пре свега због своје изложености испирању, јер је настао, развио се и одржао у условима 
атмосферског влажења. Доста је сличан претходном типу, али је тамније боје (изразитије 
мрко-црне), тежег механичког састава (иловача или тежа иловача), а са смањењем удела 
карбоната, механички састав је још тежи (често глиновит), а производне вредности 
умањене у односу на претходни тип и ако још увек добре.  
 
Чернозем заруђени је нешто скромнијих потенцијала, али још увек производно вредан. 
Гајњаче су типична земљишта предодређена за воћарску или виноградарску 
производњу. 
 
Делувијално-алувијална земљишта су углавном хетерогеног састава, у зависности од 
карактера вода које их плаве, односно што је више изражен бујични карактер, то су 
наплавине различитије. Ова земљишта знају бити врло плодна, нарочито у повртарској 
производњи, али у овом конкретном случају формирана су углавном у стрмим 
вододеринама, што значајно лимитира њихов производни потенцијал.  
 
Скелетна земљишта имају танак хумусни слој, па су покривена шумским покривачем, 
што је овде случај, или уопште немају хумусни слој па представљају голет. 
 
Претходно наведено указује да су производни потенцијали земљишта дуж трасе 
предметног гасовода врло хетерогени, што је у складу са разноврсношћу педолошког 
састава земљишта на коме се простире. Постојеће стање данас је такво, да се подручје 
и иначе не одликује високо интензивном пољопривредном производњом, па полагање 
гасовода неће представљати фактор од већег негативног утицаја. Притом се у пуној 
мери мора испоштовати правило да се земљиште ископава слојевито и на исти начин и 
враћа, чиме се утицај земљаних радова на педолошку структуру своди на минимум. 
 
Климатске карактеристике   
 
Према подацима са главне метеоролошке станице у Сремској Митровици за временски 
период од 1981-2010. године, на основу анализираних климатских услова (температуре 
ваздуха, осунчања, облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра), може се 
закључити да на подручју обухвата Просторног плана влада умерено-континентална 
клима са извесним специфичностима. Фрушка гора у великој мери утиче на 
трансформацију ваздушних маса које на њу наилазе.  
 
Просечна вредност средње годишње температуре ваздуха на датом простору износи 
11,3°C, док средња годишња максимална температура износи 17°С, а средња годишња 
минимална температура 6,2°С. Најхладнији месец за посматрани временски период је 
јануар са средњом месечном температуром од 0,1°С, док је најтоплији месец јули са 
средњом месечном температуром ваздуха од 21,5°С. Просечна температура ваздуха у 
зимском периоду износи 1°С, док у летњем периоду износи 20,9°С.   
 
Релативна влажност ваздуха на посматраном простору варира од 68% до 88%. Средња 
годишња релативна влажност ваздуха износи 76%. Средња годишња осунчаност 
износи 2081 часова, број ведрих дана у посматраном временском периоду износи 73, 
док је број облачних дана 97. 
 
Средња годишња сума падавина која се излучи на посматраном простору износи 614,2 
mm. Најнижа средња месечна количина падавина забележена је у фебруару 29,2 mm, 
а највиша у јуну са просеком од 84,4 mm. Просечан број дана са снегом годишње  
износи 26 дана, са максималним просеком у јануару када број дана под снегом износи  
7 дана. 
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На овом подручју заступљени су ветрови из различитих праваца: источног (односно 
југоисточног) тј. кошавског ветра са честином од 128‰ са једне стране и западног 
(односно северозападног) ветра са друге стране. Највећа средња брзина северозападног 
ветра износи 2,9 m/s.   
 
Сеизмолошке карактеристике   
 
Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за 
повратни период од 475 година, у обухвату Просторног плана утврђени су VII односно VII-
VIII степен сеизмичког интензитета према Европској макросеизмичкој скали (ЕМС-98). У 
већем делу обухвата Просторног плана утврђен је земљотрес јачине VII степени. У односу 
на структуру и тип објекта, дефинисане су класе повредивости, односно очекиване 
деформације. У смислу интензитета и очекиваних последица сматра се да ће се за VII 
степен манифестовати „силан земљотрес“, а за VIII степен „штетан земљотрес“. При 
пројектовању и утврђивању врсте материјала за изградњу или реконструкцију 
објеката, обавезно је уважити могуће ефекте за наведене степене сеизмичког 
интензитета према Европској макросеизмичкој скали, како би се максимално 
предупредиле могуће деформације објеката под сеизмичким дејством.   
 
Хидрографске и хидролошке карактеристике 
 
Подручје које обухвата Просторни план припада хидрографској мрежи Срема, а 
генерално припада сливу реке Дунав. Хидрографска мрежа Срема и режим течења 
воде у њој, временом су потпадали под све веће антропогене утицаје па су данас 
знатно измењени у односу на некадашње природно стање.  
 
У подручју ширег посматрања посебне намене, осим дела тока реке Дунав, налазе се и 
бројни канали (каналисани природни водотоци) и потоци, са својим притокама 
(суводолине, јаруге и вододерине), северне и јужне падине Фрушке горе. Потоци 
северне падине, чији је реципијент река Дунав, су Шакотинац, Козарски, Часорски и 
Думбовачки. Канали и потоци јужне падине, чији је реципијент река Сава су: 
Шуљамачки поток (улива се у канал Чикас на km 10+155) са потоцима Мутаљ и 
Грабовац; канал Чикас са потоцима Рашово, Мачевачки и Бунарина; Стејановачки канал 
(улива се у Чикас на km 7+308) са каналом Стејановачки бр. 4 и потоком Водено; канал 
Ровача (улива се у Стејановачки канал на km 5+733) са потоцима Думбово и Црни; 
канал Кудош са потоцима Мартиново, Угоре, Добра вода и Рекећаш; и канал Борковац 
(улив у канал Јеленци на km 2+768, чији је реципијент Кудош) са каналима Борковац 1 
и Борковац 1-1 и потоком Јазавац. 
 
У обухвату Просторног плана се налазе и две акумулације, акумулација „Кудош“ на km 
19+026 канала Кудош и акумулација „Борковац“ на km 5+050 канала Борковац. 
 
Подземне воде 
 
Подручје које обухвата Просторни план припада ширем подручју Срема. Анализа 
кретања подземних вода односи се на шире подручје којем простор у хидрографској 
мрежи припада.  
 
Генерални смерови кретања подземних вода на анализираном подручју су усмерени ка 
нижим морфолошким јединицама. У оквиру издани у алувијалним наслагама поред 
Саве, генерални смер кретања подземних вода је према југу, односно току Саве. Нивои 
подземних вода налазе се на апсолутној коти 80 mАНВ (у зони Западног Срема), 
односно на коти око 74 mАНВ (у зони Источног Срема). Осцилације нивоа у приобалном 
појасу износе и до 4 m, а идући ка залеђу износе око 2 m. Прихрањивање издани се 
врши на рачун инфилтрације вода из реке Саве при високим водостајима, из каналске 
мреже (подручје Јужног Срема), као и падавина. Утврђен је и дотицај одређених 
количина подземних вода из изданских средина „варошке терасе”. Истицање изданских 
вода се врши директно у корито Саве, при ниским водостајима, затим преко 
слабопропусног повлатног комплекса у бројне системе дренажних канала. 
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У оквиру прве субартеске издани речно-језерских тераса (до дубине од око 50 m) 
генерални смер кретања подземних вода је према југоистоку у Источном Срему, са 
апсолутним котама у распону 86-74 mАНВ, док је у Западном Срему смер најчешће 
према југу, ка току Саве, са апсолутним котама нивоа 88-81 mАНВ. Пијезометрија се 
последњих година стално мења због интензивне експлоатације, која представља 
основни параметар у домену истицања, односно пражњења издани. Прихрањивање ове 
издани врши се на рачун инфилтрације вода из контактних делова са водопропусним 
срединама, на обронцима Фрушке горе и лесних платоа, као и локално, инфилтрацијом 
из плићих водоносних средина, затим повлатног алевритског комплекса у коме 
доминира „прва издан“ у оквиру делувијално-пролувијалних, лесоидних и лесоидно-
глиновитих наслага. 
 
 
4.2. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Становништво и насеља  
 
Анализа демографског развоја у обухвату Просторног плана извршена је на основу 
званичних статистичких података пописа становништва у периоду 1991-2011. године. 
Пoсматрано подручје чине четири насеља општине Ириг, у којима према попису 
становништва из 2011. године живи 4802 становника у 1870 домаћинстава. 
 
Табела 1. Укупан број становника и домаћинстава 

Општина Насеље Број становника  
по методологији пописа 2002. 

године 

Индекс 
2011/ 
2002 

Укупан број 
домаћинстава 

1991. 2002. 2011. 2011. год 
Ириг Врдник 3430 3704 3092 83,5 1258 

Јазак 1137 1100 960 87,3 362 
Мала Ремета 157 151 130 86,1 42 

Ривица 623 657 620 94,4 208 
Укупно  5347 5612 4802 85,6 1870 

 
У периоду 1991-2011. године, укупан број становника посматраног подручја смањио се 
за 10,2% или 545 лица. Између пописа 1991-2002. године дошло је до пораста укупног 
броја становника. Механичка компонента значајно је утицала на кретање укупног броја 
становника у последњој декади XX века, тако да је 2002. године забележен пораст 
укупне популације у већини насеља, док је депопулација забележена у два насеља 
(Јазак и Мала Ремета). Међутим, у периоду 2002-2011. године у свим насељима 
забележена је депопулација, што говори да је механичка компонента имала 
краткотрајан утицај на побољшање виталних карактеристика популације. У периоду 
2002-2011. године укупан број становника у обухвату Просторног плана смањен је за 
14,4% или 810 лица. 
 
У обухвату Просторног плана налазе се делови четири насеља: Ривица, Врдник, Јазак и 
Мала Ремета, која припадају општини Ириг.  
 
У погледу функције насеља, насеље Ириг је руралног карактера и има функцију 
локалне заједнице. 
 
Планирани дистрибутивни гасовод, омогућиће снабдевање гасом потрошача у 
насељима западног дела општине Ириг и туристичког локалитета Летенка. 
 
Привреда  
 
Уколико се изузме Врдник, структура привреде у насељима у обухвату Просторног 
плана је неповољна, а пољопривреда је доминирајућа привредна грана. Постоје 
повољни природни и други услови за ратарство, воћарство и виноградарство.  
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Међутим, квалитативан допринос пољопривреде у целини је веома низак због 
непостојања прерађивачких капацитета. У Врднику је туризам носилац развоја, а 
највећи број активних становника обавља делатност у терцијарном сектору. У 
контексту туризма, основу будућег развоја посматраног подручја чини богато културно 
наслеђе, односно фрушкогорски манастири и остала непокретна културна добара са 
бројним споменицима културе. На простору ширег посматрања налазе се манастири 
Врдник, Јазак, Мала Ремета, Бешеново и Беочин. 
 
 
4.3. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 
4.3.1. Пољопривредно земљиште  
 
Траса гасовода простире се у правцу исток-запад, уз значајне осцилације ка југу и 
северу и пролази у највећој мери кроз планинске делове Фрушке горе. Обухват 
простора ширег посматрања подручја посебне намене Просторног плана је знатно шири 
и простире се кроз више катастарских општина у правцу север-југ, укључујући и 
северну и јужну падину Фрушке горе. Стога је рељеф, а самим тим и педолошка слика 
посматраног подручја врло хетерогена. У северним деловима обухвата, преовлађују 
алувијуми и черноземи различитог степена деградације, у централним деловима 
обухвата доминирају лесивиране гајњаче, док се на јужним деловима најчешће сусрећу 
гајњаче, бескарбонатни черноземи и делувијувијална земљишта. Овакав педолошки 
састав пружа различите производне могућности. Ипак, најзаступљеније је шумско 
земљиште, што је свакако последица планинског карактера посматраног подручја. 
Земљиште које није под шумом, су углавном оранице и у знатној мери воћњаци. 
 
4.3.2. Шуме и шумско земљиште  
 
Подручје које обухвата Просторни план припада делу Северне шумске области која 
према Закону о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15) обухвата, 
поред осталог, Сремско и Јужнобачко шумско подручје и Национални парк „Фрушка 
гора“ (у даљем тексту: Национални парк). 
 
Шуме Националног парка које се у највећој мери налазе у оквиру обухвата Просторног 
плана, обухватају државне шуме и шуме сопственика на територији Националног парка 
и шуме у државној својини којима су газдовала бивша правна лица у друштвеној 
својини. Све шуме унутар граница Националног парка имају превасходно заштитну 
функцију и сврстане су у три наменске целине у зависности од режима заштите у коме 
се налазе.  
 
На Фрушкој гори издвајају се четири, условно речено, локалне зоналне заједнице, тј. 
четири висинске зоне, распоређене првенствено у зависности од надморске висине, а 
затим од неких других чинилаца, као што су флорногеографски положај, геолошка 
подлога, окупираност терена и сл. У Националном парку дефинисано је тридесет и шест 
типова шума, а најзаступљеније су шуме: лужњака, граба и цера; цера и крупнолисног 
медунца; китњака; букве и китњака, које се појављују на различитим типовима 
земљишта. 
  
У Националном парку доминирају изданачке састојине, док су високе састојине  
заступљене у мањем обиму. На незнатној површини се налазе и састојине мешовите по 
пореклу. Регистрован је велики број врста: сребрна липа, китњак, цер, буква, граб, 
багрем, црни бор, црни јасен и цер. Липа је у појединим типовима шума потиснула 
едификаторе, градећи чисте и мешовите састојине изданачког порекла. 
 
Ван Националног парка у обухвату Просторног плана, налазе се мање површине под 
шумама, које су у државном или приватном власништву. 
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Траса дистрибутивног гасовода прати трасе јавних и атарских путева, а својим већим 
делом пролази кроз простор Националног парка. 
 
4.3.3. Водно земљиште  
 
Водно земљиште у обухвату Просторног плана представљено је потоцима, 
мелиорационим каналима из система за одводњавање, и акумулацијама, а користи се у 
складу са Законом о водама, према ком је водно земљиште намењено за одржавање и 
унапређење водног режима у складу са поменутим законом и актима донетим на основу 
овог закона. 
 
4.3.4. Грађевинско земљиште 
 
Грађевинско земљиште чине делови грађевинских подручја следећих насеља: Ривица, 
Врдник, Јазак, Мала Ремета, као и део викенд зоне поред Мале Ремете, радна 
површина у КО Беочин, на којој се налази репетитор, и део локалитета „Летенка“.  
  
Инфраструктурни коридор гасовода:  
 
- полази из насеља Ривица, 
- пролази кроз грађевинска подручје насеља Врдник и Јазак;  
- улази у ванграђевинско подручје насеља Јазак, тј. планирану радну зону,  
- улази у грађевинско подручје насеља Мала Ремета,  
- тангира и пролази кроз викенд зону која се налази североисточно од насеља Мала 

Ремета, 
- пролази кроз простор НП „Фрушка Гора“ поред Партизанског пута, 
- пролази кроз комунални комплекс (грађевинско земљиште ван грађевинског 

подручја насеља) у КО Беочин и кроз простор НП „Фрушка Гора“, 
- улази у грађевинско подручје туристичког локалитета „Летенка“ до комплекса МРС 

„Летенка“. 
 
4.3.5. Мреже и објекти инфраструктуре  
 
Саобраћајна инфраструктура     
 
У обухвату Просторног плана налазе се следећи капацитети путно-друмског саобраћаја:  
 
1. Државни пут IIб реда бр.313 (Р-130), Раковац - Змајевац - Врдник - Ириг - 

Крушедол - Марадик - веза са државним путем 100; 
 
2. Општинска путна мрежа локалне самоуправе Ириг 
 

- ОП бр.1 (Л-1), Врдник (од Р-130) – Јазак - Мала Ремета; 
- ОП бр.2 (Л-2), економија Јазак – раскрсница пута Рума – В.Радинци;  
- ОП бр.3 (Л-3), Стари Врднички пут;  
- ОП бр.5 (Л-5), фабрика ИЛР – поред Павловаца – Рума; 
- део Гребенског - Партизанског пута кроз општину;  

 
3. Град Сремска Митровица 
 

- ОП бр.5 (Л-5), Црвени Чот – Бешеново;  
- део Гребенског - Партизанског пута кроз општину.  

 
У обухвату Просторног плана егзистирају системи некатегорисаних путева (приступни, 
атарски путеви), који омогућују правилно функционисање атарског саобраћаја.  
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Водна инфраструктура 
 
Водни објекти - мелиоративна каналска мрежа 
 
Подручје Срема је подељено на сливна подручја, која у суштини представљају системе 
за одводњавање. Системи за одводњавање укључују: каналску мрежу, црпне станице и 
објекте на каналској мрежи, као и акумулације. Основна улога ових објеката је заштита 
од унутрашњих вода. Подручје Срема је у постојећим условима подељено на сливове 
које носе имена главних канала, односно водотока који представљају, или су 
представљали главне реципијенте делова подручја. Сваки од сливова има главни канал 
у који се као реципијент уливају канали нижег реда. На делу овог подручја за 
одводњавање налазе се сливови за које је реципијент Сава.  
 
Каналска мрежа за одводњавање на подручју Срема се састоји од природних водотока, 
главних канала и канала нижег реда. Природни водотоци су на лесној и алувијалној 
тераси мелиорационог подручја Срем реконструисани као каналска мрежа, тако да 
својим габаритима могу максимално одговорити захтевима одвођења сувишних вода. 
Копани канали су различитих димензија, зависно од потребног протицајног профила и 
конфигурације терена кроз које су прокопани. Главни канали иду углавном по трасама 
природних водотока, или као ободни канали прикупљају воду са пресечених 
фрушкогорских потока. 
 
Водни објекти који су предмет овог Просторног плана су Шуљамачки поток са потоцима 
Мутаљ и Грабовац, канал Чикас са потоцима Рашово, Мачевачки и Бунарина, 
Стејановачки канал са каналом Стејановачки бр. 4 и потоком Водено, канал Ровача са 
потоцима Думбово и Црни, канал Кудош са потоцима Мартиново, Угоре, Добра вода и 
Рекећаш, и канал Борковац са каналима Борковац 1 и Борковац 1-1 и потоком Јазавац. 
У обухвату се налазе и акмулације „Кудош“ и „Борковац“. 
 
Снабдевање водом 
 
Водоснабдевање насеља у обухвату Просторног плана, врши се преко локалних 
водозахвата у просечним количинама од око 5 l/s, а квалитет захваћених вода 
углавном задовољава нормативе за воду за пиће, или се уз дораду (хлорисање) 
дистрибуира до потрошача. У појединим насељима се јавља повишен садржај мангана, 
гвожђа и амонијака и неопходан је третман ових вода. Око бунара у овима насељима 
успостављена је само непосредна зона санитарне заштите. Водоводна мрежа у 
насељима изведена је од различитих материјала и различитих карактеристика 
(пречници). 
 
Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
Канализациона мрежа за прихват отпадних вода скоро нигде није изграђена, већ се 
отпадне воде директно упуштају у водотокове (канале) без претходног пречишћавања, 
или се упуштају у подземље путем упијајућих бунара. У наредном периоду би требало, 
у складу са финансијским могућностима, прећи на потпуно механичко и биолошко 
пречишћавање отпадних вода у насељима. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
На предметном простору постоји преносна подземна и надземна средњенапонска 
електроенергетска мрежа са којом ће се укрштати планирана траса гасовода.  
 
Сва укрштања потребно је извести у складу са важећим законским прописима. 
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Термоенергетска инфраструктура 
 
На предметном простору постоји изграђен дистрибутивни гасовод до насеља Ривица 
односно до МРС „Ривица“ у општини Ириг, као и МРС „Ривица“, која је смештена на улазу 
у насеље Ривица са његове северо - источне стране уз локални пут Ириг - Врдник. 
Ниједно насељено место у прелиминарном обухвату Просторног плана није гасификовано 
и не постоји изграђена гасоводна инфраструктура.  
 
Електронска комуникациона инфраструктура 
 
На предметном простору постоји електронска комуникациона мрежа са којом ће се 
укрштати планирана траса гасовода.  
Сва укрштања потребно је извести у складу са важећим законским прописима. 
 
4.3.6. Заштићена природна и културна добра  
 
Заштићена природна добра 
 
На делу обухвата Просторног плана је простор који заузима Национални парк „Фрушка 
гора“ са својим просторним целинама: Централни масив (део), Јазачки пашњаци и 
Реметски до и делом заштитне зоне. Границе Националног парка са режимима заштите 
и заштитном зоном, утврђене су Законом о националним парковима („Службени 
гласник РС“ бр. 84/15). Управљач овог заштићеног подручја је Јавно предузеће 
„Национални парк Фрушка гора“, са седиштем у Сремској Каменици. 
 
Траса дистрибутивног гасовода са својим заштитним појасом у ширини од 6 m (по 3 m 
са обе стране осе цевовода), прати трасе јавних и атарских путева, а својим већим 
делом пролази кроз простор Националног парка (простори под режимом заштите II и 
режимом заштите III степена). Такође, траса гасовода прелази преко станишта 
заштићених и строго заштићених дивљих врста IRI03b и IRI15c и укршта се са једним 
локалним еколошким коридором. 
 
Станишта су регистрована у бази података Покрајинског завода за заштиту природе у 
складу са критеријумима Правилника о проглашењу заштити строго заштићених и 
заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник PC“, број 
5/10, 47/11 и 32/16). У складу са овим Правилником, заштита и очување строго 
заштићених и заштићених дивљих врста спроводи се предузимањем мера и активности 
на управљању популацијама, међу којима je на првом месту заштита станишта.  
 
Заштићена непокретна културна добра  
 
Подручје у обухвату Ппосторног плана се налази у зони Просторно културно-историјске 
целине од изузетног значаја под називом „Фрушка гора са манастирима и другим 
споменицима“- Сл. гласник РС бр. 16/90 од 03.12.1990. године. 
 
У простору који је обухваћен Планом налазе се: 
 
1. Непокретно културно добро - споменик културе од изузетног значаја: 
 
- Манастир Мала Ремета (Решење Завода за заштиту и научно проучавање споменика 

културе НРС Београд број 1961/49 од 07.12.1949. године, Одлука Скупштине 
Републике Србије у Београду 224 од 26.11.1990. године - Сл.гласник РС 16/90 од 
03.12.1990. године) на кат.парцелама бројеви: 119 и 121 КО Мала Ремета, а зону 
заштићене околине чине кат. парцеле бројеви: 119,121, 120, 123, 1254, 1257, 
1258/1, 1258/2,1258/3, 1259, 1260, 1126, 1227, 1228, 1229, 1230, 1253, 1255, 117, 
118, 116, 125, 126, 127, 128, 129,130, 131, 132, 133, 140, 144, 145, 146, 149, 151, 
152, 219 и 1429 КО Мала Ремета. 
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2. Непокретно културно добро - споменик културе од великог значаја: 
 
- Воденица на потесу Јазавац, Ривица (Решење Покрајинског завода за заштиту 

споменика културе, Нови Сад, број 663-7/91 од 12.12. 1991. године, Одлука 
Извршног већа АП Војводине број 633-7/91 од 12.12.1991. године - „Службени лист 
АПВ“ бр. 28. Од 30.12. 1991. године) на парцели 3074 КО Ривица. 

 
3. Непокретна добра-споменици културе: 
 
- „Јабука“ на Фрушкој гори, КО Бешеново манастир, Решење Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица бр. 01-128/1-74 од 29.04.1974. године; 
- „Максин гроб“ на Фрушкој гори, КО Шуљам, Решење Завода за заштиту споменика 

културе Сремска Митровица бр. 01-128/1-74 од 29.04.1974. године; 
- „Лепињицин гроб“ на Фрушкој гори, КО Шуљам, Решење Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица бр. 01-128/1-74 од 29.04.1974. године. 
 
4. Добра под претходном заштитом: 
 
Просторно-културно-историјска целина у Пинкијевој улици, Мала Ремета у чији састав 
улазе: 
 
- Кућа у улици Пинкијева бр. 15; 
- Амбар и котобања у улици Пинкијева бр. 21; 
- Кућа у улици Пинкијева бр. 37; 
- Кућа са окућницом у улици Пинкијева бр. 41; 
- Котобања у улици Пинкијева бр. 43; 
- Кућа са окућницом у улици Пинкијева бр. 45; 
- Спомен-обележје палим борцима и жртвама фашистичког терора, Мала Ремета на 

парцели 117 КО Мала Ремета; 
- Споменик на месту погибије народног хероја Бошка Палкољевића Пинкија, налази се 

на потесу Широким Лединама г.ш. 45.07Ꞌ13.84" и г.д. 19.44Ꞌ04.92"; 
- Спомен плоча на згради Основне школе улица Пинкијева бр. 23, Мала Ремета на 

парцели 200 КО Мала Ремета; 
- СПЦ Св. Георгија у Ривици на парцели 1461 КО Ривица; 
- Кућа у улици М. Тита бр. 12, Ривица, на парцели 1446 КО Ривица; 
- Кућа у улици М. Тита бр. 11, Ривица, на парцели 1650 КО Ривица; 
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Ривици на згради Месне 

канцеларије М. Тита бр. 29; 
- Хумка Ривичана умрлих у време Иришке куге, Ривица десно од улаза у село; 
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора на гумну Живковића 15-20 

m од пута. 
 
5. Археолошки локалитети: 
 
- Археолошки локалитет „Церје“, југосточно од села Јазак; 
- Археолошки локалитет „Карличине“, око 1500 m јужно од центра села Јазак и 
- Археолошки локалитет „Церје“, јужни део, у непосредној близини трасе, са леве 

стране пута Јазак село Рума, од локалитета Церје северни део идући према Руми 
удаљен је за сса 50-100 m. 
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5. НАМЕНА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 
У оквиру обухвата Просторног плана, као подручја посебне намене, дефинисани су 
коридор и објекти дистрибутивног гасовода (мерна станица и мернорегулациона 
станица), као и површине под посебним режимом коришћења и уређења:  
 
- Радни појас за изградњу гасовода, чија ширина варира и повећава се на местима 

већих укрштања и износи минималне ширине ширине 6 m (по 3 m са обе стране осе 
цевовода); 

- заштитни појас дистрибутивног гасовода од челичних цеви MOP 16 bar ширине 6 m 
(по 3 m са обе стране осе цевовода). 

 
Осталу намену у обухвату Просторног плана, односно у оквиру коридора посебне 
намене, чине пољопривредно, шумско, водно и грађевинско земљиште, која се користе 
и уређују у складу са својом основном наменом, применом важећих планских 
докумената, уз поштовање мера заштите дефинисаних Просторним планом. 
 
Пољопривредно земљиште у коридору гасовода и даље ће се као такво користити, 
уз поштовање одређених услова и мера прописаних Просторним планом. На обрадивом 
земљишту, у коридору гасовода, могу се мењати једногодишње пољопривредне 
културе. 
 
Пољопривредно земљиште у радном/експлоатационом појасу гасовода, не може се 
користити за садњу дрвећа и другог растиња чији корен досеже дубину већу од 1 m, 
односно, за које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m. У 
радном/експлоатационом појасу могу се изводити само пољопривредни радови до 
дубине од 0,5 m, док се друге активности не могу вршити без писмене сагласности и 
одобрења енергетског субјекта који је власник или корисник гасовода. 
 
У појасу уже заштите гасовода није препоручљиво подизање вишегодишњих засада, 
док се остале пољопривредне активности могу несметано обављати. 
 
У појасу шире заштите гасовода могу се спроводити уобичајене пољопривредне 
активности. 
 
Све активности на простору шума и шумског земљишта се врше у складу са Законом 
о шумама. У складу са овим Законом, чиста сеча шума се може вршити и уколико није 
предвиђено плановима газдовања шума уз сагласност министарства надлежног за 
послове шумарства, између осталог и ради постављања цевовода, ако се тиме не 
угрожавају приоритетне функције шума. 
 
Tраса дистрибутивног гасовода највећим делом своје трасе прати трасе јавних и 
атарских путева. У случају да прелази преко шумског земљишта, неће се вршити  
промена намене, али је потребно обезбедити службеност пролаза ради изградње и 
одржавања гасовода.   
 
С обзиром да траса дистрибутивног гасовода већим делом пролази кроз простор 
Националног парка, уколико се ради о шумском земљишту, потребно је ускладити 
планове газдовања шумама и радове у шумарству са дозвољеним активностима у 
експлоатационом, односно заштитном појасу гасовода у ширини од 6 m (по 3 m са обе 
стране осе цевовода). У овом појасу је забрањена садња дрвећа и другог растиња чији 
корен има већу дубину од 1 m. 
 
Водно земљиште на подручју обухвата Просторног плана представља све површинске 
воде, баре, водозаштитна подручја и захвате, водне акумулације и ретензије. 
Заштићено је према важећим прописима.  
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Коришћење и уређење водног земљишта регулисано је Законом о водама, којим су 
дефинисане забране, ограничења права и обавезе власника и корисника водног 
земљишта и водних објеката. Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче 
штетно на воде и приобални екосистем и не ограничавају права других, и то за: 
 
- изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и 

других вода, 
- одржавање корита водотока и водних објеката, 
- спровођење мера заштите вода, 
- спровођење заштите од штетног дејства вода, 
- остале намене, утврђене овим законом. 
 
Забрањено је на насипима и другим водним објектима копати и одлагати материјал, 
вући посечено дрвеће, прелазити и возити моторно возило, осим на местима на којима 
је то дозвољено и обављати друге радње којима се може угрозити стабилност тих 
објеката. 
 
Забрањено је на водном земљишту градити објекте којима се смањује пропусна моћ 
корита, одлагати чврст отпад и штетан материјал, складиштити дрва и други чврст 
материјал на начин којим се ремете услови проласка великих вода. 
 
Забрањено је мењати или пресецати токове подземних вода, односно искоришћавати те 
воде у обиму којим се угрожава снабдевање питком, односно технолошком водом, 
угрожавају минерална и термална изворишта, стабилност тла и објеката, као и мењати 
правац и јачину тока површинске воде која природно протиче или отиче са водног 
земљишта које је у приватној својини. 
 
Забрањено је градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге 
радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за 
одводњавање и у обостраном појасу ширине најмање 5 m од тих канала, предузимати 
радње којима се ремети редовно одржавање каналске мреже. 
 
Забарњено је одлагати чврст отпад и друге материјале у водотоке, акумулације, 
ретензије, мелиорационе и друге канале, упуштати загађене воде или друге материје, 
вршити радње којима се може оштетити корито и обала водотока, утицати на промену 
његове трасе, нивоа воде, количину и квалитет воде, угрозити стабилност заштитних и 
других водних објеката или отежати одржавање водног система. 
 
Забрањено је вршити, без одговарајућих водних аката, интервенције у кориту водотока 
(осигурање обала, преграђивање корита, проширење и продубљење корита и друго), 
изводити радове који би могли да угрозе стабилност бране или њену намену, као и 
мењати природне услове у околини акумулационих и ретензионих басена на начин 
којим би се проузроковало клизање терена, појава ерозије или настајање вододерина и 
бујица, изводити радове који би могли да угрозе стабилност и отежају одржавање 
регулационих, заштитних и других водних објеката. 
 
Планирани инфраструктурни објекти на водном земљишту морају бити у складу са 
члановима 10 и 10ђ, Закона о водама. 
 
Коришћење, уређење и заштита водног земљишта у оквиру заштићених подручја ће се 
вршити у складу са донетим уредбама о заштити. 
 
Границе и намена земљишта на које право коришћења има ЈВП „Воде Војводине“, не 
може се мењати без сагласности овог предузећа. 
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За све планиране активности које ће се обављати у оквирима планираног подручја, 
мора се предвидети адекватно техничко решење, у циљу спречавања загађења 
површинских и подземних вода и промене водног режима. 
 
Простор планиран за изградњу објеката у функцији дистрибутивног гасовода – 
комплекс МС „Ривица“, Комплекс МРС „Јазак“, Комплекс МРС „Мала Ремета“ и комплекс 
МРС „Летенка“, представља грађевинско земљиште за које су овим Просторним 
планом дефинисана правила уређења и грађења и које ће се реализовати његовом 
директном применом. 
 
Осим грађевинског земљишта које представља посебну намену, у обухвату Просторног 
плана су и делови грађевинских подручја насеља: Ривица, Врдник, Јазак, Мала Ремета, 
као и коридори путне инфраструктуре, чија реализација није предмет овог Просторног 
плана. За ово грађевинско земљиште се примењују правила уређења и изградње из 
одговарајућих просторних и урбанистичких планова (ППО, ПГР насеља, ПДР дела 
насеља, планова за инфраструктуру), уз примену мера заштите за коридор гасовода, 
дефинисаних овим Просторним планом. 
 
 
6. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ 

ОБЛАСТИМА  КОЈЕ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНЕ НЕГАТИВНОМ 
УТИЦАЈУ И РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ У ОБУХВАТУ ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ 
ОДРЕЂЕНИХ ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 

 
Квалитет животне средине предметног простора је у одређеној мери очуван, јер планиранa 
трасa гасовода једним делом пролази кроз Национални парк, а осталим делом кроз 
пољопривредно и грађевинско земљиште.  
 
У погледу потенцијалних загађивача, на подручју непосредне близине коридора 
гасовода се не налазе постројења у којима се обављају активности у којима је 
присутна или може бити присутна опасна материја у једнаким или већим количинама 
од прописаних, нити постројења за које је прописана обавеза прибављања интегрисане 
дозволе, у циљу спречавања и контроле загађивања животне средине. 
 
Основна ограничења се, у смислу планирања, пројектовања и изградње у оквиру 
посебне намене односе пре свега на заштиту и коришћење природних ресурса, шумског 
и пољопривредног земљишта, заштите животне средине, природних добара и предела 
као и непокретних културних добара. Приликом планирања посебне намене поштована 
су сва ограничења у смислу заштитног појаса гасовода (минимална удаљеност од 
насељених зграда, објеката и инфраструктурних објеката). 
 
Део инфраструктурног коридора гасовода пролази кроз планинске делове Фрушке горе, 
односно кроз простор Националног парка „Фрушка гора“ са својим просторним 
целинама (Централни масив (део), Јазачки пашњаци и Реметски до) и делом кроз 
простор заштитне зоне, а делом пољопривредним земљиштем, те је квалитет животне 
средине простора у обухвату посебне намене је у одређеној мери очуван.  
 
У погледу карактеристика животне средине које могу бити изложене негативном утицају 
разматран је простор који заузима планирана траса дистрибутивног гасовода са својим 
заштитним појасом, односно онај део који пролази кроз простор Националног парка, 
односно кроз просторе који су под режимом заштите II и режимом заштите III степена. 
Поред тога, траса гасовода прелази и преко станишта заштићених и строго заштићених 
дивљих врста, а укршта се и са једним локалним еколошким коридором. 
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Иако се на територији локалне самоуправе Сремска Митровица врши мониторинг 
амбијенталног ваздуха и буке, њиме нису обухваћена насеља Шуљан и Бешеновачки 
Прњавор која су у обухвату Просторног плана, тако да подаци о мониторингу нису од 
важности за сагледавање услова животне средине на простору у обухвату посебне 
намене. 
 
На територији општине Ириг је, према подацима Службе за имовинско-правне послове 
и урбанизам Општинске управе општине Ириг, вршен мониторинг површинских и 
подземних вода. Током 2014. и 2015. године је, поред осталих узоркован канал на 
локацији излазног шахта код пречистача у Врднику. Параметри узорка нису 
задовољавали законски прописане граничне вредности емисије.  
 
На територији општине Беочин вршено је узорковање земљишта, које је вршено на две 
локације: у парку у непосредној близини Lafarge BFC и у дворишту фабрике воде (у 
насељу Беочин). Иако је насеље Беочин у граници ширег посматрања подручја посебне 
намене, наведени подаци нису од значаја за анализу постојећег стања простора који је 
планиран за коридор гасовода. 
 
На простору у оквиру посебне намене нису вршена мерења у контексту утврђивања 
квалитета ваздуха, воде, земљишта и биомониторинга. Такође, за простор опредељен 
за трасу гасовода не постоје систематизовани подаци о нивоу буке.  
 
Према подацима Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 
АП Војводине, на ширем подручју у односу на обухват посебне намене, регистрована су 
постројења која могу имати негативне утицаје на здравље људи, животну средину или 
материјална добра, односно која подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе1 у 
складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне 
средине. Ова постројења лоцирана су у Сремској Митровици која није у обухвату 
Просторног плана. 
 
У оквиру ширег простора посматрања подручја посебне намене овог Просторног плана 
постоје два севесо комплекса нижег реда, али њихове зоне негативних утицаја не 
утичу на простор који је у обухвату посебне намене, због удаљености самих комплекса 
од коридора гасовода. Тиме се ови комлекси (Складиште вештачких ђубрива „Агриум“ 
д.о.о. у Сремској Митровици и Термоелектрана - топлана Сремска Митровица у 
Сремској Митровици) не разматрају као угрожавајући фактор по гасовод, нити се 
разматра потенцијални удружени утицај евентуалних акцидената на предметном 
гасоводу и пратећим надземним објектима и евентуалних акцидената у наведеним 
комплексима.  
 
Предмет детаљне разраде планског документа, а тиме и стратешке процене је коридор 
дистрибутивног гасовода (затворени систем цеви) и пратећи надземни објекти, што 
заједно чини затворен систем који треба да омогући дистрибуцију природног гаса. Крајњи 
корисници односно потрошачи гаса нису предмет планског документа, па тиме ни анализа 
притисака који се могу јавити потрошњом гаса у тим секторима. Детаљна разматрања 
појединих чинилаца животне средине, одређивање конкретних утицаја и мера заштите, 
биће предмет Студије/а о процени утицаја пројекта на животну средину која се ради за 
ниво техничке документације. 
 
 

                                                
1 Интегрисана дозвола дефинише мере за спречавање и контролу загађивања животне средине, у складу са процењеним   
   негативним утицајима на здравље људи и животну средину. 
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7. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА 
(НАЈПОВОЉНИЈЕ ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ СА СТАНОВИШТА 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У 
СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА)  

 
Просторним планом нису предвиђена варијантна решења. Вредновање варијанти са 
разних аспеката па и заштите животне средине је извршено у прелиминарној фази 
испитивања и вредновања трасе коридора гасовода, на основу којих су и извршена 
опредељења. Усвојена решења су интерпретирана у предметном Просторном плану. 
 
Реализовањем односно усвајањем и имплементацијом планског документа, уређење и 
коришћење простора у обухвату посебне намене Просторног плана ће се одвијати у смеру 
планске реализације садржаја и активности (планским уређењем), уз испуњавање 
претходних услова заштите природе и животне средине. 
 
Планирање, коришћење, уређење и заштита предметног простора се заснива на 
принципима: 
 
- одрживог просторног развоја енергетске инфраструктуре; 
- смањивања штетног утицаја на животну средину; 
- заштите природних ресурса, природног и културног наслеђа. 
 
Побољшање енергетске ефикасности и коришћење еколошки прихватљивих ресурса - 
извора енергије, представља визију и дугорочни циљ просторног развоја Републике 
Србије. Изградња предметног гасовода доприноси просторној и енергетској интеграцији 
предметног простора у енергетски систем Републике Србије, кроз редовно, стабилно, 
безбедно и еколошки оправдано снабдевање потрошача гасом. Потреба за изградњом 
предметног дистрибутивног гасовода, огледа се у чињеници да је природни гас 
еколошки најчистије (спречава се загађење ваздуха) и најекономичније фосилно 
гориво, које се једноставно и лако транспортује до потрошача.  
 
У случају нереализовања Просторног плана, досадашње негативне тенденције у 
уређењу и коришћењу предметног простора ће се вероватно одвијати према следећем 
сценарију: 
 
- неће се омогућити снабдевање становништва и осталих корисника природним гасом, 

као најчистијим енергентом; 
- вршиће се и даље деградација квалитета ваздуха коришћењем индивидуалних 

ложишта на угаљ, нафту и дрва, услед емисије загађујућих материја које су 
продукти њиховог сагоревања. 

 
 
8. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
 
Због специфичности простора у обухвату Просторног плана, непосредног и ширег 
окружења, као и постојећих садржаја и планираних намена, у поступку израде Просторног 
плана обављене су консултације са заинтересованим и надлежним институцијама, 
организацијама и органима, у току којих су прибављени подаци, услови и мишљења.  
 
Све консултације су релевантне за процес стратешке процене и израду предметног 
Елабората, а услови и мере надлежних органа, институција и предузећа су процесом 
стратешке процене вредновани и имплементирани у планска решења. 
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Према Закону о планирању и изградњи, у израду Просторног плана, се грађани и 
остала заинтересована јавност, на које плански документ може имати утицај, се 
укључују већ у почетној фази, одмах након доношења одлуке о изради планског 
документа, уз могућност изјашњавања, односно подношења примедби и сугестија.  
 
Упознавањем јавности у раној фази планског поступка са општим циљевима и сврхом 
израде Просторног плана, могућим решењима за уређење и развој просторне целине, 
као и ефектима планирања (чл. 45а Закона о планирању и изградњи), ствара се 
могућност да се заинтересована јавност упозна са намерама и утиче на планска 
решења. Сврха раног јавног увида је да се оствари информисаност грађана, да се 
јавност укључи у процес, а тиме и допринесе у формулисању планских решења, што 
подразумева да поднете сугестије и примедбе треба да буду од користи.  
 
Рани јавни увид (РЈУ) је и у случају овог Просторног плана организован после 
доношења Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са 
елементима детаљне регулације, а пре формирања нацрта планског документа. Фазом 
раног јавног увида у поступак израде планске документације уведен је двостепени 
поступак партиципације јавности.  
 
Излагање материјала на рани јавни увид обављен је пре прибављања услова и 
података од стране надлежних предузећа и организација, односно посебних услова за 
заштиту и уређење простора у трајању од 15 дана, у периоду од 04. – 18. августа 2018. 
године. У току одржаног раног јавног увида нису пристигле примедбе на предложени 
материјал који је садржао: 
 
- обухват и опис граница планског документа,  
- краћи извод из планских докумената вишег реда и документацију од значаја за 

израду Просторног плана, 
- опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних ограничења, 
- опште циљеве и принципе израде Просторног плана, 
- планирану претежну намену површина, 
- очекиване ефекте планирања у погледу унапређења начина коришћења простора. 
 
Пристигла мишљења и сугестије заинтересованих корисника простора током раног 
јавног увида, као и подаци и услови надлежних институција (преглед институција, 
органа, организација и предузећа је дат у наредној табели) добијени у току израде 
Просторног плана интегрисани су у оквиру услова и мера заштите и коришћења 
предметног простора и планских решења. 
 
Уз одговорност за квалитет планског решења, која је на стручном обрађивачу планског 
документа и надлежном органу који дато решење верификује у форми нацрта, овим се 
обезбеђују услови да се формулишу оптимална планска решења, односно да се 
задовоље различити интереси корисника простора.  
 

Табела 2.   Преглед органа, организација, институција и предузећа од којих су у 
поступку израде Просторног плана тражени услови и подаци 

 

 ОПШТИНА, СЕКРЕТАРИЈАТ, ИНСТИТУЦИЈА И ДР. ОДГОВОРЕНО 
НА ЗАХТЕВ 

1.  Град Сремска Митровица, Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске 
послове, Сремска Митровица 

 није 
достављено 

2.  Град Сремска Митровица, Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине, 
Сремска Митровица 

02.08.2018. 

3.  Општина Беочин, Општинска управа, Одељења за инспекцијске послове, урбанизам и 
заштиту животне средине, Беочин 

07.08.2018. 

4.  Општина Ириг, Општинска управа, Служба за заштиту животне средине и урбанизам, 
Ириг 

27.08.2018. 

5.  Р.Србија, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 
инфраструктуру, Београд 

23.08.2018. 

6.  Р.Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 
превентивну заштиту, Београд  

13.07.2018. 
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 ОПШТИНА, СЕКРЕТАРИЈАТ, ИНСТИТУЦИЈА И ДР. ОДГОВОРЕНО 
НА ЗАХТЕВ 

7.  Р.Србија, Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 
управљање ризиком, Нови Београд 

03.08.2018. 

8.  Р.Србија, Министарство заштите животне средине, Сектор за планирање и управљање у 
животној средини, Група за заштиту од великог хемијског удеса, Београд 

24.07.2018. 

9.  АП Војводина, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови 
Сад  

19.07.2018. 

10.  АП Војводина, Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, 
Нови Сад 

25.07.2018. 

11.  АП Војводина, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
Нови Сад 

19.07.2018. 

12.  ЈКП „Беочин“, Беочин 01.08.2018. и 
07.08.2018. 

13.  ЈП „Комуналац“ Ириг није достављено 
14.  ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица 14.08.2018. 
15.  ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ, Нови Сад 10.08.2018. 
16.  Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, Сремска Митровица 01.10.2018. 
17.  ЈВП Воде Војводине, Нови Сад није достављено 
18.  ЈП „Војводина шуме“, Прерадовићева 30.08.2018. 

19.  АД „Електромрежа Србије“ Београд 13.08.2018. 
20.  

Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Рума 
06.08.2018. 
12.09.2018. 

21.  Eлектропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Нови Сад није достављено 
22.  СББ - Српске кабловске мреже ДОО, Београд није достављено 
23.  НИС ад. Нови Сад, Гаспром Њефт 01.08.2018. 
24.  ЈП „Србијагас“ Нови Сад 16.07.2018. 
25.  ТЕЛЕНОР ДОО, Нови Београд 29.08.2018. 
26.  „VIP mobile“ доо, Нови Београд  30.07.2018. 
27.  Телеком Србија, Дирекција за технику, Функција планирања и развоја, Сектор за 

планирање и развој транспортне телекомун. мреже, Нови Београд 
08.08.2018. 

28.  Р.Србија, Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд 09.08.2018. 
29.  ЈП „Путеви Србије“, Сектор за стратегије, пројектовање и развој, Београд 

 
06.08.2018. и 
22.08.2018. 

30.  „Инфраструктура железнице Србије“ АД, сектор за инвестиције, развој и технологију, 
Београд 

17.07.2018. 

31.  ЈП Емисиона техника и везе, Сектор техника, Београд 19.07.2018. 
32.   ЦЕНТАР ЗА РАЗМИНИРАЊЕ, Београд 19.07.2018. 
33.  ЈП „Срем Гас“, Сремска Митровица 31.07.2018. 
34.  ЈП „Гас-Рума“, Рума није достављено 
35.  Електропривреда Србије, ЕПС Дистрибуција, Огранак Електродистрибуција Сремска 

Митровица  
06.08.2018. 

36.  Град Сремска Митровица, Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске 
послове, Сремска Митровица 

07.08.2018. 

37.  ЈП „Национални парк Фрушка гора“, Сремска Каменица 16.07.2018. 
38.  Р.Србија, Републички сеизмолошки завод, Београд 10.07.2018. 
39.  ЕМС АД „Електромрежа Србије“ Београд 13.08.2018. 
40.  Р.Србија, Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за 

инфраструктуру, Београд 
23.08.2018. 

41.  Р.Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка 
дирекција за воде, Београд 

04.09.2018. 

 
Извештај о стратешкој процени доставља се на мишљење заинтересованим органима и 
организацијама и обезбеђује се учешће јавности у његовом разматрању. Након оцене 
Извештаја о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину и 
Извештаја о учествовању заинтересованих органа и организација и јавности, који 
сачињава орган надлежан за припрему Просторног плана, орган надлежан за послове 
заштите животне средине може дати сагласност на Извештај о стратешкој процени. 
 
Оглашавање излагања на јавни увид Извештаја о стратешкој процени утицаја спроводи 
се истовремено са оглашавањем излагања на јавни увид Нацрта Просторног плана, са 
подацима о времену и месту излагања на јавни увид, начину на који заинтересована 
правна и физичка лица могу доставити примедбе, времену и месту одржавања јавне 
расправе, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 
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II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА  
 
Стратешка процена интегрише еколошке, социјално-економске и био-физичке сегменте 
животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних 
сфера и усмерава плански документ ка решењима која су, пре свега, од интереса за 
вредности и квалитет животне средине. 
 
Општи и посебни циљеви Стратешке процене дефинисани су на основу захтева и 
циљева у погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева 
заштите животне средине утврђених на нивоу Републике и међународном нивоу, 
прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, услова 
надлежних органа и институција, као и проблема и предлога у погледу заштите 
животне средине на предметном простору. 
 
Имајући на уму директну међузависност животне средине и људских активности, са 
становишта дугорочне организације, коришћења, уређивања и заштите простора и 
животне средине, дефинисан је стратешки правац, а то је да се заштита животне 
средине врши кроз активну примену мера заштите и перманентну контролу и 
одговорност за поштовање и примену принципа одрживог развоја.  
 
 
1. ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
 
Општи циљеви Стратешке процене утицаја постављају оквир за дефинисање посебних 
циљева и избор индикатора којима се оцењује њихова оствареност, у контексту очувања 
животне средине, као и спровођење принципа одрживог развоја кроз планска решења.  
 
У процесу израде планске документације, већина општих циљева везана је за планска 
документа вишег реда и услове које они диктирају, док се посебни циљеви дефинишу за 
конкретни разматрани простор, а односе се на специфичност, намену површина и др. 
 
Општи циљ Стратешке процене представља одрживо коришћење простора и 
природних ресурса на подручју које је у обухвату посебне намене Просторног 
плана, како би се дугорочно обезбедили услови за просторни развој енергетске 
инфраструктуре, усклађених са постојећим капацитетом животне средине, уз 
обезбеђење заштите живота и здравља људи. 
 
Унапређење енергетског система сигурнијим снабдевањем природним гасом поставља 
се као циљ како би се смањила потрошња горива чијим се сагоревањем повећава 
емисија загађујућих материја и гасова са ефектом стаклене баште. 
 
С обзиром на то да су планови вишег реда за планско подручје Просторни план Републике 
Србије и Регионални просторни план АП Војводине, при дефинисању посебних циљева 
стратешке процене за предметни Просторни план, уважени су циљеви ових планова. 
Концепција и циљеви планова вишег реда су наведени у поглављу 1.1.2. Плански основ и 
друга стратешка документација. Такође, уважени су и остали просторни планови који су 
од значаја за ово планско подручје.  
 
На основу наведеног општег циља Стратешке процене, прикупљених података о стању 
животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне 
средине у Просторном плану, утврђују се посебни циљеви стратешке процене у појединим 
областима заштите.  
 
Као посебни циљеви стратешке процене утврђени су: 

1. заштита квалитета ваздуха; 
2. заштита и одрживо коришћење вода; 
3. заштита и одрживо коришћење земљишта; 
4. заштита природних и културних добара и вредности; 
5. заштита биодиверзитета, станишта и предела; 
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6. смањење ризика од удеса; 
7. смањење буке; 
8. мониторинг животне средине. 

 
Посебни циљеви Стратешке процене усклађени су са индикаторима стратешке процене 
дефинисаним Правилником о Националној листи индикатора животне средине („Службени 
гласник РС“, број 37/11).  
 
 
2. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
 
Индикатори представљају један од инструмената за систематско идентификовање, 
оцењивање и праћење стања, појава и услова животне средине, као и сагледавање 
последица. Индикатори су средство за праћење извесне променљиве вредности током 
времена, ради утврђивања одговарајућих трендова, а неопходни су као улазни подаци за 
свако планирање активности у простору. 
 
Избор одговарајућих индикатора стратешке процене утицаја се врши на основу 
дефинисаних општих и посебних циљева, са циљем њихове примене у усмеравању 
планских решења ка остварењу постављених циљева.  
 
Процена потернцијалних притисака на животну средину који се могу догађати током 
реализције и експлоатације планираног гасовода, може се вршити преко индикатора који 
су за ову стратешку процену одабрани у складу са планираним активностима у фази 
реализације и експлоатације објеката система гасовода. У том контексту препознате су 
области на које планиране активности могу вршити највећи притисак, а то су пре свега 
притисци на природне ресурсе (вода, ваздух, земљиште), биодиверзитет, као и удеси. 
 
Имајући у виду обухват Просторног плана, планска решења, постојеће стање животне 
средине и дефинисане посебне циљеве стратешке процене утицаја, извршен је избор 
одговарајућих индикатора животне средине за предметни простор, дефинисаних 
Правилником о националној листи индикатора заштите животне средине („Службени 
гласник РС“, број 37/11). Индикатори су дефинисани са циљем праћења реализације 
планских, а не технолошких решења. 
  
Табела 3.  Преглед Посебних циљева стратешке процене и индикатора заштите 

животне средине релевантних за подручје Просторног плана 
 

ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ ИНДИКАТОРИ 

Заштита квалитета ваздуха 1. Емисија гасова са ефектом стаклене баште  

Заштита и одрживо 
коришћење вода 2. Емисије загађујућих материја из тачкастих извора у водна тела 

Заштита и одрживо 
коришћење земљишта 

3. Промене у намени земљишта (%) 
4. Пољопривредне области високе природне вредности 
5. Количине посебних токова отпада 

Заштита природних и 
културних добара и 
вредности 

6. Заштићена подручја и заштићена непокретна културна добра 

Заштита биодиверзитета, 
станишта и предела 

7. Угрожене и заштићене врсте 
8. Заштићена станишта (станишта заштићених и строгозаштићених врста) 
9. Еколошки коридори 

Смањење ризика од удеса  10. Регистар удеса2 

Смањење буке 11. Укупни индикатор буке (изложеност буци у периоду 24 h, за дан-вече-ноћ) 

Мониторинг животне 
средине 

12. Резултати и ефекти спровођења контроле загађивања из стационарних 
извора 

                                                
2 Регистар удеса у Републици Србији (Агенција за заштиту животне средине) 
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3.  КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА 
ЦИЉЕВИМА ПЛАНА  

 
Однос процеса израде планског документа и процеса стратешке процене утицаја 
планских решења на животну средину је веома важан са становишта интеграције овог 
инструмента у сам процес просторног планирања. 
 
Стратешка процена утицаја је делимично интегрисана у планове и програме уколико се 
израђују у одвојеним фазама. Да би била потпуно интегрисана, процедура израде 
стратешке процене се паралелно одвија, односно преплиће се са процедуром израде 
планова или програма, како је текао и процес израде овог Просторног плана са 
стратешком проценом која га је пратила.  
 
Табела 6. приказује принцип по којем се руководило при изради ова два документа, 
односно приказана је веза између фаза израде Просторног плана и фаза стратешке 
процене утицаја Просторног плана на животну средину. Табела 7. приказује однос 
између циљева Просторног плана и циљева стратешке процене утицаја. Обзиром на то 
да је вршена паралелна израда планског документа са стратешком проценом утицаја 
овај однос се углавном може окарактерисати као компатибилан. 
 
Табела 4. Веза између фаза израде Просторног плана и Стратешке процене утицаја 
 

ИЗРАДА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  ИЗРАДА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА 
(СПУ) 

 
Одлучивање о изради планског 

документа по претходно прибављеном 
мишљењу органа надлежног за 

стручну контролу, односно комисије за 
планове 

Узајамни утицај ових фаза 
– пре доношења Одлуке о 

изради планског 
документа прибавља се 
мишљење о предлогу 

одлуке да се (не)израђује 
СПУ 

Одлучивање о изради СПУ према 
претходно прибављеном мишљењу 

надлежног органа и др. 
заинтересованих органа и 

организација 
 

Доношење 
Одлуке о изради Просторног плана 

Узајамни утицај  
ових фаза 

Доношење 
Одлуке о изради Извештаја о СПУ 

 

Израда материјала за рани јавни увид 
Просторног плана 

Узајамни утицај  
ових фаза 

СПУ планског документа на животну 
средину (анализа садржаја и основне 

документације, консултације са 
надлежним органима и 

организацијама...) – формулисање 
Извештаја о стратешкој процени Израда Нацрта Просторног плана 

 
Стручна контрола Нацрта  

Просторног плана 
Узајамни утицај  

ових фаза 
Мишљење заинтересованих 

органа и организација 
 

Јавни увид у Нацрт Просторног плана 
Узајамни утицај ове две 
фазе – у пракси се оба 
елабората истовремено 
излажу на јавни увид 

Јавни увид у Извештај о СПУ 

 

Доношење Просторног плана 

Орган надлежан за израду 
планског документа не 
може исти упутити у 

процедуру усвајања без 
Сагласности на Извештај о 

СПУ 

Оцена и сагласност на Извештај 
од стране надлежног органа 

 

Спровођење Просторног плана Узајамни утицај  
ових фаза 

Имплементација мера заштите и 
мониторинг према Извештају о СПУ 

 
 
 
 
 



Страна 946 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“  

СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

27 
 

Табела 5. Компатибилност циљева Просторног плана и Стратешке процене (наведених 
у поглављу II, тачка 2. Посебни циљеви стратешке процене) 

 
ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Резервисање простора за реализацију дистрибутивног 
гасовода и објеката који чине његов саставни и 
функционални део 

+ + + + + + + + 

Установљавање зона заштите и спровођење режима зона 
заштите гасовода + + + + + + + + 

Одржавање функционалности и омогућавање планског 
развоја свих инфраструктурних система у непосредном 
контакту са гасоводом 

0 + 0 + + + 0 + 

Максимално очување и мониторинг утицаја на 
биодиверзитет, природне ресурсе и заштићена природна и 
непокретна културна добра 

+ + + + + + + + 

Смањење негативних утицаја и ризика у насељима на 
подручју коридора и његовом непосредном окружењу + 0 0 + + + + + 

Редовно, сигурније и економичније снабдевање 
енергентима (природним гасом) привреде и становништва + + 0 0 + + 0 + 

+ компатибилни, - нису компатибилни, 0- неутралан однос 
 
 
 
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА  
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 
1. ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
Приликом дефинисања трасе дистрибутивног гасовода, локације и начина изградње 
цевовода и објеката који су саставни делови дистрибутивног гасовода, поштовани су 
услови који су прописани Правилником за несметану и безбедну дистрибуцију 
природног гаса гасоводима притиска до 16 bar („Службени гласник РС“, број 86/15) и 
ограничења која су дефинисана важећим планским документима.  
 
Избор трасе предметног дистрибутивног гасовода условљен је низом фактора који се 
односе на: 
 
- дужину трасе, 
- постојећу и планирану инфраструктуру и приступачност траси, 
- процена утицаја на животну средину, 
- природна и непокретна културна добра, 
- конфигурацију и намену терена, 
- гео-механичке услове, 
- постојеће и планиране објекте, 
- зоне насеља и остала физичка ограничења, 
- усклађеност са планским документима. 
 
Процена утицаја на животну средину посебно је обрађена у оквиру Стратешке процене 
која је израђена за Просторни план, конципиран у односу на специфичност планског 
документа. Обзиром на то да Просторни план представља плански основ за даљи развој 
инфраструктурног односно енергетског система планског подручја, процена утицаја на 
животну средину се односи на утицаје које ће систем за дистрибуцију природног гаса 
до потрошача имати на окружење у фази изградње и фази експлоатације. 
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Изградња гасовода носи одређени степен ризика од негативних утицаја на животну 
средину, највише у фази изградње гасовода са пратећим објектима, за које се очекује 
да ће бити локалног и привременог карактера. У току експлоатације гасовода уз 
примену прописаних мера, није очекивано да ће доћи до деградације животне средине 
односно да ће евентуални негативни утицаји бити у прихватљивом обиму. 
 
До локалног и привременог загађења ваздуха може доћи приликом извођења 
грађевинских радова због појаве прашине и емисије издувних гасова услед кретања и 
рада грађевинске и транспортне механизације, заваривачких радова, рада дизел агрегата, 
пресипања туцаника и шљунка и сл. Због рада грађевинске механизације очекивана је 
повећана концентрација продуката сагоревања из мотора који се емитују у ваздух током 
фазе изградње гасовода и пратећих објеката. У току експлоатације гасовода уз примену 
прописаних мера, се не очекује негативан утицај на квалитет ваздуха. 
 
Гасовод не сме пропуштати гас и мора бити довољно чврст да безбедно издржи дејство 
свих сила којима ће према очекивањима бити изложен током изградње, испитивања и 
коришћења. 
 
У случају хаварије најзначајнији утицај може имати природни гас - метан (CH4) – када 
би дошло до неконтролисаног цурења гаса, услед чега би могло да дође до акцидента - 
пожара и експлозије. Праћење појаве и концентрације метана битно је за мониторинг у 
фази експлоатације. 
 
Загађења ваздуха се јављају и на местима где се врши заваривање цеви на самом 
градилишту. Врсте и количине загађујућих материја зависе од врсте и квалитета 
електрода које се користе. 
 
Сви наведени утицаји су ограничени само на време трајања радова и локалног су 
карактера, ограничени на локацију радова. Емисија прашине може се окарактерисати 
као мањи – занемарив негативни утицај.  
 
По завршетку радова ови утицаји престају и немају последица на квалитет ваздуха. 
 
Коридор гасовода прелази изван зоне високих подземних вода. Због плитког копања 
рова за постављање гасоводних цеви, обим и карактеристике грађевинских радова на 
изградњи гасовода немају негативних утицаја на квалитет и режим подземних вода. 
Коридор гасовода је изван уже зоне санитарне заштите водоизворишта. 
 
Како је природни гас сув, чист, знатно лакши од ваздуха, у случају истицања из било 
којих разлога неће имати утицај на подземне воде. 
 
Уколико се за испитивање гасовода на чврстоћу и непропусност буде користила вода, 
потребно је испитати квалитет воде пре пуштања у гасовод. Такође, ова вода се пре 
испуштања у реципијент мора пречистити како би квалитет био у складу са Уредбом о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16). 
 
При уобичајеном режиму рада, систем за дистрибуцију гаса и постројење за мерење и 
редукцију притиска гаса су тако пројектовани да, при нормалном режиму рада, не 
долази до испуштања природног гаса у водотокове, нити се вода користи при 
експлоатацији гасовода, па самим тим нема утицаја на површинске воде. 
 
Уколико се врши косо усмерено бушење, гасовод се полаже дубље од прогнозираних 
деформација корита што штити гасовод од свих механичких оштећења, чиме је 
обезбеђена сигурна заштита цевовода током експлоатације. 
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Негативни утицаји могу се јавити у случају хаварије на цевима, а настају искључиво као 
последица радова приликом поправке - замене цеви, замуљавање околних површина, а 
ти утицаји су краткотрајни, привремени и нестају по завршетку радова. 
 
Најзначајнији негативни ефекти на екосистем испољавају се у фази припреме терена за 
градњу и током изградње. До локалног и привременог загађења ваздуха, воде и 
земљишта долази приликом извођења грађевинских радова, у највећој мери због 
манипулације грађевинске и транспортне механизације и извођења грађевинских 
радова, што ће привремено утицати, за време трајања радова, на целокупан екосистем 
непосредне околине подручја у коме се радови изводе. 
 
Како траса дистрибутивног гасовода пролази једним делом кроз Национални парк 
обавезно је спроводити мере заштите на подручју Националног парка, као и на 
стаништима строго заштићених врста IRI03b и IRI15c. 
 
У току експлоатације гасовода уз примену прописаних мера, не очекује се негативан 
утицај на квалитет природних ресурса изузев на локацијама надземних објеката у 
функцији гасовода, у смислу трајне узурпације земљишта, које је овим Просторним 
планом утврђено као грађевинско земљиште и за које су дефинисана правила уређења и 
грађења. 
 
Гасовод у одређеном делу прелази преко пољопривредног земљишта, како обрадивог, 
тако и необрадивог, па се утицаји на пољопривредно земљиште односе се на трајну 
промену намене земљишта на локацијама предвиђеним за изградњу надземних објеката 
у функцији гасовода, при чему долази до промене из пољопривредног у грађевинско 
земљиште. 
 
Приликом ископавања земљишта, постављања цевовода система дистрибутивног 
гасовода и затрпавања рова доћи ће до нарушавања структуре земљишта на месту 
постављања гасовода. Приликом затрпавања рова требало би водити рачуна о враћању 
земљишних слојева, при чему хумусни слој мора бити на површини. На тај начин ће се 
очувати морфологија терена и рекултивисати земљиште. 
 
Након завршетка радова на постављању цевовода потребно је извршити рекултивацију 
земљишта у циљу максималног очувања физичких особина, механичког састава, 
хумусног слоја, хемијских својстава, водопропустљивости земљишта и др, како би се 
обезбедило коришћења земљишта на уобичајен начин. Рекултивација се односи 
успостављање пређашње продуктивности пољопривредног земљишта, применом мера и 
активности за поновно формирање земљишног слоја и успостављање биљних заједница. 
По завршетку радова земљиште на траси гасовода се рекултивише враћањем првог 
плодоносног слоја земљишта - хумуса, који се претходно уклања и привремено депонује 
до завршетка радова изградње гасовода. 
 
Ширина радног појаса на обрадивом пољопривредном земљишту je 6 m (по 3 m са обе 
стране осе цевовода) осим на местима већих укрштања, а ширина експлоатационог 
појаса износи такође 6 m (по 3 m од осе гасовода мерено са обе стране осе цевовода). У 
оквиру експлоатационог појаса, по 3 m од осе гасовода, на обе стране, није дозвољена 
садња биљака чији корен достиже дубину већу од 1 m, или вршење пољопривредних 
радова (орање, подривање) на дубину већу од 0,5 m. 
 
Изван експлоатационог појаса, дозвољени су сви облици пољопривредних делатности 
примерени овом подручју, усклађени са мерама заштите прописаним законом и у складу 
са планским решењима. 
 
Редовна експлоатација гаса неће утицати на постојећи квалитет земљишта кроз које 
пролази. 
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Траса дистрибутивног гасовода својим већим делом пролази кроз простор 
Националног парка уз трасе јавних и атарских путева, чиме је утицај на земљиште и 
национални парк уопште сведен на минимум. 
 
Грађевински и други отпад настајаће у фази припреме терена за градњу и током 
изградње, који се мора одлагати на за то предвиђене локације. Приликом 
експлоатације самог гасовода не настаје отпад, осим током периодичног чишћења 
унутрашњости гасовода, који се обавља једном годишње и овај отпад је обавезно 
елиминисати под контролисаним условима.  
 
У периоду изградње гасовода, бука и вибрације ће се јавити дуж коридора, услед 
рада механизације која се користи за извођење земљаних и других грађевинских 
радова. Активности које бука прати су: рашчишћавање терена, ископ ровова, 
повезивање цеви и заваривање, полагање цеви и затрпавање ровова. Бука може 
негативно утицати на фауну, посебно птице, на локалном подручју дуж корисора 
гасовода. Mеђутим, по завршетку изградње и формирања вегетације, очекује се да ће 
се животни услови фауне повратити.  
 
Обзиром да природни гас није токсичан, у редовном режиму рада и неопходним 
поштовањем технолошких процедура неће се јавити негативни утицаји на здравље и 
безбедност људи.  
 
У случају акцидентних ситуација (експлозије и пожари) угрожени су људи који се 
нађу у зони утицаја ширине око 100 m. Друга врста утицаја се односи на настанак 
гасова који се јављају потпуним или непотпуним сагоревањем природног гаса (угљен-
диоксид (CO2) и угљен-моноксид (CO)). Имајући у виду чињеницу да гасовод пролази 
кроз Национални парк тј. кроз шуму не постоји реална опасност од негативног утицаја 
ових гасова по људе. 
 
Након изградње гасовода обавезна је рекултивација земљишта, у складу са наменом 
простора. 
 
Објекат гасовода за дистрибуцију гаса карактерише низак ризик од загађења у периоду 
експлоатације, а висок у условима хаварија (акцидентних ситуација). При раду са 
гасовима треба бити обазрив, јер се манипулација са природним гасом убраја у 
делатности са повећаном опасности, имајући у виду његове хемијске и физичке особине, 
као што су запаљивост и експлозивност. 
 
Према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar угрожени простор од експлозије је простор у коме је 
присутна, или се може очекивати присутност експлозивне смеше запаљивих гасова, пара 
или прашине са ваздухом, у таквим количинама које захтевају примену посебних мера 
ради заштите људи и добара, а нарочито примену посебних мера у погледу монтаже и 
употребе електричних уређаја, инсталација, алата, машина и прибора. 
 
Према учесталости појављивања и трајању експлозивне атмосфере угрожени простори 
су класификовани у складу са SRPS EN 60079-10-1 у зоне опасности од експлозије.  
 
Утицаји гасовода у погледу емисије загађујућих материја или буке немају 
прекограничне утицаје.  
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2.  ПРИРОДА КАРАКТЕРИСТИКА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 
Карактеристике утицаја Просторног плана на животну средину сагледавају се у односу 
на врсту, вероватноћу и природу утицаја, као и интензитет активности у простору, 
временску и просторну димензију утицаја. Ови утицаји се оцењују у оквиру фазе 
изградње система дистрибутивног гасовода и у оквиру експлоатације односно у 
ванредним удесним ситуацијама. 
 
Сва планска решења, предвиђена у контексту заштите и одрживог коришћења планског  
подручја свакако имају кумулативног утицаја на чиниоце животне средине. 
 
Највећи број еколошких фактора, због међусобне условљености и интеракције, имају 
реверзибилни карактер, што се претпоставља и за посматрани простор. 
 
У наставку Извештаја о стратешкој процени утицаја приказана је евалуација значаја, 
просторних размера и вероватноће утицаја планских решења варијанте доношења и 
имплементације Просторног плана на животну средину и одрживи развој.  
 
Табела 6. Скала за процену вероватноће утицаја 

Вероватноћа Ознака Опис 
100% И утицај извесан 

више од 50% В утицај вероватан 
мање од 50% М утицај могућ 
мање од 1% Н утицај није вероватан 

 
Табела 7. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 

Величина утицаја Ознака О п и с 
Критичан - 3 Јак негативан утицај 
Већи - 2 Већи негативан утицај 
Мањи - 1 Мањи негативни утицај 
Нема или нејасан утицај 0 Нема утицаја, нема података или није примењиво 
Позитиван + 1 Мањи позитивни утицај 
Повољан + 2 Већи позитиван утицај 
Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај 

 
Табела 8. Критеријуми за оцењивање просторних размера утицаја 

Размере утицаја Ознака О п и с 
Регионални Р Могућ утицај у оквиру простора регије 
Општински О Могућ утицај на нивоу општине 

 Локални Л 
Могућ утицај у некој зони или делу територије 
Просторног плана 

 
Табела 9. Скала за процену сложености/реверзибилности утицаја 

Ознака Опис 

РЕ 
Реверзибилан (повратан процес) - ефекти утицаја у окружењу се могу 
анулирати сукцесивним процесом  

ИР 
Иреверзибилан (неповратан утицај) - штете су толико велике да се 
првобитно стање не може вратити 

 
Табела 10. Скала за процену временске димензије утицаја 

Ознака Опис 
П Привремен - утицај траје краћи временски период 

ПО Повремен - утицај се повремено јавља и кратко траје 
Т Последице утицаја су траjног карактера 
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Табела 11. Карактеристике утицаја у фази изградње  
 

Врста утицаја 
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Загађење ваздуха В -1 Л РЕ П 
Загађење површински вода В -1 Л РЕ П 
Девастација и загађење земљишта И -2 Л ИР Т 
Девастација станишта и биљног покривача И -2 Л РЕ П 
Сеча шума H - - - - 
Угрожавање фауне И -1 Л РЕ П 
Угрожавање природних добара Н - - - - 
Угрожавање културних добара В 0 Л РЕ П 
Нарушавање предеоних вредности И -1 Л РЕ П 
Угрожавање здравља и безбедности људи М -1 Л РЕ П 

 
Табела 12.   Карактеристике могућих утицаја у фази експлоатације у ванредним 

удесним ситуацијама (истицање гаса, пожар, експлозија)  
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Загађење ваздуха И -1 Л РЕ П 
Загађење површински вода М -1 Л РЕ П 
Девастација и загађење земљишта И -2 Л ИР Т 
Девастација станишта и биљног покривача И -2 Л РЕ П 
Уништавање појединих стабала (у случају пожара) М -2 Л РЕ П 
Угрожавање фауне В -1 Л РЕ П 
Угрожавање природних добара Н - - - П 
Угрожавање културних добара Н - - - - 
Нарушавање предеоних вредности М -1 Л РЕ П 
Угрожавање здравља и безбедности људи И -2 Л ИР Т 

 
 
 
3.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА 
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА  

 
У процесу изградње као и експлоатације дистрибутивног гасовода најважнији је надзор 
над спровођењем закона и подзаконских аката, мера прописаних планском и пројектном 
документацијом, као и надзор над оператерима који су дужни да спроводе мере 
сигурности и спречавања акцидента. Обавезан је систематски перманентни мониторинг. 
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3.1. ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ МЕРЕ 
 
Гасовод не сме пропуштати гас и мора бити довољно чврст да безбедно издржи дејство 
свих сила којима ће према очекивањима бити изложен током изградње, испитивања, 
одржавања и коришћења, односно да поред сила изазваних унутрашњим притиском 
издржи и дејства других предвидивих сила које могу бити изазване: 
 
- уградњом анкера или укопавањем гасовода, саобраћајем и оптерећењима која настају 

код постављања гасовода и његовог испитивања на притисак; 
- тежинским оптерећењем током хидростатичког испитивања; 
- повезивањем одвојака; 
- повезивањем компоненти које нису под притиском; 
- испливавањем гасовода; 
- другим подземним објектима; 
- поплавама, ледом, снегом, ветром; 
- вертикалним померањем услед мраза; 
- слегањем тла и слегањем услед рудничких активности; 
- клизиштима; 
- ерозијом тла; 
- високим сеизмичким ризицима; 
- накнадним насипањем терена, насипима и сл.; 
- надземним деоницама гасовода. 
 
а) Мере заштите у фази изградње: 
 
- изградњу објекта у потпуности прилагодити пројектној документацији као и 

захтевима надлежних институција;  
- пројектну документацију у потпуности урадити према важећим законским оквирима;  
- распоред регулационе и сигурносне арматуре извршити тако да инсталација буде 

осигурана од прскања услед неконтролисаног пораста притиска; 
- избор цеви, мерне, регулационе и сигурносне арматуре извршити према важећим 

прописима и стандардима за ову врсту инсталације; 
- инсталација треба да буде тако постављена да је онемогућено њено механичко 

оштећење; 
- предвидети додатне мере заштите (употреба заштитне цеви и сл.) на местима 

укрштања гасовода са комуналним инсталацијама. 
 
б) Мере заштите у фази експлоатације:  
 
- експлоатацијa природног гаса се одвија у затвореном технолошком процесу; 
- из постројења не сме да буде испуштања природног гаса, осим на местима која су 

предвиђена техничком документацијом; 
- потребно је обезбедити сталну контролу над функционисањем инсталације и 

уређаја, као и потребне мере за заштиту од свих врста оштећења;  
- неопходна је редовна провера могућих оштећења на гасоводу и надземним објектима; 
- у случају оштећења гасовода неопходно је заменити оштећену и неисправну опрему; 
- чишћење гасовода се врши крацером, а отпад од чишћења се предаје сертификованој 

компанији за збрињавање отпада; 
- пројекат заштите од пожара мора да садржи техничке и организационе мере којима 

се спречава да се пожар на систему за дистрибуцију гаса не пренесе на друге 
системе; 

- ради спречавања корозије гасовода предвиђа се систем катодне заштите; 
- потребно је видно обележити заштитне зоне постављањем одговарајућих табли за 

забрану и упозорење. 
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3.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 
3.2.1. Мере заштите ваздуха 
 
а) Мере заштите у фази изградње: 
 
- моторе са унутрашњим сагоревањем, који покрећу сву грађевинску механизацију, 

потребну за изградњу система гасовода и пратећих објеката одржавати на 
одговарајућем техничком нивоу, а неисправне одстранити са градилишта; 

- загађења ваздуха се јављају и на местима где се врши заваривање цеви на самом 
градилишту, а врсте и количине загађујућих материја зависе од врсте и квалитета 
електрода које се користе, те у складу са тим начинити одговарајући избор.  

 
б) Мере заштите у фази експлоатације:  
 
- у случају акцидента, пожара или експлозије, долази до загађења ваздуха које се не 

може предупредити, с тога је обавезно спроводити превентивне мере како би се 
смањила вероватноћа појаве удесне ситуације;  

- вршити редовно мерење емисије димних гасова. Уколико вредности нису у складу са 
Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 6/2016) врши се штимовање 
горионика, ремонт или замена котла;    

- приликом пражњења или неконтролисаног истицања гаса у атмосферу из гасовода 
или дела инсталације сачиниће се извештај о испуштеним количинама; 

- вршити редовну проверу могућих повреда херметичности гасовода и славинске 
арматуре;  

- повремена испуштања гаса вршити према предвиђеној динамици при чему на једној 
локацији не сме бити једновремених испуштања са различитих извора због 
могућности кумулативног ефекта.  

 
в) Мере заштите након затварања објекта: 
 
- нема никаквих утицаја на квалитет ваздуха. 
 
Током изградње гасовода и објеката у његовој функцији потенцијални извор загађења 
представљају мотори са унутрашњим сагоревањем, који покрећу сву грађевинску 
механизацију. Обзиром на то да су ови утицаји локалног и временски ограниченог обима 
(током трајања радова на простору где се изводе радови), није потребно спроводити 
посебне просторно планске мере заштите животне средине осим у случају да надлежне 
институције наложе другачије. 
 
Током експлоатације гасовода потребно је спроводити следеће мере: 
 
- обавезно је спроводити превентивне мере заштите ваздуха и заштите од акцидената 

како би се смањила вероватноћа појаве удесне ситуације,  
- вршити редовно мерење емисије отпадних гасова у складу са Уредбом о граничним 

вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање,   
- приликом пражњења или неконтролисаног истицања гаса у атмосферу из гасовода 

или дела инсталације сачинити извештај о испуштеним количинама, 
- у току експлоатације неопходна је редовна провера могућих повреда херметичности 

гасовода и славинске арматуре,  
- повремена испуштања гаса вршити према предвиђеној динамици при чему на једној 

локацији не сме бити једновремених испуштања са различитих извора због 
могућности кумулативног ефекта.  

 
 



Страна 954 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“  

СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

35 
 

3.2.2. Мере заштите вода  
 
При изградњи гасовода треба спроводити мере, којима ће се обезбедити да не дође до 
нарушавања природног површинског отицања воде и оштећења корита и положаја 
водотока односно канала са којима се укршта траса дистрибутивног гасовода.  
 
Мониторинг воде на локалитету преласка односно подводних радова у каналу би требало 
спроводити док трају радови и уколико замућеност пређе границе толеранције потребно је 
предузети корективне мере. Како концентрације замућености буду опадале може се 
смањити фреквенција мониторинга. 
 
Уколико дође до непланираног изливања загађујућих материја у водене токове неопходно 
је одмах обуставити рад и хитно покренути поступак санације у сарадњи са надлежним 
институцијама.  
 
Као потенцијални загађивач може се јавити и раствор бентонита. У овом случају 
обезбедити сакупљање, транспорт и истовар заосталог бентонита на најближу локацију 
предвиђену за такву врсту отпада, у складу са условима надлежног комуналног предузећа. 
 
а) Мере заштите у фази изградње: 
 
- придржавати се услова локалног водопривредног предузећа; 
- количине воде које се евентуално узимају из водотокова за прелиминарно 

испитивање морају бити контролисане и не смеју да утичу на режим отицања; 
- забрањено је неконтролисано коришћење воде за потребе изградње; 
- очувати зелене коридоре уз водене токове односно канале, чиме се обезбеђује 

одржавање корита истог, заштита вода и спречава ерозија земљишта;  
- при изградњи гасовода не сме да дође до нарушавања природног површинског 

отицања воде као ни оштећења корита и положаја водотока који се прелазе; 
- у техничкој документацији утврдити где је потребно предвидети радове на 

осигурању и обезбеђењу корита кроз које пролази траса гасовода, као и профила 
каналске мреже. 

 
б) Мере заштите у фази експлоатације:  
 
- при уобичајеном режиму рада гасовода није очекиван утицај на подземне и 

површинске воде. 
 
в) Мере заштите након затварања објекта 
 
- Објекат нема никакав утицај на квалитет вода. 
 
3.2.3. Мере заштите земљишта  
 
а) Мере заштите у фази изградње:  
 
- површински слој хумуса на коме се налази вегетација посебно скидати, депоновати 

и сачувати од разношења, а дубље слојеве одлагати на другу страну како би се при 
затрпавању ископа прво вратили материјали дубљих ископа, а потом површински 
слој; 

- радове вршити у зони предвиђеној за радове изградње гасовода и пратећих објеката;  
- за извођење радова максимално користити постојеће путеве, стазе и већ коришћена 

подручја како се не би нарушавале природне површине; 
- пројектом предвидети рационално коришћење земљаних ресурса као и минималну 

производњу отпада;  
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- у случају изливања нафте и нафтних деривата, горивa, машинског и другог уља 
угрожено земљиште посути сорбентом, скинути контаминирани слој земље и насути 
неконтаминираним, а загађени слој земљишта се мора отклонити и исти ставити у 
амбалажу која се може празнити само на депонији предвиђеној за ту сврху;  

- чврст отпад који настане при изградњи сакупити и одложити на прописану локацију 
у складу са законском регулативом;   

- након завршетка грађевинских радова неопходно је земљиште вратити у првобитно 
стање. 
 

б) Мере заштите у фази експлоатације:  
 
- забрањено је трајно депоновање отпада уз трасу гасовода;  
- на делу пољопривредних површина где пролази гасовод у експлоатационом појасу 

забрањује се гајење култура чија дужина корена прелази 1 m, односно, за које је 
потребно да се земљиште обрађује дубље од 0,5 m; 

- на делу пољопривредних површина кроз које пролази гасовод, препоручује се 
гајење култура са кратким кореном који не нарушава структуру земљишта око цеви. 
Високо растиње због последица које може изазвати корење на ужем подручју трасе 
треба бити одстрањено. Поред сече потребно је из земље у истом подручју појаса 
извадити све остатке корења из земље, како не би дошло до секундарног раста 
растиња. 
 

в) Мере заштите након затварања објекта: 
 
- у случају престанка рада система гасовода опрема (гасовод) може да остане у 

земљи јер је у том случају девастација земљишта занемарљива. Инвеститор ће 
донети одлуку, у зависности од стања опреме, да ли ће опрему оставити у земљи 
или ће монтирати на некој другој локацији, да ли ће је продати, или ће поднети 
захтев (уколико опрема није за даље коришћење) за категоризацију отпада 
надлежној установи; 

- У случају доношења одлуке о стављању гасовода ван експлоатације, или његове 
потпуне демонтаже, претпоставља се да ће утицај на земљиште, бити приближно 
аналоган утицају који је био присутан у моменту градње објеката па према томе 
примењивати мере заштите аналогне мерама у фази изградње; 

- по демонтирању опреме, земљиште је потребно вратити у првобитно стање, односно 
извршити рекултивацију (у складу са пројектом рекултивације). 

 
При изградњи и експлоатацији инфраструктурног система потребно је примењивати 
следеће мере: 
 
- током изградње гасовода и пратећих објеката односно приликом извођења земљаних 

радова обавезно издвојити површински (хумусни) слој земљишта и исти користити 
за санацију терена након завршетка радова, 

- завршетком радова оштећену површину поравнати и покрити издвојеним слојевима 
земљишта површинског слоја, чиме се омогућује спонтано обнављање аутохтоне 
вегетације, 

- уклонити евентуално дивља сметлишта у коридору гасовода и забранити 
неконтролисано депоновање свих врста отпада, 

- у случају изливања нафте и нафтних деривата, горивa, машинског и другог уља 
угрожено земљиште посути сорбентом, скинути контаминирани слој земље и насути 
неконтаминираним, загађени слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у 
амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној депонији, 

- чврст отпад који настане при извођењу грађевинских радова сакупити и одложити 
на прописану локацију у складу са законском регулативом, 

- спроводити програме строге контроле и заштите водотокова, 
- утврдити нулто стање пољопривредног земљишта и рационално га користити, 
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- вршити редован мониторинг земљишта током експлоатације гасовода на 
стационарним изворима (МРС) са циљем провере могућег загађења земљишта, 
односно ради утврђивања цурења природног гаса. 
 

3.2.4. Мере заштите природних добара  
 
Просторним планом су на основу услова Покрајинског завода за заштиту природе, нa 
подручју Националног парка, као и на стаништима строго заштићених врста IRI03b и 
IRI15c, прописане следеће мере: 
 
1. Ради заштите строго заштићене врсте, текунице Spermophillus citellus, на 

локалитету „Јазачки пашњаци“ не изводити радове у периоду од 15. марта до 1. 
октобра; 

2. Забрањена je трајна промена морфологије терена, отварање позајмишта, као и 
депоновање отпадног материјала и земље, као и формирање градилишта, 
одлагалишта, окретница и сл.; 

3. Планиране активности на изградњи трасе гасовода обављати тако да се 
механизација за постављање инфраструктуре креће само једном страном 
пројектоване трасе гасовода, у конкретним случајевима са супротне стране од 
локалности значајног станишта; 

4. Затрпавање ископа обавити у што краћем временском року, највише три недеље у 
вегетационом периоду (март - октобар) и пет недеља ван вегетационог периода; 

5. Приликом ископа, на местима где ће се полагати инфраструктура гасовода, 
обавезно издвојити хумус и исти користити за санацију терена након завршетка 
радова; 

6. Преко ископа на траси, најмање на сваких 500 m поставити привремени прелаз за 
животиње чија ширина није мања од 3 m. Привремени прелаз за животиње 
направити од дрвених дасака и прекрити слојем земље; 

7. Остатак материјала након радова обавезно уклонити са станишта. Забрањено je 
било какав материјал депоновати или привремено одлагати; 

8. У случају изливања опасних материја (гориво, машинска и друга уља), загађени слој 
земљишта мора се отклонити и исти ставити у амбалажу која се може празнити само 
на, за ту сврху, предвиђеној депонији. Ha месту акцидента нанети нови, незагађени 
слој земљишта; 

9. У случају изливања загађујућих материја на асфалтну површину, исте покупити 
песком који се мора одложити на за ту сврху предвиђеној депонији; 

10. О почетку радова обавестити управљача заштићеног подручја, ЈП „Национални 
парк Фрушка гора“, a радове на спровођењу активности изводити у сарадњи и уз 
надгледање службе стручног надзора Националног парка; 

11. У случају потребе уклањања стабала или делова стабала (суве гране које 
наткриљују трасу и друго), у сарадњи са управљачем, обавезно обезбедити 
дознаку стабала; 

12. Извођач радова je обавезан да уколико у току радова пронађе геолошка или 
палеонтолошка документа која би могла представљати заштићену природну 
вредност, иста пријави министарству надлежном за послове заштите животне 
средине, као и да предузме све мере заштите од уништења, оштећења или крађе. 

 
Законом о националним парковима, као и пратећим актима, прописане су мере заштите 
које важе у Националном парку. 
 
Мере заштите флоре, фауне и биодиверзитета 
 
а) Мере заштите у фази изградње:  
 
- изградњу вршити ван сезоне парења, како не би било утицаја на фауну; 
- обезбедити да привремено уклањање вегетацијског слоја и рад механизације не 

доводе до негативног утицаја на живи свет; 
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- током припрема и градње спречити изливање течности и других материјала (нафтни 
деривати, уља, хемикалије, бетон и слично), као и растресање и депоновање 
(привремено или трајно) разних материјала у близини ископа рова или околног 
земљишта; 

- користити постојеће путеве и саобраћајнице за приступ градилишту. 
 
б) Мере заштите у фази експлоатације: 
 
- обезбедити све надземне и подземне инсталације гасовода од евентуалних хаварија 

већег обима како би се спречио негативни утицај на флору, фауну и биодиверзитет; 
- омогућити даљи традиционални начин коришћења пољопривредног земљишта.  
 
в) Мере заштите након затварања објекта 
 
- након престанка рада система гасовода није очекиван утицај на флору, фауну и 

биодиверзитет уколико не дође до демонтаже објекта, те се у складу са тим не 
пописују мере заштите;  

- уколико буде вршено демонтирање објеката и опреме, потребно је извршити 
рекултивацију простора, чиме ће се омогућити успостављање првобитних природних 
услова подручја у што краћем периоду. 

 
3.2.5. Мере заштите од буке и вибрација  
 
а) Мере заштите у фази изградње:  
 
- ниво буке је ограничен на зону изградње, дневни режим рада и условљен је врстом 

машина при изградњи гасовода и техничко-технолошким решењима у режиму рада; 
- током извођења радова користити савремену атестирану механизацију; 
- након завршетка радова грађевинску механизацију треба одмах искључити што, поред 

смањења нивоа буке, доприноси и смањењу емисије издувних гасова из мотора; 
- запослене на изградњи и при контроли рада гасовода опремити заштитном опремом 

која ће их штитити од негативних утицаја буке. 
 
б) Мере заштите у фази експлоатације:  
 
- у складу са законском регулативом предвидити мерење буке на надземним објектима 

система гасовода;  
- Уколико ниво буке пређе дозвољену границу потребно је применити неку од 

додатних мера заштите која је технички најподобнија за конкретну ситуацију у циљу 
смањења буке. 

 
в) Мере заштите након затварања објекта:  
 
- објекат нема никакав утицај у виду буке и вибрација, осим привременог утицаја 

уколико се приступи демонтажи система гасовода. 
 
3.2.6. Мере приликом изградње и експлоатације инфраструктуре 
 
За инфраструктурне објекте мере и обавезе произилазе из прописа о техничким 
нормативима и стандардима, мерама и условима, које надлежни органи издају при 
постављању и извођењу, односно изградњи објеката.  
 
Мере заштите објеката у зони утицаја гасовода и пратећих објеката су:  
 
- као најважнија мера за заштиту објеката у зони утицаја гасовода представља 

пројектовање и конструкција гасовода према разреду заштитног појаса и примени 
техничких услова и норматива за дате разреде који су прописани Правилником о 
условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска 
већег до 16 bar; 
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- надземни објекти гасовода се ограђују, тако да је зона опасности од експлозије 
унутар ограде; 

- извођач радова је у обавези да, постављањем одговарајућих ознака и знакова 
опасности, оствари заштитни појас и на тај начин обезбедити место тренутних радова 
на гасоводу; 

- неопходно је шире становништво информисати о карактеристикама гасовода, 
дефинисати им неуобичајене појаве уз гасовод тј. обавестити их о дежурним 
телефонским бројевима, како би могли пријавити неуобичајене појаве. 

 
3.2.7. Мере заштите живота и здравља људи  
 
У контексту заштите природних ресурса (вода, ваздух и земљиште), Просторним планом 
су предвиђене одређене мере и активности, чијом реализацијом ће се зауставити њихова 
даља деградација, унапредиће се квалитет животне средине, а индиректно и здравље 
људи овог подручја. Такође, мере за спречавање и ограничавање негативних утицаја на 
становништво дате су и у посебним законским и подзаконским актима, који се односе на 
здравље и безбедност и заштиту на раду. 
 
Осим редовних мера за заштиту живота и здравља људи, неопходно је реализовати и 
мере заштите у случају ванредних ситуација и удеса. У том смислу, у циљу заштите 
живота и здравља становништва, неопходно је стриктно поштовати урбанистичке и 
друге услове и нормативе, дефинисане низом законских и подзаконских аката. 
 
При избору трасе, пројектовању и изградњи гасовода, мора се осигурати безбедан и 
поуздан рад гасовода, као и заштита људи и имовине, тј. спречити могућност штетних 
утицаја околине на гасовод и гасовода на околину. 
 
3.2.8. Мере заштите од ванредних ситуација  
 
У поступку стратешке процене, која је вршена паралелно са израдом Просторног плана, 
прибављени су услови и подаци који се односе на постројења односно комплексе у 
оквиру којих се обављају активности у којима је присутна или може бити присутна 
једна или више опасних материја у количинама једнаким или већим од количина 
наведених у Правилнику о листи опасних материја и њиховим количинама и 
критеријумима за одређивање врсте докумената које израђује оператер севесо 
постројења, односно комплекса („Службени гласник РС”, број 41/10).  
 
На основу доступних података надлежног министарства које води Регистар постројења 
и утврђује севесо оператере и постројења/комплексе, чије активности могу изазвати 
хемијско удес, утврђено је да се у обухвату Просторног плана не налазе севесо 
постројења/комплекси. 
 
Постоје два севесо комплекса нижег реда у обухвату ширег посматрања подручја 
посебне намене али зоне негативних утицаја не дотичу обухват посебне намене, због 
удаљености самих комплекса од коридора гасовода. Под зоном угроженом ефектима 
хемијских удеса сматра се зона од 1000 m од локације удеса. 
 
Тиме се ови комлекси (Складиште вештачких ђубрива „Агриум“ д.о.о. у Сремској 
Митровици и Термоелектрана - топлана Сремска Митровица у Сремској Митровици) не 
разматрају као угрожавајући фактор по дистрибутивни гасовод, нити се разматра 
евентуални удружени утицај евентуалних акцидената на предметном гасоводу и 
пратећим надземним објектима и евентуалних акцидената у наведеним комплексима. 
 
Правилником о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса 
гасоводима притиска до 16 bar је прописано да подземно полагање гасовода није 
дозвољено у кругу опасног дела погона у којима се користе, прерађују и складиште 
експлозивне материје, а који су ближе уређени посебним прописима којима је уређена 
област експлозивних материја. 
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Могуће удесне ситуације у оквиру посебне намене односе се на потенцијално 
неочекивано цурење гаса, услед квара на опреми и уређајима или оштећења цевовода, 
као и пожар и експлозија. 
 
У контексту детекције хаваријског цурења гаса обавезно је уградити опрему која је у 
функцији регистровања хаварије и блокаде одређеног дела гасовода. Обавезно је по 
хитном поступку отклонити квар као и евентуалне последице. Наведено се не односи 
на контролисано испуштање гаса при ремонту, чишћењу и испитивању гасовода током 
редовног технолошког процеса. 
 
Настанак пожара и експлозије очекиван је у случају хаваријских оштећења на 
надземним инсталацијама гасовода, чији обим зависи од величине облака гаса у 
тренутку паљења, начина паљења облака гаса, тренутних временских прилика, као и 
руже ветрова. Највећу опасност представља по особе које се могу наћи у близини, док 
је по околну средину она локалног карактера. Мере противпожарне заштите обавезно 
је детаљно обрадити у оквиру техничке документације, односно Главним пројектом 
заштите од пожара, којим треба предвидети превентивне мере, реаговање у случају 
појаве пожара и експлозије, као и детаљне мере санације.  
 
Изградња објеката, извођење радова, односно обављање редовних активности у 
оквиру експлоатације гасовода мора бити у складу са техничком документацијом, уз 
поштовање важећих законских, техничких норматива и стандарда прописаних за ту 
врсту објекта, као и у складу са условима и мерама које су утврдили други овлашћени 
органи и организације.  
 
Према учесталости појављивања и трајању експлозивне атмосфере угрожени простори 
класификовани су у зоне опасности, и то: 
- зона опасности од експлозије 0 (објекат); 
- зона опасности од експлозије 1; 
- зона опасности од експлозије 2. 
 
Зоне опасности од експлозије одређују се за објекте који су саставни део гасовода.   

 

Слика 1. МРС предњи изглед-капацитет станице > 160 m3/h  
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Слика 2. МРС основа-капацитет станице > 160 m3/h  
 
Табела 13. МРС - вредности R1, R2 и r 
 

Капацитет мерно регулационе станице 
m3/h 

od 161 do 6000 

MOP на улазу 
10 bar < MOP ≤ 16 bar 

R1 

(m) 

R2 

(m) 

r 

(m) 
1 3 2 

 
У зонама опасности не смеју се налазити материје и уређаји који могу проузроковати 
пожар или омогућити његово ширење. Потребно је видно обележити заштитне зоне 
постављањем табли за забрану и упозорења. Потребно је вршити редовну контролу 
сигурносне опреме и свих инсталација од стране запосленог особља, као и израдити 
План заштите од пожара. 
 
У зонама опасности, забрањено је: 
 
- радити са отвореним пламеном; 
- уносити прибор за пушење; 
- радити са алатом и уређајима који могу, при употреби, изазвати варницу; 
- присуство возила која при раду погонског уређаја могу изазвати варницу; 
- коришћење електричних уређаја који нису у складу са прописом о опреми и 

заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним 
атмосферама; 

- одлагање запаљивих материјала; 
- држање материјала који су подложни самозапаљивању. 
 
Извођење електричних, неелектричних инсталација и заштитних система у зонама 
опасности од експлозије врши се у складу са прописима и стандардима којима је уређена 
безбедност од пожара и експлозија у потенцијално експлозивним атмосферама. 
 
У случају пожара на коридору гасовода треба пустити да гас из перфорираног дела 
гасовода потпуно изгори, пошто је сигуније контролисати гасни пожар од неконтролисаног 
цурења гаса. 
 
Санација подразумева ремонт оштећеног дела гасовода и уклањање оштећених објеката 
и растиња, реконструкцију свих инсталација страдалих у удесу и успостављање 
безбедног наставка рада система. 
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Гасовод пројектовати тако да током изградње, испитивања, одржавања и коришћења 
може да поред сила изазваних унутрашњим притиском издржи и дејства других 
предвидивих сила које су изазване: 
 
- уградњом анкера или укопавањем гасовода, друмским и железничким саобраћајем и 

оптерећењима која настају код постављања гасовода и његовог испитивања на 
притисак; 

- тежинским оптерећењем током хидростатичког испитивања; 
- повезивањем одвојака; 
- повезивањем компоненти које нису под притиском; 
- испливавањем гасовода; 
- другим подземним објектима; 
- поплавама, ледом, снегом, ветром; 
- вертикалним померањем услед мраза; 
- слегањем тла и слегањем услед рудничких активности; 
- клизиштима; 
- ерозијом тла; 
- високим сеизмичким ризицима; 
- накнадним насипањем терена, насипима и сл.; 
- надземним деоницама гасовода. 
 
При прелазу гасовода преко већих нагиба терена мора се израдити посебан прорачун 
свих сила које делују на цевовод и, по потреби, предвидети анкерисање цевовода, а 
при пролазу кроз клизишта мора се, на основу геолошког испитивања земљишта, 
извршити санација клизишта и израдити детаљан пројекат уградње цевовода. 
 
Заштита од елементарних непогода подразумева планирање простора у односу на 
могуће природне и друге појаве које могу да угрозе здравље и животе људи или да 
проузрокују штету већег обима на простору у обухвату Просторног плана, као и 
прописивање мера заштите за спречавање елементарних непогода или ублажавање 
њиховог дејства. Законом о ванредним ситуацијама установљене су обавезе, мере и 
начини деловања, проглашавања и управљања у ванредним ситуацијама. Општи 
принципи управљања ризиком од елементарних непогода и технолошких удеса односе 
се на: планирање и имплементацију превентивних мера заштите; приправност и 
правовремено реаговање и санирање последица. 
 
Подручје обухваћено Просторним планом може бити угрожено од: земљотреса, ветрова, 
метеоролошких појава: атмосферско пражњење и атмосферске падавине (киша, град) 
и пожара.  
 
Мере заштите од земљотреса су правилан избор локације за градњу објеката, примена 
одговарајућег грађевинског материјала, начин изградње, као и строго поштовање и 
примена важећих грађевинско техничких прописа за изградњу објеката на сеизмичком 
подручју (за земљотрес јачине VII и VII-VIII степени према ЕМС-98).  
 
Основне мере заштите од ветра су дендролошке мере које подразумевају формирање 
одговарајућих ветрозаштитних појасева уз саобраћајнице и канале.  
 
Заштита објеката од атмосферског пражњења обезбеђује се извођењем громобранске 
инсталације у складу са одговарајућом законском регулативом.  
 
Заштита од града се обезбеђује лансирним (противградним) станицама станицама са 
којих се током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. Према 
подацима Републичког хидрометеоролошког завода Србије изградња нових објеката на 
одстојању мањем од 500 m од лансирнe станицe Сектора одбране од града, могућа је 
само по обезбеђењу посебне сагласности и мишљења ове институције. На предметном 
подручју не налази се ни једна лансирна станица са припадајућом заштитном зоном. 
 



Страна 962 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДИСТРИБУТИВНОГ ГАСОВОДА РИВИЦА-ЈАЗАК-„ЛЕТЕНКА“  

СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

43 
 

Мере заштите од пожара обухватају урбанистичке и грађевинско-техничке мере заштите. 
Урбанистичке мере заштите се односе на планирање простора у насељу кроз урбанистичке 
показатеље (намена површина, индекс заузетости парцеле) и правила изградње 
(регулациона линија, грађевинска линија и др). Грађевинско-техничке мере заштите се 
односе на стриктну примену прописа о изградњи објеката, електроенергетских и гасних 
постројења, саобраћајне инфраструктуре, мреже противпожарних хидраната и др. 
 
Уређење простора од интереса за одбрану земље  
 
Добијени услови и захтеви од Министарства одбране, а који се односе на просторна 
решења у обухвату Просторног плана (утврђене зоне просторне заштите, тј. 
ограничења у погледу изградње), уграђени су у овај Просторни план. 
 
Зоне заштите које су утврђене су: зона ограничене и зона контролисане изградње. 
 
За изградњу надземних објеката у поменутим зонама, неопходна је сагласност 
Министарства одбране.  
 
Заштита становништва и материјалних добара (планирање и коришћење склоништа и 
других заштитних објеката) дефинисани су Законом о ванредним ситуацијама. 
 
Према условима добијеним од Центра за разминирање, на траси којом пролази 
дистрибутивни гасовод, нису евидентиране површине као системски загађене 
неексплодираним убојитим средствима, односно, загађене минама, касетном муницијом 
или разбацаним неексплодираним убојитим средствима из војних складишта муниције 
из периода НАТО бомбардовања 1999. године. 
 
Полазећи од чињенице да је територија Републике Србије била поприште два 
Светска рата и НАТО бомбардовања 1999. године, приликом извођења земљаних 
радова обавезна је израда процене ризика на могуће постојање неексплодираних 
убојитих средстава, сагласно позитивним прописима који се односе на безбедност и 
здравље на раду. 
 
Према Правилнику о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Службени 
гласник РС“, број 53/97), када се земљани радови изводе на старим ратним 
поприштима, пре почетка радова проверава се постојање неексплодираних пројектила 
и других опасних предмета и материја. 
У складу са прописима који се односе на безбедност и здравље на раду, на простору 
обухваћеним Просторним планом обавезна је претходна процена ризика на могуће 
постојање неексплодираних, убојитих средстава. 
 
Имајући у виду горе наведено, потребно је да Центар за разминирање, сагласно својим 
законским овлашћењима и обавезама, изради пројекат за техничко извођење или 
разминирање трасе дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-Летенка, а све у циљу 
смањења ризика од неексплодираних средстава заосталих од претходних ратова. 
 
 
 
IV СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ  

 
Овим Просторним планом дефинисани су уређење, коришћење и заштита подручја 
посебне намене дистрибутивног гасовода Ривица – Јазак – „Летенка“ са елементима 
детаљне регулације, које је обавезно уградити приликом израде просторних и 
урбанистичких планова у обухвату овог Просторног плана. Основна намена и решења 
која се односе на подручје посебне намене, дефинисана овим Просторним планом, не 
могу се мењати плановима нижег хијерархијског нивоа.  
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У подручју обухвата овог Просторног плана (појас ширине 200 m лево и десно од осе 
гасовода) утврђеним овим Просторним планом, примењују се важећи плански 
документи (просторни планови подручја посебне намене, просторни планови јединица 
локалне самоуправе и урбанистички планови) у деловима који нису у супротности са 
режимима коришћења, уређења и заштите коридора дистрибутивног гасовода, 
дефинисаним овим Просторним планом. Важећи планови, као и израда нових планских 
докумената нижег хијерархијског нивоа ускладиће се са овим Просторним планом. 
 
Смернице за спровођење Просторног плана односе се на обухват Просторног плана. 
Спровођење Просторног плана реализује се кроз: 
 
- директну примену Просторног плана и 
- спровођење на основу важећих просторних и урбанистичких планова. 
 
Директно спровођење Просторног плана се примењује на трасу планираног 
дистрибутивног гасовода, објекте (мерно регулационе станице и мерна станица) и места 
укрштања коридора гасовода са саобраћајном инфраструктуром (пут и пруга), енергетском 
инфраструктуром (далековод), електронско комуникационом инфраструктуром, 
водопривредном инфраструктуром и водотоком. 
 
Просторни план представља плански основ за издавање информације о локацији и 
локацијских услова у зони његове директне примене, на основу детаљне разраде и 
правила уређења, грађења и заштите за дистрибутивни гасовод Ривица – Јазак – 
„Летенка“, за пратеће објекте (МС „Ривица“, МРС „Јазак“, МРС „Мала Ремета“ и МР 
„Летенка“), као и приступне путеве у функцији дистрибутивног гасовода. Детаљан опис 
граница обухвата Просторног плана, радног појаса и појаса заштите, са пописом парцела 
је дат у тачки I/1. У случају неслагања бројева парцела из пописа са катастром 
непокретности, приликом спровођења, меродавна је ажурна копија плана оверена и 
издата од стране надлежне Службе за катастар непокретности. 
 
Уколико у фази израде пројектне документације дође до потребе за изменом планиране 
трасе дистрибутивног гасовода или до промене положаја надземних објеката, измена се 
може извести унутар границе обухвата посебне намене, а уз поштовање правила за 
уређење, грађење и заштиту. 
 
Према члану 16. Закона о стратешкој процени утицаја „Извештај о стратешкој процени 
садржи разрађене смернице за планове или програме на нижим хијерархијским 
нивоима које обухватају дефинисање потребе за израдом стратешких процена и 
процена утицаја пројеката на животну средину, одређују аспекти заштите животне 
средине и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину планова и 
програма нижег хијерархијског нивоа.“ 
 
Просторни план не прописује обавезу израде планова нижег реда, што би била основа 
за разраду смерница за ниже хијерархијске нивое у поступку (стратешке) процене 
утицаја на животну средину. Нема основа за дефинисање смерница за израду 
стратешких процена планова нижег хијерархијског нивоа. 
 
Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 114/08) за постројења за гасификацију утврђена је обавеза израде 
студије процене утицаја на животну средину, а у складу са Листом I ове Уредбе. 
 
Процена утицаја врши се за све пројекте који се планирају како на заштићеном 
природном добру тако и у заштићеној околини непокретних културних добара.  
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У складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/04 и 36/09) и одредбама Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја 
на животну средину, инвеститори су дужни да се обрате надлежном органу пре 
подношења захтева за издавање одобрења за изградњу објеката.  
 
Надлежни орган одлучује о потреби израде студије о процени утицаја на животну 
средину, односно доноси решење о потреби израде или ослобађању од израде студије.  
 
Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у поступку процене утицаја, како 
је прописано поменутим Законом. Начелни садржај студије о процени утицаја на 
животну средину прописан је Законом, а егзактан обим и садржај студије се одређује 
одговарајућим решењем од стране надлежног органа.  
 
 
V  ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

МОНИТОРИНГ У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА  

 
Успостављање ефикасног мониторинга је предуслов остваривања циљева Просторног 
плана у области заштите животне средине, односно циљева стратешке процене утицаја 
и представља један од од основних приоритета имплементације овог плана. Праћење 
стања животне средине уређено је законом и подзаконским актима. 
 
Обавеза успостављања систематског мониторинга на простору Републике Србије 
дефинисана је Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 
135/04, 36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УС и 14/16) и 
утврђена стратешким документима у области заштите животне средине (Национални 
програм заштите животне средине, Национална стратегија одрживог развоја Републике 
Србије, Акциони план за спровођење Стратегије одрживог развоја и др.). 
 
 
1. ОПИС ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  
 
Могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид у стање 
основних чинилаца животне средине и утврђивање потреба за предузимањем додатних 
мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења. Успостављање 
система мониторинга један је од приоритетних задатака како би се мере заштите 
животне средине које су предложене у Просторном олану и Стратешкој процени могле 
успешно контролисати и пратити приликом имплементације Просторног плана. Основни 
циљ мониторинг система је да се обезбеди, поред осталог, правовремено реаговање и 
упозорење на могуће негативне процесе и акцидентне ситуације, као и потпунији увид 
у стање основних чинилаца животне средине и утврђивање потреба за предузимањем 
додатних мера заштите у зависности од степена угрожености и врсте загађења. 
 
 
2.  ИНДИКАТОРИ И УСЛОВИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ 
 
Мониторинг животне средине се врши систематским мерењем и оцењивањем 
индикатора квалитета животне средине и загађења, које обухвата праћење природних 
фактора, односно промене стања и карактеристика животне средине. 
 
Програм редовног и систематског праћења стања животне средине је неопходан како 
би се обезбедило да се мере предложене на основу процењених утицаја пројекта на 
животну средину, на одговарајући начин имплементирају и примене. 
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Овај програм укључује све превентивне мере, као и мере за ублажавање утицаја 
предвиђених проценом, са циљем да се избегну или минимизирају негативни ефекти и 
ублаже последице. 
 
Мониторингом ће се контролисати утицај објекта система гасовода на различите 
компоненте природне средине, а истовремено ће се благовремено спречити или 
локализовати негативан утицај опасних природних и техногених – природних процеса 
заштите природе. 
 
У складу са специфично различитим карактеристикама утицаја, експозицијом и 
потенцијалним последицама, праћење нежељених ефеката мониторинг ће се 
спроводити у две фазе: а) у фази изградње - утицаји грађевинских активности; б) у 
фази експлоатације гасног система. 
 
А) Фаза изградње гасовода и пратећих објеката 
 
Еколошким мониторингом треба обухватити следеће: 
 
Квалитет ваздуха 
Контрола квалитета ваздуха на градилишту и околини спроводи се са циљем да се 
региструју загађења у зони утицаја, концентрације издувних гасова насталих као 
последица рада грађевинске механизације и прашине од кретања возила, земљаних 
радова и на местима складиштења песка и осталих прашкастих материјала. 
 
Стање-квалитет површинских вода и наслага на дну 
Пре почетка радова утврдити нулто стање уобичајене замућености воде на локалитету 
преласка односно подводних радова у воденим токовима и утврдити граница 
толеранције замућености која неће имати значајније последице по водене системе. 
Мониторинг ће се спроводити док трају радови и уколико замућеност пређе границе 
толеранције потребно је предузети корективне мере. 
 
Уобичајена је пракса да учесталост мерења буде већа у почетку радова на обали и у 
води. Како концентрације замућености буду опадале може се смањити фреквенција 
мониторинга. 
 
Контрола загађења земљишта и подземних вода 
Спроводи се перманентно мерема превенције које се односе на рутинске контроле 
провере исправности грађевинских машина и места на којима се врши претакање 
горива или ремонт машина и привремено складиштење отпада. 
 
Евакуација употербљених вода 
Рутински надзор над третманом отпадних вода од боравка људи на градилишту. 
Такође, пре упуштања у реципијент, потребно је спровести мониторинг квалитета веће 
количине воде која бити се евентуално употребила за хидрауличко тестирање цеви. 
 
Евакуација отпада 
Надзор над правилним управљањем и евакуацијом отпада који настаје на градилишту.  
 
Стање флоре и фауне 
Праћење стања биљног покривача као и животињског света врши се у циљу процене 
утицаја грађевинских радова и предузимања одговарајућих мера како би се ти утицаји 
ублажили. 
 
На основу претходно извршених теренских истраживања, у перманетном надзору 
спроводити по потреби корективне мере заштите, под надзором надлежне институције. 
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Бука 
Бука се очекује услед кретања тешке грађевинске механизације, па је у деловима где 
траса гасовода пролази кроз насеље потребно вршити мониторинг. 
 
Б) Фаза експлоатације гасовода 
 
У фази експлоатације дистрибутивног гасног система праћење стања одвија се преко:  
техничко-технолошког мониторинга и еколошког мониторинга. 
 
1) Техничко-технолошки мониторинг се спроводи са задатком да обезбеди строгу контролу 

спровођења прописаних процедура и режима рада свих сегмената у систему, како би се 
обезбедило да систем функционише по пројектованом и предвиђеном технолошком 
процесу. У том смислу потребно је: 

 
- Спровођење редовне контроле и подешавање инструманата и опреме, сервисирање и 

одржавање инсталација, инструмената и електроопреме.  
- Контролу сигурносне опреме и свих инсталација редовно треба да спроводе лица 

оспособњена за ове послове. 
- Успостављањем система аутоматике, регулације, даљинског управљања, контроле и 

дојаве вршиће се надзор и управљање процесом дистрибуције природног гаса.  
- Мониторингом свих добијених параметара спречава се непланско истицање, односно 

губитак гаса и могућност појаве удесне ситуације. На тај начин се врши превенција 
негативних утицаја које би експлоатација гасовода могла имати. 

- Константном активном антикорозивном заштитом (катодном заштитом) подземних 
делова гасовода спречава се појава корозије и, услед тога, неконтролисано истицање 
гаса. За исправан рад система катодне заштите неопходно је његово стално одржавање 
и контрола. Обављају их запослени обучени и задужени за контролу стања катодне 
заштите. 

- Редовним обиласком трасе гасовода пешке контролишу се визуелне карактеристике 
предела (кондиција и врста растиња на траси, да ли постоји било какав отпад који би 
могао угрожавати гасовод и др.) и детектором се испитује да ли има цурења гаса на 
траси и из надземних инсталација. Обилазак трасе и детекцију цурења гаса обавља 
једном годишње лице обучено за овај посао. 

- Чишћење гасовода, као и снимање оштећења гасовода се спроводи према потреби 
магнетним интелигентним уређајем високе резолуције, тзв. интелигентним крацером. 
Уређај је опремљен инструментима и електроником, пролази кроз цев са протоком 
гаса и „снима“ стање зидова цеви. Проласком кроз цевовод региструје дебљину цеви, 
недостатке, пукотине, деформације и промене положаја цеви. 

- На основу података који се очитавају са крацера, превенира се појава 
неконтолисаног истицања гаса, стварања потенцијално удесне ситуације која би 
могла негативно утицати на животну средину и безбедност људи. 

- Техничко-технолошки и безбедносни мониторинг се посебно обрађује у обавезном 
делу техничке документације, која се односи на мере сигурности испоруке гаса. 

 
2) У смислу еколошког мониторинга потребно је вршити:  
 
- Мерења квалитета отпадних гасова надземних објеката гасоводног система 

спроводити према Уредби о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 6/16), а у циљу 
праћења концентрације и ефеката испуштених гасова на околину у зони утицаја. 
Мерења вршити једном годишње узорковањем димних гасова из димњака. 

- Контролу квалитета површинских и подземних вода вршити на деловима где 
површинске воде могу бити реципијент пречишћених отпадних вода које настају 
боравком запослених на објекту.  

- Контролу квалитета земљишта вршити на локацијама у непосредној близини  
гасовода као и у зонама надземних пратећих објеката, са циљем провере могућег 
загађења земљишта, односно ради утврђивања цурења природног гаса. 
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- Током експлоатационог периода вршити праћење стања геолошких структура дуж 
трасе гасовода као и на пратећим објектима са циљем да се на време уоче промене 
и настанак опасних геолошких процеса који би могли угрозити стабилност и 
безбедност система гасовода. 

- Повремене визуелне контроле стања биљног покривача на траси гасовода (сушење 
или промена боје у одређеној зони), у циљу регистровања евентуалног хаваријског 
исцуривања гаса на непредвиђеним местима. Контроле стања биљног покривача 
врше се и у зони утицаја регулационих станица са циљем да се прате ефекти 
повременог технолошког испуштања гаса на биљни свет као и на животињски свет 
везан за карактеристичан биљни покривач. 

- Програмом мониторинга обухватити и анализу евентуалног мигрирања фауне. 
- Повремено мерити ниво интензитеа буке који се јавља ређе само приликом 

технолошког испуштања гаса под високим притиском. 
 
 
3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  
 
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне 
средине иста произилазе из Закона о заштити животне средине. 
 
Обезбеђење мониторинга 
 
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје 
надлежности утврђене законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања 
животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима. 
 
Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине. 
Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона. 
 
Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм 
мониторинга на својој територији који мора бити у складу са програмима вишег реда. 
 
Садржина и начин вршења мониторинга 
 
Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем 
негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности 
које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета 
животне средине.  
 
Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу 
мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, 
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове 
и начин достављања података, на основу посебних закона. 
 
Овлашћена организација 
 
Мониторинг може да обавља и овлашћена организација, ако испуњава услове у погледу 
кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС стандарда у 
области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са Законом. 
 
Обавезе загађивача 
 
У контексту мониторинга загађивача, Законом су прописане обавезе оператера 
постројења, односно комплекса који представља извор емисије и загађивања животне 
средине, да преко надлежног органа, овлашћене организације или самостално, уколико 
испуњава услове прописане законом, обавља мониторинг, односно да: 
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1)  прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на 
животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка 
или смањења нивоа загађења; 

2)  обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од 
посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне 
самоуправе. 

 
Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као 
и за друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину. 
 
Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, 
методологију рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања 
података, на основу посебних закона.  
 
Достављање података 
 
Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке 
добијене мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан 
начин. 
 
Санација и ремедијација 
 
Правно и физичко лице које деградира животну средину дужно је да изврши 
ремедијацију или на други начин санира деградирану животну средину, у складу са 
пројектима санације и ремедијације, на које сагласност даје надлежно министарство.  
 
Законски оквир 
 
Мониторинг квалитета параметара животне средине дефинисан је следећим правним 
актима:  
 
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, и 36/09-

др. закон, 72/09 - др.закон, 43/11-УС и 14/16); 
- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10) 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12);  
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др. закон, 67/93-др. 

закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др. закон - одредбе чл. 81. до 96.); 
- Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС“, број 112/15); 
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 

РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења 

за сагоревање („Службени гласник РС“, број 6/16); 
- Уредба о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 

које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник 
РС“, број 24/14); 

- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

- Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
(„Службени гласник РС“, број 88/10); 

- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, број 75/10); 
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- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ“, бр. 42/98 и 
44/99); 

- Правилник о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82); 
- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода 

(„Службени гласник СРС“, бр. 47/83, 13/84-исправка, 46/91-др. пропис); 
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води 

за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 23/94); 
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 

(„Службени гласник РС“, број 72/10); 
- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник РС“, 

број 72/10). 
 
 
4. ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ 

УТИЦАЈА  
 
У случају појаве неочекиваних негативних утицаја, у смислу ванредних ситуација и 
могућих удеса, неопходно је поступати у складу са важећом законском регулативом.  
 
Неочекивани негативни утицаји реализованих намена и објеката (у фази изградње и 
током редовног рада система гасовода) се морају спречити доследним спровођењем 
урбанистичких и техничких мера заштите, мера за спречавање и отклањање насталих 
узрока, мера за санацију последица и успостављање мониторинга животне средине.  
 
За предметни Просторни план, од фазе припреме до коначног усвајања, укључен је 
процес процене утицаја стратешког карактера, у коначном циљу безбедне реализације 
планираних намена простора. У наведеном процесу утврђено је да постоји вероватноћа 
појаве неочекиваних негативних утицаја са негативним ефектима и последицама по 
животну средину, те је прописан и начин поступања у случају таквих појава.  
 
У случају непланираног загађења животне средине неопходно је да се без одлагања 
предузму мере ради смањења штете у животној средини или уклањања даљих ризика, 
опасности и штете у животној средини. У ове мере спадају превентивне мере заштите и 
мере приправности и одговорности на удес. 
 
 
VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ  
 
1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ  
 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинисани су основни 
методолошки приступ и садржај Извештаја о стратешкој процени. 
 
Стратешка процена је инструмент којим се врши анализа планског документа, као и 
осталих расположивих просторних података (статистички и други подаци), добијених 
за потребе израде Просторног плана и Стратешке процене, као и валоризацијом 
постојећег стања на терену. 
 
Сва планска решења и мере заштите биле су предмет анализе у оквиру стратешке 
процене, у контексту синтезне процене њихових утицаја и интеракције са утицајима из 
окружења на природне ресурсе и живи свет, као и на животну средину. На основу 
утврђених валидних параметара формулисане су адекватне превентивне и санационе 
мере заштите животне средине, чијом ће се применом обезбедити концепт одрживог 
развоја предметног простора и ширег подручја. 
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Сама методологија стратешке процене се базира на одредбама Закона о заштити животне 
средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, који 
утврђује услове, начин и поступак процењивања утицаја појединих садржаја Просторног 
плана на животну средину.  
 
Примењени метод поштује наведене опште методолошке принципе и спроводи се у 
неколико фаза:  
 
1. Утврђивање полазне основе стратешке процене, што обухвата: дефинисање предмета 

као и просторног обухвата Стратешке процене, циљеве и метод рада, правног, 
планског и документационог основа;  

2. Анализа постојећег стања и стања квалитета чиниоца животне средине, кроз анализу 
природних услова (квалитета ваздуха, земљишта, вода, угроженост буком итд);  

3. Процена могућег утицаја на животну средину на основу квантификације појединих 
елемената животне средине, научних сазнања, података објављених у литератури, 
другим студијама, искустава других земаља и сл; 

4. Формулисање предлога мера за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току 
спровођења и реализације Просторног плана, мера за унапређење стања животне 
средине, мера за праћење стања животне средине, које обухватају предлог индикатора 
за праћење стања животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака. 

 
Потребно је нагласити да свака фаза има својe специфичности, те изискује посебан 
приступ у поступку интегралног планирања заштите и очувања квалитетне животне 
средине. Ограничења у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа 
постојећег стања, представља недостатак квантификованих података за поједине 
параметре животне средине у обухвату предметног Просторног плана. 
 
 
2.  ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
У току израде Стратешке процене, поред недостатака одговарајућих смерница и упутстава, 
обрађивач се сусрео и са проблемом веома скромног информационог система о животној 
средини, као и са непостојањем Програма праћења стања параметара животне средине, на 
основу система показатеља-индикатора за оцену и праћење стања животне средине на 
подручју у обухвату Просторног плана.  
 
Такође, за предметно подручје није формиран локални регистар извора загађивања. 
Информациона основа која је коришћена за Стратешку процену, највећим делом је 
преузета из достављене документације за потребе израде планског документа. 
 
Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја о стратешкој 
процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене 
методологије, на нивоу Правилника, што се одражава на квалитет стратешких процена 
које прате процедуру израде и доношења планске документације.  
 
При оцени планских решења уочен је проблем у практичној примени индикатора, имајући 
у виду да за планско подручје нису доступни систематизовани подаци и да нису вршења 
мерења одређених параметара животне средине, те да није утврђено нулто стање животне 
средине простора који је у обухвату овог Просторног плана и да на предметном простору и 
у ширем окружењу не постоји континуитет у мониторингу животне средине.  
 
Тешкоћа при изради стратешке процене утицаја на животну средину огледа се и у 
раздвајању питања која су у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину у 
односу на стратешке процене утицаја планских докумената на животну средину.  
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Европске препоруке су да стратешка процена не треба да улази у претерану 
квантификацију, да је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција са 
аспекта могућих значајних утицаја на животну средину, да је нагласак, када се ради о 
карактеру утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино 
за програме и планове јавног карактера итд. 
 
 
VII ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 
У процесу одлучивања током израде материјала за рани јавни увид, а потом и Нацрта  
просторног плана била је укључена Влада АП Војводине, кроз учешће ресорних 
секретаријата, јавних предузећа и стручних органа и организација, те локалних 
самоуправа чија је територија у обухвату Просторног плана, у циљу усклађивања 
циљева и захтева за предметни простор. Активности које су спроведене током израде 
Просторног плана, чију је израду паралелно пратила Стратешка процена, приказане су 
прегледно у поглављу Резултати претходних консултација са надлежним органима и 
организацијама. 
 
Стратешка процена утицаја интегрисана је као процес у све фазе израде Просторног 
плана, чиме је било омогућено правовремено интегрисање циљева и принципа 
одрживог развоја у све фазе израде предметног планског документа (од почетних 
циљева, преко дефинисања стратешких опредељења и утврђивања планских решења), 
у циљу спречавања или ограничавања негативних утицаја на животну средину, 
здравље људи, биодиверзитет, природне вредности, заштићена природна и културна 
добра и друге створене вредности. 
 
Сходно одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину омогућено је 
учешће заинтересованих органа и организација у току израде Извештаја о стратешкој 
процени, кроз излагање на јавни увид заједно са планским документом.  
 
Јавни увид и јавна расправа за Извештај о стратешкој процени се организује, по 
правилу у оквиру излагања Просторног плана на јавни увид и одржавања јавне 
расправе у складу са Законом о планирању и изградњи и Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину. 
 
Такође, орган надлежан за припрему планског документа доставља на мишљење извештај 
о стратешкој процени органу надлежном за заштиту животне средине, заинтересованим 
органима и организацијама. Заинтересовани органи и организације дужни су да доставе 
мишљење у року од 30 дана од дана пријема захтева.  
 
 
VIII  ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  
          ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
Проблематика заштите животне средине разматрана је у оквиру планског документа, али 
и у оквиру Стратешке процене. Примењена методологија је описана у претходном 
поглављу и сагласна је са претпоставкама које су дефинисане у оквиру Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину којим се дефинише садржина Извештаја 
о стратешкој процени.   
 
Циљ израде Извештаја о стратешкој процени утицаја предметног Просторног плана на 
животну средину је сагледавање могућих значајних негативних утицаја планских 
решења на квалитет животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово 
смањење, односно довођење у прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском 
регулативом. Да би се постављени циљ могао остварити, било је потребно сагледати 
постојеће стање животне средине и предвиђена планска решења. 
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Вредновањем односа позитивних и негативних утицаја и ефеката, може се закључити 
да имплементација планских решења обезбеђује трајне позитивне ефекте у смислу 
контролисаног управљања простором и животном средином. Побољшање животног 
стандарда локалног становништва и осталих корисника простора и услуга, биће 
омогућен одрживим просторним развојем енергетске инфраструктуре, односно 
изградњом планираног гасовода, чиме ће бити омогућено коришћење еколошки 
прихватљивог извора енергије - природног гаса, уз постизање економске оправданости, 
социјалне прихватљивости и еколошке одрживости.  
 
Током израде Просторног плана и стратешке процене усаглашавана су решења, 
ублажени или отклоњени конфликти планираних намена и постојећег стања у 
простору, дефинисане мере заштите у Просторном плану, чијом ће се применом 
потенцијално негативни утицаји елиминисати или смањити на минималну меру.  
 
Планирани мониторинг животне средине омогућиће контролу утицаја Просторног плана на 
животну средину. Примена и спровођење планираних мера заштите при имплементацији 
Просторног плана, контрола и надзор над применом мера и мониторинг животне средине, 
представљају обавезне еколошке мере и смернице у циљу спречавања појава негативних 
утицаја и ефеката на животну средину у обухвату овог Просторног плана.  
 
Мере заштите дате овим Извештајем обавезан су елеменат квалитетног управљања 
животном средином и представљају минимум обавеза за све субјекте чије ће активности 
имати утицаја на локалном нивоу, али и ширем подручју, усмеравајући планирање и 
уређење простора, као и коришћење и заштиту природних ресурса и вредности, 
обезбеђујући оптималне услове за живот и рад људи, заснованих на начелу одрживог 
развоја. 
 
Стратешка процена предметног Просторног плана у одређеним сегментима има 
карактер општости што је проузроковано непостојањем релевантних квантификованих 
података о квалитету животне средине (квалитет ваздуха, земљишта и воде), уско 
везаних за поједине локалитете трасе гасовода.  
 
Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину је 
завршни документ поступка стратешке процене и представља саставни део Просторног 
плана. У циљу ефикаснијег поступка и поједностављивања поступка укључивања 
јавности, Извештај се припрема истовремено у току израде Просторног плана, те се ова 
два документа упоредо излажу на јавни увид, и упућују у поступак разматрања и 
доношења. 
 
 
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у 
Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 135/04 и 88/10). 
 
На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине даје 
сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 
 
Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе плана, сходно 
члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
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Б) ГРАФИЧКИ ДЕО 
 



Страна 974 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

168.

На основу члана 31. алинеја 2 и 5, а у вези с чланом 27. тачка 1 
Статута Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 20/14) и члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, број: 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 
УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 
и 83/18), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 13.фебруара 2019. године, донела је

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ 
О ДОНОШЕЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ

„СЛАНО KОПОВО“

Члан 1.

Доноси се Просторни план подручја посебне намене Специјал-
ног резервата природе „Слано копово“ (у даљем тексту: Простор-
ни план), који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни 
део.

Члан 2. 

Просторним планом разрађују се начела просторног уређења, 
утврђују циљеви просторног развоја, организација, заштита, ко-
ришћење и намена простора, као и други елементи значајни за 
подручје у обухвату Просторног плана. 

Члан 3.

Просторни план садржи текстуални и графички део.

Графички део чини:

- реферална карата број 1 – „Посебна намена простора“ - у 
размери 1:25000;

- реферална карта број 2 – „Инфраструктурни системи“ у 
размери 1:2500; 

- реферална карта број 3 – „Природни ресурси, заштита 
животне средине и природних и културних добара“  у 
размери 1:25000;

- реферална карта број 4 – „Карта спровођења“ у размери 
1:25000.

Комплет Просторног плана, који се састоји из текстуалног дела 
и графичког дела из става 2. овог члана, израђен је у шест (6) ис-
товетних примерака које својим потписом оверава овлашћено 
лице органа који доноси плански документ.

Члан 4. 

Саставни део Просторног плана чини Извештај о стратешкој 
процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Спе-
цијалног резервата природе „Слано копово“ на животну средину 
(у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја Прос-
торног плана на животну средину).

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на 
животну средину из става 1. овог члана састоји се из текстуалног 
дела и графичког прилога.

Графички прилог из става 2. овог члана израђен је у шест (6) 
истоветних примерака које својим потписом оверава овлашћено 
лице органа који доноси плански документ.

Члан 5.

Комплет Просторног плана из члана 3. став 3. ове одлуке, у 
коме графички део садржи карте набројане у ставу 2. истог чла-
на и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног пла-
на на животну средину из члна 4 ове одлуке, чувају се трајно у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине (један примерак), 
Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 
средине (два примерка), Министарству грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре (један примерак), општини Нови Бечеј 
(један примерак), и ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад 
(један примерак).

Документациона основа на којој се заснива Просторни план 
чува се у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту 
животне средине.

Члан 6.

Током важења, Просторни план доступан је на увид јавности 
у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 
средине.

Члан 7.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и документи за спровођење просторног плана – 
урбанистички пројекти, израдиће се или ће се ускладити са од-
редбама ове одлуке, на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним про-
писима, као и други прописи и општи акти, ускладиће се са од-
редбама ове одлуке у року од годину дана од дана њеног ступања 
на снагу.

Просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанис-
тички планови и пројекти, као и планови и програми развоја, 
донети до дана ступања на снагу ове одлуке, примењују се у дело-
вима који нису у супротности с овом одлуком. 

Члан 8. 

Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине”.

Просторни план се у целости објављује и у електронском об-
лику и доступан је на интернет страницама Покрајинског секре-
таријата за урбанизам и заштиту животне средине и Скупштине 
Аутономне покрајине Војводине, као органа надлежног за доно-
шење планског документа. 

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”.

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
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ПРЕДСЕДНИК
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Иштван Пастор,с.р.
Pázstor István,s.k.
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УВОД  
 
На основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посeбне наменe Специјалног 
резервата природе „Слано копово“ („Службени лист АПВ“, број 36/13), приступило се 
изради Просторног плана подручја посeбне наменe Специјалног резервата природе 
„Слано копово“ (у даљем тексту: Просторни план). 
 
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту 
животне средине. Припрему, координацију и праћење израде Просторног плана вршила 
је Републичка агенција за просторно планирање, Организациона јединица за 
територију Аутономне Покрајине Војводине у Новом Саду до децембра 2014. године, 
односно до ступања на снагу Закона о измени и допуни Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, број 132/14), када је престала са радом, а ове 
послове је преузео Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине. 
Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 
 
Концепт Просторног плана, као прва фаза у изради Просторног плана, упућен је 
Комисији за стручну контролу планских докумената. Извештајем о извршеној стручној 
контроли Концепта Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 
природе „Слано копово“, број: 130-06-16/2014-01, од 12.02.2014. године, дато је 
позитивно мишљење на наведени елаборат. Након тога, приступило се изради Нацрта 
Просторног плана. 
 
За подручје обухваћено Просторним планом донета је Одлука о изради Стратешке 
процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 
природе „Слано копово“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 36/13). У 
складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), Стратешка процена 
утицаја на животну средину је саставни део овог Просторног плана. 
 
Просторно планска решења су усклађена са прописима, који посредно или непосредно, 
регулишу ову област. Основни прописи који регулишу област просторног и 
урбанистичког планирања су: 
- Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка 

и 14/16); 
- Закон о проглашењу Закона о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности 

(„Службени лист СРЈ- Међународни уговори“, брoj 11/01, „Службени лист СЦГ- 
Међународни уговори“, брoj 16/05- др. пропис); 

- Закон о ратификацији Картагена протокола о биолошкој заштити уз Конвенцију о 
биолошкој разноврсности, са анексима („Службени лист СЦГ - Међународни 
уговори“, брoj 16/05). 

- Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и 
природних станишта („Службени гласник РС-Међународни уговори“, брoj 102/07); 

- Закон о потврђивању Европске конвенције о пределу („Службеном гласнику РС - 
Међународни уговори“, брoj 4/11); 



Страна 996 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
2 

 

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09-
др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-УС и 14/16); 

- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/04 и 88/10); 

- Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 
36/09);  

- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 
(„Службени гласник РС“, брoj 135/04 и 25/15); 

- Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13); 
- Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10); 
- Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08-др. 

закон, 41/09, 112/15 и 80/17); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 
- Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 46/91, 53/93, 53/93-др.закон, 67/93-

др.закон, 48/94-др.закон,54/96, 101/05-др.закон, престао да важи осим одредаба 
чл. 81 до 96.);  

- Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 
104/13); 

- Закон о железници („Службени гласник РС“, брoj 45/13 и 91/15 и 113/17); 
- Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/06); 
- Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, 23/01-СУС, („Службени 

лист СРЈ“, брoj 16/01-СУС и „Службени гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13-УС); 
- Закон о одбрани („Службени гласник РС'“, бр. 116/07, 88/09, 104/09-др.закон, 10/15 

и 36/18); 
- Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, брoj 101/15); 
- Закон о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13-УС, 

62/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14); 
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/11, 80/11-исправка, 93/12 и 

124/12, престао да важи осим одредаба члана 13. став 1. тачка 6) и став 2. у делу 
који се односи на тачку 6) и члан 14. став 2.); 

- Закон о туризму („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 
84/15); 

- Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/11- др. закон, 
52/11- др. закон и 99/11-др. закон); 

- Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 89/15); 
- Закон о шумама („Службени гласник РС“ бр. 46/91, 83/92, 53/93-др.закон, 54/93, 

60/93-исправка, 67/93-др. закон, 48/94-др.закон, 54/96, 101/05-др. закон, престао 
да важи осим одредби чл. 9. до 20.); 

- Закон о дивљачи и ловству („Службени гласник РС“, бр. 18/10); 
- Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“,  

бр. 128/14); 
- Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12); 
- Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, брoj 111/09 и 20/15); 
- Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа („Службени гласник РС“,  

бр. 135/04, 8/05 и 41/09); 
- Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају 

путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, брoj 50/11); 
- Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 

биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/10 и 47/11); 
- Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, брoj 102/10); 
- Уредба о заштити специјалног резервата природе „Слано копово“ („Службени 

гласник РС“, брoj 74/01); 
- Уредба о одлагању отпада на депоније („Службени гласник РС“, брoj 92/10); 
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 

пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
(„Службени гласник РС“, брoj 114/08); 
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- као и други закони и прописи који на директан или индиректан начин регулишу ову 
област. 

 
У Просторни план су уграђене и смернице и стратешка опредељења из следећих 
докумената Владе Републике Србије и Владе АП Војводине:  
- Национална стратегија одрживог развоја („Службени гласник РС“, брoj 57/08); 
- Национални програм заштите животне средине („Службени гласник РС“, брoj 12/10); 
- Стратегија водоснабдевања и заштита вода у АП Војводини („Службени лист АПВ“,  

брoj 1/10);  
- Стратегијa развоја железничког, друмског, водног, ваздушног и интермодалног 

транспорта у Републици Србији од 2008. до 2015. године („Службени гласник РС“, 
брoj 4/08); 

- Стратегија развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године 
(„Службени гласник РС", број 3/15); 

- Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС“, брoj 98/16); 
- Стратегија развоја туризма Војводине-Маркетинг стратегија туризма Војводине 

(„Службени лист АПВ“, брoj 6/10); 
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 

2030. године („Службени гласник РС", брoj 101/15); 
- Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. 

године („Службени гласник РС“, брoj 68/10); 
- Стратегија развоја шумарства Републике Србије („Службени гласник РС“, брoj 59/06); 
- Стратегија пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-

2024. године („Службени гласник РС", број 85/14); 
- Стратегија управљања отпадом за период 2010- 2019 („Службени гласник РС“, брoj 

29/10); 
- Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара („Службени 

гласник РС“, брoj 33/12); 
- Стратегија заштите од пожара за период 2012-2017. године („Службени гласник РС“,  

брoj 21/12); 
- Национална стратегија заштите и спашавања у ванредним ситуацијама („Службени 

гласник РС“, брoj 86/11); 
- Стратегија биолошке разноврсности Републике Србије за период од 2011. до 2018. 

године („Службени гласник РС“, брoj 13/11); 
- Програм развоја АП Војводине 2014-2020 („Службени лист АПВ“, број 134/14). 
 
Упоредо са израдом Нацрта Просторног плана припремљена је и документациона 
основа планског документа, која се састоји од пристиглих услова и мишљења 
надлежних органа и организација, студија, стратешких докумената локалних 
самоуправа и стручних експертиза. 
 
Просторни план је урађен у Географском информационом систему (у даљем тексту: 
ГИС-окружењу), што омогућава једноставнију размену података за обухваћено 
подручје и ефикаснију контролу спровођења Просторног плана. 
 
У припреми и изради Просторног плана успостављена је сарадња са стручним 
институцијама и организацијама, локалним самоуправама, као и предузећима које 
имају надлежност на планском подручју, у оквиру које су добијени услови за израду 
Просторног плана. 
 
За изналажење оптималних планских решења коришћена је релевантна информациона, 
студијска и техничка документација, као и актуелна планска, урбанистичка и друга 
документација за ово подручје.  
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 
Просторни план подручја посебне намене се доноси за подручје које због природних 
вредности захтева посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите 
пpocтopa, у складу са чланом 21. Закона о планирању и изградњи. 
 
Простор фосилног меандра реке Тисе стављен је под заштиту као специјални резерват 
природе „Слано копово“, на основу Уредбе о проглашењу Специјалног резервата 
природе „Слано копово“ („Службени гласник РС“, број 74/01) и сврстан је у I 
категорију као природно добро од изузетног значаја (у даљем тексту: Резерват). 
Саставни део наведене Уредбе чини опис граница Резервата. 
 
 
1.  ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И 

ГРАНИЦЕ ЦЕЛИНА И ПОДЦЕЛИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
1.1. ОБУХВАТ И ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата 
природе „Слано копово“ утврђена је прелиминарна граница обухвата, која се налази на  
површини катастарске општине Нови Бечеј, општине Нови Бечеј, на чијем подручју се 
простире Резерват. 
 
Након сагледавања шире зоне утицаја на Резерват, потребу његове заштите и имајући 
у виду eколошке карактеристике подручја у обухвату Плана, предложена је значајно 
ужа граница обухвата, иницирана од стране Покрајинског завода за заштиту природе, 
која је разматрана и дефинисана у Концепту Просторног плана.  
 
Граница Просторног плана обухвата: хидролошку целину заштићеног подручја, 
просторе на којима je могуће извршити проширење Резервата и просторе који су 
еколошки непосредно повезани са Резерватом; граница обухвата Плана прати канале 
(канал ДТД и Кикиндски канал) и укључује значајна слатинска и водена станишта у 
окружењу. У складу са потребама будућег проширења граница Резервата, у Просторни 
план су укључени к.п. бр. 4001-4034, део атарских путева и делови к.п. канала бр. 
8120 и 8121, KO. Кумане, Општина Нови Бечеј. Обзиром да се међу темељним 
вредностима Резервата истичу слано језеро и велика миграторна јата ждралова, од 
великог значаја је динамика водe у језеру, која директно зависи од хидролошких 
прилика обухваћеног простора.  
 
Унутар подручја обухвата Просторног плана дефинисана је посебна намена. Однос 
површине подручја обухваћеног Просторним планом и посебне намене по катастарским 
општинама приказан је у Табели бр. 1. 
 
Табела 1. Однос површине подручја обухваћеног Просторним планом и посебне намене 

 
Јединица 
локалне 

самоуправе 
(ј.л.с.) 

Катастарска 
општина 

Површина 
катастарске 

општине 
(ha) 

Површина 
посебне намене 
у катастарској 

општини 
(ha) 

Учешће 
површина 

посебне намене 
у ј.л.с. (%) 

Општина 
Нови Бечеј 

Нови Бечеј 10232 3030  
Кумане 647 391  

Укупно  10879 3421 31,45 
 
Подручје обухвата Просторног плана (10879 ha), у административном смислу, простире 
се на делу К.О. Нови Бечеј и К.О. Кумане, општине Нови Бечеј. Подручје Резервата 
заузима површину од 976,4489 ha и припада групи речних или флувијалних језера. 
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Водено окно Сланог копова се простире правцем југоисток-северозапад и елипсоидног 
је облика. По дужој оси, при средњем нивоу воде, дугачко је 3 km. 
 
Опис границе Просторног плана   
 
Почетна тачка описа границе Просторног плана посебне намене се налази на тромеђи 
канала, парцела 23531/2 (КО Нови Бечеј), парцеле 11381/3 (КО Нови Бечеј) и границе 
катастарских општина Нови Бечеј и Ново Милошево. 
Од тромеђе граница у правцу истока прати границу катастарских општина Нови Бечеј и 
Ново Милошево до тромеђе канала, парцела 23559 (КО Нови Бечеј), парцеле 12414 (КО 
Нови Бечеј) и границе катастарских општина Нови Бечеј и Ново Милошево. 
Од тромеђе граница прелази у катастарску општину Нови Бечеј и у правцу истока 
прати северну међу канала, парцела 23559 до четворомеђе канала, пољског пута, 
парцела 24027, парцеле 12696 и границе катастарских општина Нови Бечеј и Ново 
Милошево. 
Од четворомеђе граница наставља у правцу југоистока и прати границу катастарских 
општина Нови Бечеј и Ново Милошево до тромеђе Кикиндског канала, парцела 23516, 
парцеле 13072 и границе катастарских општина Нови Бечеј и Ново Милошево. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати источну границу Кикиндског канала до тромеђе 
канала, парцела 23516, парцеле 13153 и границе катастарских општина Нови Бечеј и 
Кумане. Од тромеђе граница у правцу југа прелази у катастарску општину Кумане и прати 
источну Кикиндског канала, парцела 8121 и источну међу канала Нови Бечеј – Банатска 
Паланка, парцела 8120 дужином од око 155 m прати источну ножицу насипа на каналу 
Нови Бечеј – Банатска Паланка, мења правац ка западу, пресеца канал и његовом јужном 
међом долази до тромеђе канала Нови Бечеј – Банатска Паланка, парцела 8120, пољског 
пута, парцела 8236 и границе катастарских општина Нови Бечеј и Кумане. 
Од тромеђе граница прелази у катастарску општину Нови Бечеј и наставља у правцу 
запада пратећи јужну међу канала Нови Бечеј – Банатска Паланка, парцела 23515 до 
тачке на међи канала и парцеле 21186 на одстојању од око 80 m источно од 
четворомеђе канала Нови Бечеј – Банатска Паланка, канала, парцела 23656, пољског 
пута, парцела 24496 и парцеле 21186, мења правац ка северу и пресецајући канал 
Нови Бечеј – Банатска Паланка и државни пут IIа реда бр.117, парцела 23793 долази 
до тромеђе државног пута, парцела 23793, канала, парцела 23598 и парцеле 14689. 
Од тромеђе граница наставља у правцу запада и прати северну међу државног пута до 
тромеђе државног пута, парцела 23793 и парцела 14743 и 14744. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу парцела 14743, 
14857, 14914, 14974 и 24205 до тромеђе пољског пута, парцела 24205 и парцела 14994 и 
15071/1. 
Од тромеђе граница у правцу северозапада прати западну међу парцела 15071/1, 
15070 и 15072, пресеца пут, парцела 24197 и даље ка северозападу прати западну 
међу парцела 15218/1, 15218/3, 15219 и 15218/2 и долази до тромеђе пута, парцела 
24199/2, парцеле 15218/2 и границе грађевинског подручја насеља Нови Бечеј. 
Од тромеђе граница у правцу запада прати источну и северну границу грађевинског 
подручја насеља Нови Бечеј до тромеђе улице Јаше Игњатовића, парцела 6502, улице 
Саве Ковачевића, парцела 6508/2 и парцеле 16297, у правцу запада пресеца 
железничку пругу, парцела 23788, пресеца парцелу 23796/7 и државни пут Iб реда,  
бр. 15, парцела 23796/1 и долази до тромеђе државног пута и парцела 16330 и 16331. 
Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу државног пута до 
тромеђе државног пута, парцела 23796/1, пољског пута, парцела 24361 и парцеле 
16298, мења правац ка западу и прати јужну међу парцела 16298 и 18179 и пресеца 
канал, парцела 23620 и западном међом парцеле 18178 долази до тромеђе пољског 
пута, парцела 24334 и парцела 18176 и 18178. 
Од тромеђе граница наставља у правцу севера и прати западну међу парцеле 18178 до 
тромеђе пољског пута 24261 и парцела 18718 и 18321, а затим у правцу запада прати 
јужну међу парцела 23944, 23522/2 до тромеђе канала, парцела 23519/1 и парцела 
11202 и 23522/2. Од тромеђе граница у правцу севера пресеца канал, парцела 23519/1 
и прати његову западну међу и јужном међом парцеле 23519/3 долази до тромеђе 
пољског пута, парцела 23907, канала парцела 23519/1 и парцеле 23519/3. 
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Од тромеђе граница наставља у правцу севера, пресеца канал и источном међом 
пољских путева, парцеле 23951, 23865 и 23838 до тромеђе пољских путева, парцеле 
23838 и 23830 и парцеле 23531/2. 
Од тромеђе граница у правцу североистока прати западну међу парцеле 23531/2 до 
почетне тачке описа границе Плана. 
 
Укупна површина Просторног плана посебне износи око 10879 ha. 
 
 
1.2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  
 
Подручје посебне намене обухвата три предеоне целине: предеона целина Резервата, 
као заштићено подручје, предеона целина слатинских и водених станишта строго 
заштићених врста у окружењу и предеона целина еколошких коридора у обухвату 
Просторног плана (гр. прилог бр. 1 и 3). 
 
1.2.1. Опис граница Специјалног резервата природе „Слано копово“ 
 
Почетна тачка границе је у северној тачки природног добра, код раскрснице магистралног 
пута Нови Бечеј - Кикинда и прилазног пута пољопривредног добра, односно у северној 
тачки катастарске парцеле 14419, КО Нови Бечеј. Из почетне тачке граница се спушта 
према југоистоку североисточном ивицом парцеле 14419 у дужини од 370 m, те 
североисточном ивицом парцеле 14421 у дужини од 500 m. У југоисточној тачки парцеле 
14421 граница се ломи под углом од 137° према истоку и у дужини од 900 m прати 
северну ивицу парцеле 24195 (пољски пут). Затим се граница ломи под углом од 107° 
према североистоку, прати северозападну ивицу парцеле 14428 у дужини од 140 m, све до 
њене северне тачке. У тој тачки се граница ломи под углом од 270° и праволинијски 
спушта се према југоистоку у дужини од 2470 m пратећи североисточне ивице парцела: 
14428, 14429, 14430, 14433, 14434, 14435, 24157, 14436 - 14462, те пресеца пут 24194 до 
северне тачке парцеле 13542. У северној тачки парцеле 13542 се граница ломи под углом 
од 187° према југоистоку и спушта праволинијском путањом до источне тачке парцеле 
13504 обухватајући североисточне ивице парцела 13542 - 13504 респективно. У источној 
тачки парцеле 13504 се граница ломи под углом од 276° према југозападу и пратећи 
северну ивицу регионалног пута Нови Бечеј - Башаид у дужини од 2250 m обухвата 
југоисточне ивице следећих парцела: 13504, 24195, 14463, 14469, 14464, 24227, 14588, 
24228, 14589, 24226, 14625, 24216, 14653 до 14667 респективно, све до југозападне тачке 
парцеле 14667. У југозападној тачки парцеле 14667 се граница ломи под углом од 270° 
према северозападу и пратећи југозападну ивицу поменуте парцеле иде у дужини од 290 
m, пресеца пољски пут (парцела 24219) до јужне ивице парцеле 15471 где се ломи под 
углом од 95° према југозападу и прати јужну ивицу парцеле 15471 у дужини од 70 m, све 
до њене југозападне тачке. У тој тачки се граница ломи под углом од 268° према 
северсеверозападу те се даље креће праволинијски у дужини од 1250 m пратећи 
југозападне ивице следећих парцела: 15471 - 15483, 15486 - 15490, 15493 - 15499, 
15502, 15504, 15506, 15511, 15512, 15516 - 15519, 15521 - 15526, 15529, 15533 - 15541. 
У северозападној тачки парцеле 15541 граница се ломи под углом од 273° према 
североистоку и креће се у дужини од 150 m северном ивицом поменуте парцеле. Затим се 
граница ломи под углом од 98° према северу, пресеца пут (парцела 24246) те се креће 
западном ивицом парцела: 15559, 15561/1 и 15563 у дужини од 250 m, где обухватајући 
северозападни угао парцеле 15563, ломи под углом од 267° и креће се према истоку у 
дужини од 60 m. У тој тачки се граница ломи под правим углом према северу, пресеца пут 
(парцела 24213) и кривудавом линијом у дужини од 1960 m креће се општим смером 
према северсеверозападу обухватајући западне ивице следећих парцела: 15565, 15567, 
15569, 15570, 15572 - 15576, 15578, 15583, 15584, 15586, 15587, 15589, 15591 - 15593, 
15595 - 15597, 15602, 15605, 15606, 15608 - 15611, 15613/1, 15616, 15619 - 15621. 
Граница наставља даље западним смером у дужини од 1350 m пратећи јужне ивице 
следећих парцела: 15623/1, 15625, 15632, 15633, 15635, 15637, 15639, 15643, 15645 - 
15647, 15649, 15650, 15653 - 15655, 15657, 15661, 15663, 15664, 15665/1, 15666/1, 
15668/1, 15669, 15670, 16272, 16275.  



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 1001ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
7 

 

Потом се ломи под правим углом према југу у дужини од 70 m и иде обухватајући источну 
ивицу парцеле 16242, те се поново ломи према западу под углом од 270° и пружа се у 
дужини од 430 m јужним ивицама следећих парцела: 16242, 16241, 16240, 16238, 16239, 
16238 и 16243 респективно. У тој тачки се граница ломи под углом од 252° и иде правцем 
северсеверозапад у дужини од 150 m, ломи се према јужној тачки парцеле 16262 под 
углом од 165° и наставља правцем северозапад, у дужини од 190 m пресецајући парцелу 
16243. Граница и даље има праволинијски правац, пресеца пут (парцела 24195), и иде 
југозападном ивицом парцеле 16262 све до њене западне тачке, односно до железничке 
пруге Београд - Кикинда.  
 
У западној тачки парцеле 16262 се граница ломи под углом од 270° и праволинијски 
иде дуж железничке пруге Београд - Кикинда, у дужини од 2400 m, обухватајући 
северозападне ивице следећих парцела: 16262 - 16245, 21192, 14420, 23597, 14419 
респективно, све до крајње северне тачке парцеле 14419, што је уједно и почетна 
тачка описа граница. 
 
Границе подцелина у оквиру посебне намене простора (режими заштите у 
оквиру заштићеног подручја) 
 
На подручју Резервата, укупне површине од 976,4489 ha успостављени су следећи 
режими, као предеоне подцелине: 
- режим заштите I степена површине 217,1367 ha; 
- режим заштите II степена површине 220,0667 ha; 
- режим заштите III степена површине 539,2455 ha, који обухвата остали део 

заштићеног добра. 
 
Граница подручја I степена заштите 
 
Граница подручја I степена заштите обухвата средишњи део „Великог копова“ (IА) и 
„Мало копово“ (IБ). 
IА: Ово подручје I степена заштите обухвата саму бару „Слано копово“ са парцелама: 
14642, 14645, 14640, 14637, 14633, 14630, 14628 и приобалне тршћаке: 14644, 14647, 
14648, 14649. 
IБ: Подручје „Малог копова“ које има I степен заштите обухвата следеће парцеле: 
14469, 14470, 14467, 14463, 14464. 
 
Граница подручја II степена заштите 
 
Граница подручја II степена заштите обухвата северни део „Великог копова“ са 
пашњацима и трстиком (IIА), средишњи ливадски део између копова, као и пашњаке 
јужног дела „Великог копова“ (IIБ). 
IА: Подручје обухвата парцеле: 14651, 14652, 14472, 24245, као и западни део пута 
24226 у дужини од 720 m. 
IБ: Подручје обухвата парцеле: 14516, 14517, 14520, 14519, 14522, 14524, 14523, 
14525, 14527, 14530, 14529, 14533, 14534, 14646, 14641, 14635, 14636, 14632, 14631, 
14625, 14629, 14634, 14638, 14639, 14643/2, 14643/1, као и делова путева (парцела 
24226 у дужини од 1020 m и парцела 24227 у дужини од 950 m). 
 
Граница подручја III степена заштите 
 
Границу подручја III степена заштите чине углавном пољопривредне површине, и то: 
на северном делу између копова (IIIА), на јужном делу такође између копова (IIIБ), те 
на источном ободу на потесу Ђерам (IIIЦ) и на северозападном ободу на потесу Велики 
песак и Велико копово (IIIД). 
IIIА: Почетна тачка овог дела подручја III степена заштите почиње на северном делу 
потеса између копова, тј. на раскрсници пољских путева: 24244 и 24227. Из те тачке 
граница се лучно спушта према југоистоку обухватајући пољски пут 24227 у дужини од 
2120 m, до југоисточне тачке парцеле 14521.  
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У тој тачки граница скреће према југозападу под углом од 285° те иде кривудавом 
линијом пратећи јужну и западну ивицу парцеле 14521, затим југозападне ивице 
парцела 14518 и 14515 до југозападне тачке парцеле 14515, односно до пољског пута 
24226. У тој тачки граница се ломи према северозападу под углом од 265°, те се креће 
обухватајући пољски пут 24226 у дужини од 1700 m, све до раскрснице путева 24226 и 
24244, односно до западне тачке парцеле 14473. У тој тачки граница се ломи према 
североистоку под углом од 280° и долази до почетне тачке северозападном ивицом 
парцеле 14473 и 24227 у дужини од 60 m. 
IIIБ: Граница полази из тачке која се налази на западној ивици пољског пута 24226 у 
висини западног угла парцеле 14528 и креће се према североистоку обухватајући 
северне ивице следећих парцела: 14528, 14526, 14528, 14531, 14532, 14535, 14536 
респективно до северног угла парцеле 14536.  
Истим смером граница пресеца пут 24227, те се ломи под углом од 270° према југоистоку и 
обухватајући поменути пољски пут (24227) правцем југоисток се спушта у дужини од 1500 
m до раскрснице поменутог пољског пута са регионалним путем Нови Бечеј - Башаид. У тој 
тачки се граница ломи под углом од 270° и креће се према југозападу дуж регионалног 
пута јужним ивицама следећих парцела: 24227, 14588, 24228, 14589, 24226. Ту се 
граница ломи под углом од 260°, те обухватајући пољски пут (парцела 24226) кривудавом 
линијом иде према северозападу у дужини од 1800 m, до почетне тачке. 
IIIЦ: Почетна тачка се налази на северном делу потеса Између копова на раскрсници 
путева 24151 и 24195. Из те тачке граница се спушта правцем југоисток у дужини од 
900 m пратећи северну ивицу парцеле 24195 (пољски пут). Затим се граница ломи под 
углом од 107° према североистоку, прати северозападну ивицу парцеле 14428 у 
дужини од 140 m све до њене северне тачке. У тој тачки се граница ломи под углом од 
270° и праволинијски спушта се према југоистоку у дужини од 2470 m пратећи 
североисточне ивице парцела: 14428, 14429, 14430, 14433, 14434, 14435, 24157, 
14436 - 14462, те пресеца пут 24194 до северне тачке парцеле 13542. У тој тачки се 
граница ломи под углом од 187° према југојугоистоку и спушта се праволинијски до 
источне тачке парцеле 13504, обухватајући североисточне ивице парцела 13542 - 
13504 респективно. У источној тачки парцеле 13504 се граница ломи под углом од 276° 
према југозападу и пратећи северну ивицу регионалног пута Нови Бечеј - Башаид у 
дужини од 470 m обухвата југоисточну ивицу парцеле 13504. У тој тачки се граница 
ломи под углом од 260°, те обухватајући пољски пут (парцела 24195) лучном линијом 
иде према северозападу у дужини од 4600 m, до почетне тачке. 
IIIД: Почетна тачка границе је на северној тачки природног добра, код раскрснице 
магистралног пута Нови Бечеј - Кикинда и прилазног пута пољопривредног добра, 
односно у северној тачки катастарске парцеле 14419 КО Нови Бечеј. Из почетне тачке 
граница се спушта према југоистоку североисточном ивицом парцеле 14419 у дужини 
од 370 m, североисточном ивицом парцеле 14421 у дужини од 500 m. У тој тачки се 
граница ломи према југозападу под углом од 300° и обухватајући пољски пут (парцела 
24195) креће се кривудаво лучно према југозападу у дужини од 2020 m до раскрснице 
са пољским путем (парцела 24196). У тој тачки се граница ломи под правим углом 
према југоистоку и обухватајући пут 24196 спушта се у дужини од 360 m према 
југоистоку до југозападне тачке парцеле 14651. Граница се ломи под правим углом 
према североистоку и пратећи јужну ивицу парцеле 14651 се креће кривудавом 
линијом у дужини од 1400 m до западне линије парцеле 14644. Граница даље 
наставља западном линијом парцеле 14644 према југоистоку у дужини од 2300 m до 
северне тачке парцеле 24216 (пољски пут). Граница наставља истим правцем и 
обухватајући пољски пут у дужини од 1600 m спушта се до њене јужне тачке, односно 
до раскрснице са регионалним путем Нови Бечеј - Башаид.  
У тој тачки се граница ломи под углом од 290° према западу и пратећи северну ивицу 
регионалног пута Нови Бечеј - Башаид у дужини од 650 m обухвата југоисточне ивице 
парцела 14653 до 14667 респективно све до југозападне тачке парцеле 14667.  
У југозападној тачки парцеле 14667 се граница ломи под углом од 270° према 
северсеверозападу и пратећи југозападну ивицу поменуте парцеле иде у дужини од 
290 m, пресеца пољски пут (парцела 24219) до јужне ивице парцеле 15471 где се ломи 
под углом од 95° према југозападу и прати јужну ивицу парцеле 15471 у дужини од    
70 m, све до њене југозападне тачке.  



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 1003ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 
9 

 

У тој тачки се граница ломи под углом од 268° према северсеверозападу те се даље 
креће праволинијски у дужини од 1250 m пратећи југозападне ивице следећих 
парцела: 15471 - 15483, 15486 - 15490, 15493 - 15499, 15502, 15504, 15506, 15511, 
15512, 15516 - 15519, 15521 - 15526, 15529, 15533 - 15541. У северозападној тачки 
парцеле 15541 граница се ломи под углом од 273° према североистоку и креће се у 
дужини од 150 m северном ивицом поменуте парцеле. Затим се граница ломи под углом 
од 98° према северу, пресеца пут (парцела 24246), те се креће западном ивицом 
парцела: 15559, 15561/1 и 15563 у дужини од 250 m, где обухватајући северозападни 
угао парцела 15563, ломи се под углом од 267° и креће се према истоку у дужини од 
60 m. У тој тачки се граница ломи под правим углом према северу, пресеца пут (парцела 
24213) и кривудавом линијом у дужини од 1960 m се креће општим смером према 
северсеверозападу обухватајући западне ивице следећих парцела: 15565, 15567, 15569, 
15570, 15572 - 15576, 15578, 15583, 15584, 15586, 15587, 15589, 15591 - 15593, 15595 - 
15597, 15602, 15605, 15606, 15608 - 15611, 15613/1, 15616, 15619 - 15621.  
Затим, граница наставља даље западним смером у дужини од 1350 m пратећи јужне 
ивице следећих парцела: 15623/1, 15625, 15632, 15633, 15635, 15637, 15639, 15643, 
15645 - 15647, 15649, 15650, 15653 - 15655, 15657, 15661, 15663, 15664, 15665/1, 
15666/1, 15668/1, 15669, 15670, 16272, 16275. Затим се граница ломи под правим 
углом према југу у дужини од 70 m и иде обухватајући источну ивицу парцеле 16242, 
те се поново ломи према западу под углом од 270° и пружа се у дужини од 430 m 
јужним ивицама следећих парцела: 16242, 16241, 16240, 16238, 16239, 16238 и 16243 
респективно. У тој тачки се граница ломи под углом од 252° и иде правцем 
северсеверозапад у дужини од 150 m, те се ломи према јужној тачки парцеле 16262 
под углом од 165° и наставља правцем северозапад, у дужини од 190 m пресецајући 
парцелу 16243. Граница наставља истим праволинијским правцем, пресеца пут 
(парцела 24195) и иде југозападном ивицом парцеле 16262 све до њене западне тачке, 
односно до железничке пруге Београд - Кикинда. 
У западној тачки парцеле 16262 се граница ломи под углом од 270° и праволинијски 
иде дуж железничке пруге Београд - Кикинда, у дужини од 2400 m, обухватајући 
северозападне ивице следећих парцела: 16262 - 16245, 21192, 14420, 23597, 14419 
респективно, све до крајње северне тачке парцеле 14419, што је уједно и почетна 
тачка описа граница. 
 
1.2.2. Границе предеоне целине слатинских и водених станишта строго 

заштићених врста у окружењу 
 
Границе предеоне целине слатинастих и водених станишта са својим ознакама су 
преузете из услова добијених од стране Завода за заштиту природе: НБЦ03а, НБЦ03б, 
НБЦ04, НБЦ07, НБЦ15, НБЦ16, НБЦ17 и НБЦ19. 
НБЦ03а – се налази у источном делу обухвата Просторног плана у потесу Велика 
шума, Девесиље и Бечејски виногради (КО Нови Бечеј), са источне стране ограничено 
Кикиндским каналом, а са јужне стране државним путем II реда, бр.117. 
НБЦ03б – се налази у источном делу обухвата Просторног плана у потесу Ливаде и 
између копова (КО Нови Бечеј) и Селиште (КО Кумане), са северне стране државним  
путем II реда, бр.117, са источне стране Кикиндским каналом а са јужне стране 
каналом Нови Бечеј – Банатска Паланка. 
НБЦ04 - се налази у североисточном делу обухвата Просторног плана у потесу Пактов 
(КО Нови Бечеј.)    
НБЦ07 – се налази у јужном делу обухвата Просторног плана у потесу Гаревац (КО 
Нови Бечеј) северно од канала Нови Бечеј – Банатска Паланка. 
НБЦ15 – се налази у западном делу обухвата Просторног плана у потесу Велико 
Копово (КО Нови Бечеј), источно од грађевинског подручја насеља Нови Бечеј. 
НБЦ16 – се налази у северозападном делу обухвата Просторног плана у потес Горњи 
Шимуђ (КО Нови Бечеј). 
НБЦ17 – се налази у западном делу обухвата Просторног плана у потесу Врањак (КО 
Нови Бечеј).  
НБЦ19 – се налази у западном делу обухвата Просторног плана у потесу Врањак (КО 
Нови Бечеј) око канала Бегеј. 
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Табела 2. Списак површина слатинастих и водених станишта 
 

Редни број Ознака станишта Површина 
(~ha) 

1. НБЦ03а 742,9641 
2. НБЦ03б 786,2685 
3. НБЦ04(део) 155,9947 
4. НБЦ07 27,8791 
5. НБЦ15 65,2167 
6. НБЦ16 215,1508 
7. НБЦ17 153,6725 
8. НБЦ19 38,2190 

Укупно 2185,3654 
 
1.2.3. Границе предеоне целине еколошких коридора 
 
У подручју посебне намене налази се предеона целина еколошких коридора од 
регионалног и локалног карактера, приближне површине од око 259,50 ha. 
 
Регионални еколошки коридор представљају: 
- Кикиндски канал, парцеле 23516 (КО Нови Бечеј) и 8121 (КО Кумане); 
- канал Нови Бечеј – Банатска Паланка, парцеле 8120 (КО Кумане) и 23515 (КО Нови 

Бечеј). 
 
Локални еколошки коридор представљају:  
-  канали, парцеле 23531/1, 23597, 23557, 23620 (канал Бегеј), 23627, 23569 и 23559; 
-  парцеле 23531/2, 23531/3, 18178, 18191, 18192, 18250 и 18219. 
 
Површина заштитне зоне регионалних еколошких коридора износи 500 m од осе 
коридора. 
 
Укупна површина подручја посебне намене износи око 3421 ha. 

 
Слика 1. Специјални резерват природе „Слано копово“ 

 
 
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА 

ВИШЕГ РЕДА И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА 
 
При изради Просторног плана уважене су обавезе, услови и смернице из: 
- Просторног плана Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник 

РС“, број 88/11); 
- Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист 

АПВ“, број 22/11); 
- Просторног плана подручја посебне намене мултифункционалног еколошког 

коридора Тисе („Службени лист АПВ“, број 14/15). 
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2.1. ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2010. ДО 2020. ГОДИНЕ                       
(„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БРОЈ 88/11) 

 
Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године (у даљем тексту: ППРС) 
утврђене су дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора 
Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са 
природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној 
територији.  
 
Према ППРС, кључни приоритети, надлежности и циљеви просторног развоја  
Републике Србије су:  
Основни циљеви заштите и одрживог коришћења природног наслеђа су: очување 
и унапређење биолошке разноврсности, вредности геонаслеђа и предела и развој 
јавних функција заштићених подручја, првенствено у области научноистраживачког и 
образовног рада, културе, спорта и рекреације; одрживи развој заштићених подручја и 
остварење добробити локалних заједница кроз планско, контролисано и ограничено 
коришћење природних ресурса и простора као грађевинске категорије, развој туризма 
и пољопривреде; повезивање и усклађивање националног са међународним системом 
заштите природе.  
 
Концепција развоја заштите биодиверзитета ће се заснивати на: 
- Заштити биодиверзитета кроз систем заштите природе у оквиру заштићених 

природних добара; 
- Заштити великог броја појединачних дивљих биљних и животињских врста; 
- Успостављањe Пан-европскe еколошке мрежe Natura 2000;  
- Идентификацији станишта међународног значаја.  
 
Основни циљ заштите, уређења и развоја предела су разноврсни, високо 
квалитетни и адекватно коришћени предели и физички уређена, за живот и боравак 
пријатна рурална и урбана насеља и градови, развијеног идентитета заснованог на 
поштовању и афирмацији природних и културних вредности. 
 
Концепција заштите, уређења и развоја предела подразумева различите приступе 
обезбеђивања квалитета предела, који се утврђују Студијом о пределима Србије, а у 
односу на циљеве просторног развоја појединих делова Србије, и то: 
- Развој усклађен са специфичним развојним и регионалним карактером предела и 

физичком структуром насеља на целој територији; 
- Промоција, заштита и одрживо коришћење проглашеног природног и културног 

наслеђа (предела и природних и културних вредности у насељима) и њихово 
повезивање у простору (локалне, регионалне, државне eколошке и културне 
мреже); 

- Јачање и промовисање постојећих и креирање нових вредности у просторима у 
којима је вредност предела од посебног значаја за развој (туристичка, културна 
подручја) и/или представљају део интернационалних мрежа; 

- Санација и креирање нових вредности у просторима у којима је вредност предела у 
потпуности деградирана па је могућа рестаурација или креирање нових вредности; 

- Минимизирање негативних и стимулисање позитивних утицаја новог развоја на 
карактер и диверзитет предела у просторима са развојним приоритетом. 

 
Одрживо ловно газдовање подразумева газдовање ресурсима популација дивљачи на 
начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи, 
производна способност станишта и биолошка разноврсност, чиме се постиже 
испуњавање еколошких, економских, и социјалних функција ловства одржавајући 
њихов потенцијал ради задовољења потреба и тежњи садашњих и будућих генерација. 
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Привредни развој  
 
Пољопривреда 
 
Подручје обухвата Просторног плана припада региону I, који обухвата руралне 
општине у Војводини и већи део Мачве. Има повољне земљишне и климатске услове, 
претежно задовољавајући демографски потенцијал, капитално-интензивну 
пољопривредну производњу, добру инфраструктуру и повезаност са прерађивачком 
индустријом. 
 
Уже посматрано подручје у обухвату Плана налази се у Средњебанатској области што даје 
смернице за приоритетне правце просторне оријентације пољопривредне производње. 
 
Средњебанатска област у целости је у равничарском подручју и због тога се као водећа 
грана тржишне производње у области пољопривреде јавља ратарство и повртарство, а 
комплементарна производња – мешовито сточарство. На ужим локалитетима као уже 
усмерење јавља се рибарство и производња лековитог биља. 
 
Туризам 
 
Подручје третирано Просторним планом се налази у оквиру издвојеног туристичког 
кластера АП Војводина. Са аспекта развоја туризма на датом простору, основни циљ је 
остваривање концепта одрживог развоја туризма. 
 
У односу на издвојене примарне туристичке дестинације, простор обухваћен 
Просторним планом, припада дестинацији са мањим учешћем целогодишње понуде 
(Доње Потисје). Од значаја за развој туризма је издвојен пловни touring туристички 
правац, међународног значаја - река Тиса, као и канал ДТД у функцији развоја 
наутичког туризма. Од заступљених облика туризма и њихових активности на простору 
Резервата су едукативни и научни туризам.  
 
Инфраструктура 
 
У области саобраћајне инфраструктуре, Просторни план Републике Србије је 
утврдио саобраћајне капацитете, који се односе на простор у обухвату Плана. 
 
У оквиру концепта путног (друмског) саобраћаја планиране су одређене активности на 
следећим путним правцима: 
- Државни пут I реда бр. 31; 

деоница: од ДП I бр. 7 - Шајкаш - Вилово - Тител - Ковачица - Селеуш  
активности на путном правцу Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) - Врбас (веза  
са коридором Xб) - Кикинда (веза са Румунијом) (Р-101, М-3); 

- Државни пут II реда бр. 1141   
Сента - Ада - Мол- Бечеј - Жабаљ - Шајкаш - Е-75 (петља Ковиљ). 

 
Планска решења обухватају активности на путним правцима и путној инфраструктури 
регионалног (или више регионалног) значаја и могу представљати приоритетну 
активност у оквиру тих територијалних целина уз сагласност надлежних републичких 
институција. 
 
На већ изграђеним деоницама наведених путних праваца биће спроведена 
рехабилитација и реконструкција, која подразумева скуп мера (интервенција) у циљу 
подизања нивоа квалитета саобраћајнице и подизања нивоа саобраћајне услуге, у 
складу са утврђеним рангом пута.  
 
 
                                                           
1 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом је    
  направљена паралела са постојећим ДП:  ДП бр.3 је ДП II реда бр.104, ДП бр.114 није више ДП 
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Активности на одређеном путном правцу, подразумевају скуп различитих планских и 
пројектних решења и извођења грађевинских радова на рехабилитацији и 
реконструкцији, доградњи и изградњи, на појединим деоницама утврђеног путног 
правца (или на целокупној дужини). 
 
У оквиру концепта развоја железничке мреже Србије на подручју обухвата Плана 
егзистираће регионална железничка пруга бр. 2: 
- Панчево главна станица - Зрењанин - Кикинда - државна граница - (Jimbolia). 
 
Регионалне пруге повезују регионе са магистралном мрежом и имају велики значај у 
интеграцији железнице у регионални развој земље. Планира се ревитализација и 
модернизација (респективно електрификација) постојећих једноколосечних пруга. 
 
Концептом ваздушног саобраћаја у оквиру гравитационог подручја овог простора 
егзистираће аеродром у Новом Саду (Ченеј), док ће и даље основни капацитет у 
трансферу путника и CARGO саобраћаја за овај део Војводине бити аеродром „Никола 
Тесла“ у Београду. 
 
Основни циљ водопривреде је оптимизација система водопривредне инфраструктуре 
и усклађивање развоја водопривредних система са циљевима очувања животне 
средине и других корисника простора. Овај циљ подразумева: рационализацију 
коришћења вода и смањење специфичне потрошње у свим видовима потрошње; 
заустављање раста штета од поплава обуздавањем грађења у плавним зонама; и 
заштиту вода на нивоу речних система комбинацијом технолошких, водопривредних и 
организационо-економских мера. 
 
Водопривредна инфраструктура. Дугорочна стратегија водоснабдевања у Војводини 
се заснива на формирању више регионалних система за водоснабдевање који се 
ослањају на акумулационе просторе површинских вода и заштићена изворишта 
подземних вода. Из њих ће се снабдевати највећи број насеља, као и они технолошки 
процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. 
 
Простор обухваћен овим Просторним планом припада Бачком регионалном систему 
(извориште: алувиони и воде Дунава; насеља и општине које снабдева: Апатин, 
Сомбор, Оџаци, Бач, Кула, Мали Иђош, Бачка Топола, Врбас, Бечеј, Нови Бечеј). 
 
Речне системе чине објекти за уређење водних режима, акумулације, хидроелектране, 
ретензије за ублажавање великих вода, каналски системи са уставама, постројења за 
пречишћавање отпадних вода, захвати воде за разне технолошке потребе и 
наводњавање. Општина Нови Бечеј припада Банатском речном систему (кључне 
постојеће акумулације и објекти: Банатски ХС ДТД, брана на Тиси, регулације; кључне 
нове акумулације и објекти: повећање проточности, МХЕ уз уставе, регулације, ППОВ). 
 
У речним системима реализују се објекти и мере који обезбеђују њихово вишенаменско 
деловање. 
 
Минералне сировине 
 
Основни циљ је строго контролисано, планско, одрживо и економично коришћење 
минералних сировина и подземних вода, уз адекватне мере заштите, како би се 
постигла конкурентност на домаћем и светском тржишту. 
 
Да би се то постигло, треба утврдити следеће оперативне циљеве: 
- Подршка програмима коришћења техногених сировина, као замене природних 

материјала; 
- Спречавање непланског коришћења минералних сировина (нпр. песак и шљунак) и 

подземних вода. 
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Енергетска инфраструктура 
 
Основни циљ развоја енергетске инфраструктуре је активно учешће Републике Србије 
у планирању и изградњи стратешке-регионалне и паневропске енергетске 
инфраструктуре за пренос електричне енергије и транспорт нафте и гаса из нових 
извора снабдевања, а све у циљу поузданог и сигурног снабдевања потрошача у 
Републици Србији.         
 
Оперативни циљеви су: 
- Континуитет технолошке модернизације и ревитализације постојећих енергетских 

инфраструктурних система; 
- Изградња нових нафтовода и продуктовода за диверсификацију извора 

снабдевања/правца транспорта рафинерија и складишта; 
- Изградња нових магистралних система снабдевања/транспорта гаса, укључујући и 

изградњу складишта природног гаса и станица компримованог гаса за моторна 
возила; 

- Изградња разводне/дистрибутивне мреже природног гаса.  
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
Општи циљ развоја електроенергетске инфраструктуре је њихова синхронизација са 
свим активностима на овом подручју и обезбеђење најповољнијих услова за заштиту 
животне средине и очување природних вредности. 
 
Електронска комуникациона инфраструктура 
 
Развој електронских комуникација, подразумева увођење најсавременијих технологија 
у области електронских комуникација, модернизацију постојеће инфраструктуре и 
објеката, изградњу сигурне широкопојасне мреже на свим нивоима. 
 
Концепција заштите и унапређења животне средине заснива се на: 
- Очувању природних вредности, што подразумева квалитетну животну средину (чист 

ваздух, квалитетна вода за пиће, очувано пољопривредно земљиште, постојаност 
екосистема и биодиверзитета); 

- Заштити природних вредности и непокретних културних добара кроз делотворно 
управљање заштићеним подручјима; 

- Планирању на основама одрживог развоја односно рационалног коришћења 
природних ресурса - земљишта, воде, сировина и других природних ресурса, 
уважавајући „еколошки” капацитет простора, уз повећано коришћење обновљивих 
извора енергије; 

- Процени утицаја планова, програма, објеката и активности на животну средину, као 
основу за планирање мера заштите. Интегрисање заштите животне средине у 
секторе планирања, пројектовања и изградње, кроз инструменте процене утицаја 
(СПУ за планове и програме, ПУ за пројекте). 

 
Према ППРС, односно предвиђеном стању квалитета животне средине и мерама заштите 
животне средине, које је потребно предузимати у односу на степен загађености, 
Резерват припада подручју веома квалитетне животне средине, а у осталом делу 
обухвата Плана налази се подручје  угрожене животне средине (к.о. Нови Бечеј). За 
сваку категорију су предвиђене мере за спречавање деградације и унапређење 
постојећег стања, с циљем очувања природних вредности. 
 
Заштита и одрживо коришћење културног наслеђа 
 
Република Србија има разноврсну топологију и сложену историју, што као резултат даје 
богатo и вреднo културно наслеђе. Главна подручја кретања људи и развоја културе од 
праисторије не подударају се у потпуности са регионима и границама општина, које су 
данас дефинисане, већ прате природне условљености.  
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Основни циљ заштите и одрживог коришћења културног наслеђа је да се културно 
наслеђе артикулише као развојни ресурс, заштити, уреди и користи на начин који ће 
допринети успостављању регионалног и локалног идентитета у складу са европским 
стандардима заштите.  
 
Простор који је у обухвату Плана припада Банатском културном подручју.  
 
Неки од оперативних циљева које држава треба да оствари у области заштите и 
очувања културног наслеђа су: 
- Дефинисање инструмената којима ће се унапредити ефикасност рада службе 

заштите и обезбедити органско повезивање са свим областима планирања; 
- Потпуно повезивање и усаглашавање политике заштите, уређења и коришћења 

културног и природног наслеђа; 
- Заштити природног и културног наслеђа придружује се нематеријално наслеђе, као 

интегрални део градитељског наслеђа и природног амбијента. 
 
Основни циљ усаглашавања просторног развоја са потребама одбране земље је 
стварање просторних услова који ће у потпуности одговарати потребама савременог 
система одбране, ради сигурног функционисања у условима угрожавања безбедности, 
обезбеђење просторних услова за несметано функционисање војних комплекса и 
објеката од посебног значаја за одбрану земље, смањење негативних утицаја војних 
комплекса на животну средину и простор за посебне намене и стварање услова за 
цивилну заштиту становништва, материјалних и природних ресурса у случају 
природних непогода и техничко-технолошких удеса.  
 
 
2.2. РЕГИОНАЛНИ ПРОСТОРНИ ПЛАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ“, БРОЈ 22/11); 
 
Оквир просторног развоја АП Војводине до 2020. године утврђен је Регионалним 
просторним планом АП Војводине (у даљем тексту: РПП АПВ). За потребе израде овог 
Просторног плана посебно се издвајају следеће одредбе: 
- Основни циљ заштите природних добара и биодиверзитета подразумева њихову 

заштиту и унапређење.  
 
У заштићеним подручјима на простору обухвата Просторног планa нису дозвољене 
активности и радње, којима се угрожава изворност биљног и животињског света, 
хидрографске, геоморфолошке, геолошке, културне и пејзажне вредности, осим радњи 
којима се одржава или успоставља природна равнотежа и остварују функције 
природног добра, сагласно утврђеном режиму заштите и његовом значају. 
 
Предстојећим процесом валоризације станишта заштићених и строго заштићених врста 
од националног значаја, утврдиће се на којим стаништима постоје услови за трајно 
очување природних вредности, а за које постоје други приоритети одрживог развоја.  
 
Еколошки значајна подручја и коридори националне еколошке мреже, биће 
предложени за европску еколошку мрежу NATURA 2000 до дана приступања Републике 
Србије Европској унији.  
 
У деловима простора еколошки и међународно значајних подручја за очување 
биолошке разноврсности који се налазе у заштићеним подручјима и њиховим 
заштитним зонама, спроводе се мере заштите заштићених подручја наведених у актима 
о заштити. На стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног 
значаја, спроводе се мере заштите станишта заштићених и строго заштићених врста. У  
простору еколошких коридора могу се планирати садржаји и активности у складу са 
мерама заштите еколошких коридора. Потребно је прибавити посебне услове заштите 
природе приликом укрупњавања пољопривредног земљишта, планирања подизања 
пољозаштитних појасева око насељених места и пројектовања зелених појасева уз 
постојеће и планиране саобраћајнице на простору Просторног планa.  
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Приоритети заштите природних добара и биодиверзитета на простору обухвата Плана 
до 2015. године су: израда урбанистичких планова за локалитете у заштићеним 
подручјима на којима је регистрована или планирана изградња већег обима и 
заснивање информационог система о заштићеним подручјима и биодиверзитету.  
 
Основни циљ заштитe, уређењa и развојa предела je очување изворних одлика, 
идентитета и диверзитета предела, уз афирмацију природних и културних вредности.   
 
Природне пределе у заштићеним подручјима планским решењима и плановима 
управљања заштитити: обезбедити заштиту структуре предела и несметано 
функционисање природних процеса; обезбедити заштиту биодиверзитета и очување и 
успостављање еколошких мрежа; санирати нарушене природне и естетске вредности 
природних предела (ревитализација и рестаурација) у складу са режимом заштите; 
обезбедити ревалоризацију вредности и презентацију природних, културно-историјских 
и естетских вредности предела.  
 
Развој руралних предела засновати на уважавању њиховог специфичног предеоног 
карактера, затечених вредности и капацитета предела, а урбаних предела који су 
изложени бројним и конфликтним притисцима развоја, обезбедити кроз 
унапређење/очување слике и структуре урбаног предела и креирање позитивног 
архитектонског идентитета градова и насеља.  
 
Приоритети заштитe и уређењa предела на простору обухвата Просторног планa до 
2015. године су подручја посебних природних и културних вредности, угрожени и 
деградирани простори у којима је потребно спроводити мере санације као и простори 
под посебним притиском развоја (простори уз саобраћајне коридоре).  
 
Ловно газдовање 
Одрживо ловно газдовање подразумева газдовање ресурсима популација дивљачи на 
начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популације дивљачи, 
производна способност станишта и биолошка разноврсност. 
 
Пољопривреда 
Генерално, са 0,88 ha пољопривредног земљишта no становнику, односно 0,78 ha 
ораничне површине врхунског бонитета и релативно повољним климатским условима, 
који обезбеђују довољне количине светлости, топлоте и влаге за гајење и остваривање 
високих приноса разноврсних пољопривредних култура, АП Војводина има велике, и до 
сада у недовољној мери искоришћене, могућности за управљање земљиштем на 
принципима одрживог развоја. 
 
Имајући у виду да пољопривредно газдинство у АП Војводини просечно располаже са 
3,59 ha обрадивог земљишта и да сваки посед у просеку има 3 одвојене парцеле, може 
се закључити да АП Војводина има неповољну поседовну структуру. Ha тој основи 
утврђују се следећи оперативни циљеви: 
- Унапредити продуктивност примарне пољопривредне производње, промовисањем 

технолошког прогреса и оптимизирањем односа између земљишта, материјалних 
улагања и људског рада; 

- Повећати економски допринос примарне пољопривредне производње регионалном 
развоју, подршком подизању одговарајућих прерађивачких капацитета у руралним 
областима; 

- Обезбедити подршку пословном организовању пољопривредних газдинстава и 
других актера руралне економије ради обезбеђења задовољавајућих доходака и 
приноса на средства уложена у развој пољопривредно-прехрамбене производње и 
друге економске активности на селу; 

- Повећати допринос пољопривреде задовољавању специфичних потреба локалних 
заједница у области заштите животне средине, развоја руралног туризма, 
производње обновљивих извора енергије и очувања свеукупних природних и 
створених вредности простора. 

 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 1011ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

17 
 

У погледу развоја туризма односно издвојених туристичких дестинација, према РПП 
АПВ, подручје третирано Просторним планом се налази на простору туристичке 
дестинације Доње Потисје (Тиса, канал ДТД, СРП Стари Бегеј-Царска бара, СРП Слано 
копово, ПП Јегричка, рибњаци, Бечеј, Бисерно острво и сл.).  
 
У том контексту од значаја су пловни-водни путеви река Тиса и пловни канал ХС ДТД, 
природни потенцијали за афирмисање екотуризма (посматрање птица, едукативни и 
рекреативни туризам), ловни туризам (као кључни туристички производ) и рурални 
туризам (сеоски туризам). 
 
Реализујући принципе из ППРС-а, Регионални просторни план АП Војводине је утврдио 
концепцију развоја саобраћајне инфраструктуре кроз успостављање - системско 
формирање (путна мрежа државних путева II реда, регионалне и локалне пруге, 
национални пловни путеви, луке и објекти, регионални аеродром) интегрисаног 
саобраћајног система који ће имати основну улогу међуопштинског, регионалног и 
субрегионалног повезивања, као трансграничну сарадњу региона са обе стране 
границе. Развој регионалне саобраћајне мреже има и значајну улогу у употпуњавању 
основне мреже државних путева I реда и аутопутева. 
 
Осим планских активности које су дате и у ППРС-е (рехабилитација и изградња 
деоница државног пута I реда Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) – Врбас (веза 
са коридором Хб) – Сента – Кикинда (веза са Румунијом), предвиђена је и 
реконструкција-рехабилитација на изграђеним деловима путне мреже вишег нивоа. 
 
У РПП АП Војводине, дефинисана је национална бициклистичка стаза (мрежа 
бициклистичких рута, уз канале ОКМ ХС ДТД). За развој бициклистичког саобраћаја 
посебно су погодна подручја у заштићеним природним целинама као што су специјални 
резервати природе.  
 
Водни саобраћај је присутан на унутрашњем пловном путу канала ОКМ ХС ДТД, 
Банатска Паланка – Нови Бечеј и Кикиндском каналу. Поред овога треба радити на развоју 
наутичког туризма у Републици Србији како на каналима ДТД тако и на међународним 
пловним путевима, планирањем марина и наутичко туристичких центара.  
 
У оквиру развоја железничког саобраћаја планира се реконструкција, 
модернизација, регионалног пружног правца Панчево главна станица - Зрењанин - 
Кикинда - државна граница - (Jimbolia). 
 
Водопривредна инфраструктура 
Општи циљ: уређење, заштита и коришћење интегралних водопривредних система и 
усклађивање са заштитом животне средине и корисницима у простору, ради заштите 
вода и заштите од вода. 
 
Оперативни циљеви: усаглашавање и хармонизација законских и институционалних 
основа у свим областима водопривреде са захтевима директива ЕУ о водама, 
спровођење мера контроле емисије из расутих и других извора загађења са циљем 
побољшања квалитета воде у водотоцима, ревитализација и реконструкција система за 
одвођење унутрашњих атмосферских вода са пољопривредних и других површина, 
изградња и ревитализација регионалних система (Бачка, Банат и Срем) за обезбеђење 
воде за наводњавање, технолошке потребе индустрије и друге садржаје, доградња, 
реконструкција и ревитализација хидросистема ДТД, изградња, реконструкција и 
санација објеката за одбрану од спољних вода, одбрана од поплава. 
 
Водни ресурси 
Основни циљ: одрживо коришћење вода уз адекватне мере заштите. 
Оперативни циљеви: успостављање интегралног и интерсекторског планирања 
коришћења и заштите водних ресурса на целој територији АП Војводине, рационално 
коришћење водних ресурса и обједињавање корисника у регионалне водопривредне 
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системе, искоришћење енергетског потенцијала река и изграђених хидросистема, 
успостављање економске цене воде, смањење и контрола тачкастих и дифузних извора 
загађења, рециркулација коришћених вода, унапређење система заштите од спољних 
вода (поплава). 
 
У области енергетике посебан приоритет представља повећање коришћења природног 
гаса и обновљивих извора енергије, коришћење нових енергетски ефикаснијих и 
еколошки прихватљивих енергетских технологија и уређаја и опреме за коришћење 
енергије. 
 
Електроенергетска инфраструктура 
Развој дистрибутивне мреже одвијаће се у складу са Стратегијом развоја енергетике 
до 2015. год, Програмом остваривања Стратегије и Средњорочним плановима 
надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије ЈП ЕПС-а, односно 
Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије „Електровојводина“. 
 
Минералне сировине 
Коришћење геолошких ресурса АП Војводине мора да полази од економски 
расположивих сировина, чија се експлоатација и прерада заснива на принципима 
одрживог развоја, који истовремено обезбеђују оптимално управљање еколошким 
конфликтима, који су значајно присутни у Војводини, а нарочито у подручју 
заштићених природних добара. 
 
Ограниченост и необновљивост расположивих геолошких ресурса условљавају да се 
планска решења заснивају на принципу одрживости. 
 
Енергетска ефикасност 
Повећање енергетске ефикасности потребно је разматрати као велики потенцијални 
извор енергије. 
 
Изградњoм нових енергетски ефикасних објеката и адаптацијом постојећих објеката у 
енергетски ефикасне, знатно ће се смањити трошкови коришћења енергије ових 
корисника, али и укупна енергетска зависност овог простора. 
 
Електронска комуникациона мрежа ће се у односу на постављене циљеве 
развијати равномерно на целом подручју, а у складу са новим технологијама. Као медиј 
преноса користиће се оптички каблови, где год је то могуће и обезбедити капацитети у 
складу са потребама.  
 
Основни циљ заштите животне средине је снажна афирмација концепта заштите и 
унапређења животне средине као основе уравнотеженог развоја и уређења АП 
Војводине. У контексту заштите и унапређења животне средине неопходно је 
зауставити даљу деградацију и вршити превенцију, санацију и ревитализацију 
угрожених подручја, поштовањем следећих принципа: одрживо коришћење природних 
ресурса и очување и унапређење еколошки осетљивих природних вредности 
(заштићена природна добра), смањење нивоа загађења животне средине, санација 
најугроженијих подручја, успостављање локалних регистара извора загађивања 
животне средине, као дела националног регистра, са системом контроле и 
континуираним праћењем параметара, који карактеришу квалитет животне средине.  
 
Предвидети заштиту, обнову и санацију заштићених природних подручја, уз очување 
еколошке равнотеже. Мере и активности у делу заштите животне средине, дефинисане 
РПП АПВ, спроводе се према просторној диференцијацији животне средине.  
 
Поред уважавања еколошког капацитета простора, неопходно је адекватно управљати 
заштићеним природним добрима (у складу са уредбама, које су донете за наведена 
природна добра), у циљу очувања и заштите природних вредности и непокретних 
културних добара. 
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У области управљања отпадом дефинисана је неопходност удруживања општина, у 
складу са одредбама Стратегије управљања отпадом и ППРС, ради заједничког 
управљања отпадом чиме ће се успоставити систем регионалних центара за управљање 
отпадом. 
 
Процене утицаја планова и програма на животну средину представљају значајан основ 
за планирање мера заштите животне средине. Кроз инструменте процене утицаја (СПУ 
за планове и програме, ПУ за пројекте) вршиће се интегрисање заштите животне 
средине у секторе планирања, пројектовања и изградње. 
 
Заштита, уређење и унапређење културних добара мора се посматрати у оквиру 
развоја целокупне области културног наслеђа, која представља развојни ресурс, који 
је потребно заштитити, уредити и користити на начин који ће допринети успостављању 
регионалног и локалног идентитета, у складу са европским стандардима заштите.  
 
Један од основних елемената приликом планирања заштите, уређења и унапређења 
културног наслеђа је валоризација културног наслеђа, као једна од основа за 
интервенције у простору, поштовање постојећих и иницирање израде нових студија 
заштите. 
 
Простор обухвата Плана припада банатском културном подручју (које се може поделити 
на ужа подручја, као што је подручје уз реку Тису), а део територије (шири потез уз 
реку Тису) припада међународној културној стази. 
 
Oснoву планирања и уређења простора за потребе одбране земље чини укупнa 
пoстojeћa инфрaструктурa, оптимално прилaгoђeнa за извршавање додељених мисија и 
задатака Војске и других снага одбране. У зависности од процене степена угрожености, 
планирање и уређење простора за потребе одбране, подразумева предузимање 
одговарајућих просторних и урбанистичких мера у поступцима планирања, уређења и 
изградње, на усаглашавању просторног развоја у циљу обезбеђења услова за потребе 
деловања и извршење одбране. Циљ усаглашавања просторног развоја са потребама 
одбране је стварање просторних услова који у потпуности одговара потребама савременог 
система одбране, ради сигурног функционисања у условима угрожавања безбедности, 
обезбеђења просторних услова за несметано функционисање војних комплекса, простора 
и објеката од посебног значаја за одбрану земље и стварање услова за цивилну заштиту 
становништва, материјалних и природних ресурса у случају природних непогода и 
техничко-технолошких удеса. Зоне просторне заштите око војних комплекса, условљене су 
наменом истих и прописују се, у циљу обезбеђења услова за несметано функционисање 
војних комплекса, безбедности околине од активности у војним комплексима и последица 
могућих акцидената, и у циљу заштите и безбедности становништва, материјалних, 
културних добара и заштите животне средине. 
 
 
2.3. ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ ЕКОЛОШКОГ КОРИДОРА ТИСЕ 
 
Заштита предела 
 
Релативно хетероген предео Еколошког коридора Тисе (по диверзитету предеоних 
елемената) има и регионални значај утолико што захтева повезивање и уређење у 
координацији са осталим регионима са којима се граничи и који имају сличне предеоне 
елементе. Ово ће свакако захтевати додатна истраживања уз регионалну и 
међуграничну сарадњу локалних самоуправа у окружењу ради прецизније 
карактеризације предела.  
 
Схватајући дефинисање јединственог предеоног обрасца као ресурса за развој, ово 
подручје са свим предеоним елементима има све предиспозиције за развој туризма и 
рекреације на нивоу ширем од локалног.  
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Осовину регионалног повезивања, поред самог пловног пута реке Тисе чини и регионални 
пут Кањижа, Сента, Ада, Бечеј, Чуруг, Жабаљ, Тител. У ширем смислу овај пут има 
наставак преко Новог Сада и Сремских Карловаца у правцу Београда и на тај начин, 
повезујући карактеристичне тачке историје и културе, може бити и један од осовина за 
развој организованог туризма на регионалној основи. За ово је неопходан одговарајући 
облик институционалне сарадње на интеррегионалном нивоу. У том погледу оваква 
туристичка рута би могла постати и део неке од Европских културних рута. 
 
Еколошки коридор Тисе, заједно са предеоним елементима заштићених природних и 
културних добара у границама овог Просторног плана, постају конкурентни у ширем 
регионалном оквиру за развој специфичних облика туризма. И ово такође захтева 
одговарајући облик сарадње локалних самоуправа уз Тису, око повезивања туристичке 
понуде и програма, између осталог и кроз јединствену интерпретацију предела.   
 
 
2.4. ОПШТИНСКЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
Стратегија одрживог развоја општине Нови Бечеј 2014-2020. настала је 
разрадом методологије на програму Еxchange 2, подржаном од стране Европске уније - 
Заједничка подршка локалним самоуправама у циљу методолошке стандардизације 
процеса стратешког планирања за потребе Сталне конференције градова и општина и 
локалних самоуправа у Србији, као и са елементима Методологије израде стратешког 
плана локалног економског развоја АП Војводине.  
 
Временски оквир за имплементацију Стратегије је 2014 - 2020. година док је акциони 
план Стратегије рађен углавном до 2017. године. Приоритети су: Инфраструктура, 
Туризам, Образовање, Здравствена и социјална заштита, Спорт и култура, Индустрија, 
МСП, Пољопривреда и Заштита животне средине. Овим документом дато је 27 
индикатора, и то економског развоја, квалитета живота, животне средине и 
инфраструктуре. Визија развоја општине Нови Бечеј, до 2020. године: ''Општина Нови 
Бечеј је вишенационална и толерантна средина препознатљива по својим туристичким 
садржајима и квалитетној домаћој трпези, која има базу у развијеној пољопривредној 
производњи и прерађивачкој индустрији, као и у еколошки очуваној природној 
средини''. Акциони план обухвата: 4 приоритета, 10 стратешких циљева, 26 програма, 
и 107 идентификованих пројеката. Један од пројеката јесте и развој и унапређење еко 
туризма Резервата. 
 
Стратегија развоја туризма општине Нови Бечеј (2009. године) третира и подручје 
обухвата Плана и даје смернице могућих праваца туристичког активирања. Овим 
документом урађена је туристичка валоризација општине Нови Бечеј, а Планом 
управљања СРП Слано копово дати су основни инструменти за његово реализовање, 
кроз акционе планове. 
 
 
3. СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
Сагледавање постојећег стања природних и створених вредности, кроз Концепт 
Просторног плана у оквиру граница обухвата, пружио је детаљну слику о посматраном 
простору и омогућио да се у потпуности сагледају сви утицаји на заштићена подручја и 
просторне целине од значаја за очувања биолошке разноврсности. Oвакав приступ је 
омогућио да се у оквиру граница обухвата Просторног плана дефинише посебна намена 
простора, која због природних вредности захтева посебан режим организације, 
уређења, коришћења и заштите.  
 
Скраћени приказ постојећег стања се односи на природне и створене вредности у 
оквиру посебне намене простора, потенцијале и ограничења, који су сумирани у 
оквиру SWOТ анализе као позитивне и негативне стране свих параметара заштите и 
развоја посебне намене. У оквиру овог поглавља су анализиране само оне природне и 
створене вредности које су од утицаја на посебну намену простора.  
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3.1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
  
3.1.1. Природни услови 
 
Геолошке и геоморфолошке карактеристике 
 
Слано копово представља Тисин фосилни меандар, настао радом речне воде, што значи 
да припада групи речних или флувијалних језера. Један од доказа правца некадашњег 
тока Тисе је Бикова хумка и десетак других хумки у окружењу, јер су оне у прошлости 
пратиле ток реке. Водено окно Сланог копова се простире правцем југоисток-
северозапад. При средњем нивоу воде, дугачко je 3 km. 
 
Басен Сланог Копова заузима највећи део источног крака поменутог меандра, чији 
облик подсећа на потковицу са крацима окренутим ка југоистоку. Паралелно са Сланим 
Коповом, простире се Мало Копово или Пошташ Копово. За разлику од Сланог копова 
припада слатководном типу бара, који уз то нема сталну воду. Ова два копова су 
раздвојена нешто вишом лесном гредом. 
 
Источна страна басена Сланог копова има благ нагиб. Насупрот томе, изнад западне 
обале диже се доста стрми одсек лесне терасе Баната, релативне висине до 6 m, на 
којој се у том делу простире рудина Велики песак са највишом тачком на Маслар хумки 
86,8 метара апсолутне висине. Према северу и југу, на језерски басен се наставља суво 
или повремено плављено дно фосилног меандра. Истраживања су показала да je дно 
покривено глином и да има мали нагиб.  
 
Хидролошке карактеристике 
 
Језеро Слано или Велико копово, односно бара Слано копово налази се североисточно 
од Новог Бечеја од кога је ваздушном линијом удаљено око 5 km, а обухвата полулучну 
издужену депресију правца северозапад-југоисток, која је у ствари фосилни остатак 
реке Тисе. Овај геоморфолошки облик настао је радом речне воде, што значи да 
припада групи речних или флувијалних језера.  
 
Басен Сланог копова заузима нaјвећи део источног крака меандра. Паралелно са 
Сланим коповом са његове источне стране, простире се ужа депресија Мало копово или 
Пошташ копово. Оно је обрасло барском вегетацијом и за разлику од Сланог копова 
припада слатководном типу бара који уз то нема сталну воду. Ова два копова су 
раздвојена нешто вишом лесном гредом која се зове Између копова, а њихова 
међусобна удаљеност износи 350 до 900 метара. 
 
Водено окно Сланог копова се простире правцем југоисток-северозапад и елипсоидног 
је облика. По дужој оси, при средњем нивоу воде, дугачко је 3 km, највећу ширину има 
у северозападном делу која износи око 625 m. Југоисточни део се завршава са једним 
сужењем, у виду језероузине, где ширина износи свега 50 m. Укупна дужина обалске 
линије језера износи око 7 km. Највеће дубине језера се налазе ближе северозападној 
обали. У доба просушивања се на том делу јављају три ореоле житког материјала у 
народу позната као „ока“, а представљају места где фреатска вода избија на 
топографску површину. 
 
Језеро се храни водом из три извора, атмосферским талогом, површинским притицањем 
воде и подземном водом, односно фреатском издани, а храњење се одвија и кроз 
напред наведена „ока“.  
 
Воду губи испаравањем, чији је највећи интензитет током лета, а обзиром да се у том 
делу године јавља минимум падавина, последица испаравања и дефицита падавина је 
негативан водни биланс језера. 
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Слано копово је раније имало више воде. Прокопавањем магистралног канала ДТД 
Нови Бечеј - Банатска Паланка на 2 km јужно и Кикиндског канала 4,5 km источно, 
Слано копово се нашло на њиховом сустицају, чиме је снижен ниво фреатске издани, 
због чега се храњење Сланог копова подземним водама нашло у дефициту.  
 
Такође, сматра се да је смањење количине воде у Сланом копову сложен проблем, чија 
генеза није последица само поремећаја водног биланса, него и вишегодишње суме 
падавина у неколико узастопних сушних година. 
 
У зависности од количине воде којом се храни и оне коју у исто време губи 
евапотранспирацијом, ниво језера је подложан колебањима, која у екстремним 
случајевима могу да буду и знатнија. То значи да у току године када је водни биланс 
позитиван, долази до појаве трансгресије језера, односно до позитивног померања 
обалске линије. Наведена колебања манифестују се на све димензије језера, дужину, 
ширину, дубину, дужину обалске линије и површину. Најизразитије померање обалске 
линије је на деловима према којима је Слано копово најплиће, а то је у правцу истока, 
југоистока и северозапада. 
 
У зависности од обилности падавина и варирања нивоа подземних вода је и режим 
снабдевања Копова водом. Одступање од уобичајеног водног режима је било изражено 
и у сушним периодима када је појачано испаравање довело до промене количине соли 
у води и у површинском слоју тла. Последица тога је заслањеност која по питању 
количине хлорида за 12 пута премашује максималну количину ових соли у 
површинским водама Војводине. Слано копово има воду изразито базичне реакције (pH 
се креће од 9,0 до 9,4). Дубина воде није изражена, просечно се креће око 70 cm, а на 
најдубљим местима је око 1 m, мада у највећем делу басена не прелази 20 cm. У 
условима ниских топографских положаја и климатских прилика са превагом 
испаравања над падавинама, јавља се изданско заслањивање и у таквим условима 
долази до скоро перманентног успона слане подземне воде према површини током 
лета, што има за последицу салинизацију јачег или слабијег интензитета. Услед наглог 
губљења воде земља пуца и дно Копова полако поприма несвакидашњи изглед. 
 
Канал Банатска Паланка – Нови Бечеј има следеће водостаје: 
- максимални    77,33 mАНВ 
- минимални    74,00 mАНВ 
- радни, најдужег трајања  74,50 mАНВ-75,00 mАНВ 

 
Кикиндски канал има следеће водостаје: 
- максимални    77,40 mАНВ 
- минимални    74,00 mАНВ 
- радни, најдужег трајања  74,50 mАНВ-74,80 mАНВ 
 
Канали Банатска Паланка - Нови Бечеј и Кикиндски канал су пловни канали. Изнад 
акваторије канала пројектовани пловни габарит канала износи 6,0 m изнад 
максималног водостаја. 
 
Због свега напред наведеног, изграђен је доводни канал до Малог копова кроз Поштину 
копов дужине 2.475 m, а вода се захвата из канала Банатска Паланка-Нови Бечеј 
пловном црпном станицом (потапајућом пумпом). Због повољне конфигурације терена, 
постигнуто је гравитационо снабдевање копова водом из поменутог канала, а 
пројектован је тако да не утиче штетно на водни режим површинских и подземних вода 
на сливном подручју и услове наводњавања. Ниво воде у каналу се одржава на коти 
76,20 mАНВ, што значи да је толики ниво и у депресији. 
 
Климатске карактеристике 
 
Анализа климатских елемената, извршена је на основу података добијених са најближе 
метеоролошке станице у Бечеју за временски период од 1986 - 2005. године.  
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Температура ваздуха – Просечна годишња температура за подручје Новог Бечеја 
износи 11,40C. Најхладнији месец је јануар са 0,00C, а најтоплији месец је јули, са 
просечном вредношћу од 22,30C. 
 
Облачност - Најмања средња облачност забележена је у августу (36%), а највећа у 
децембру (74%).Средњи број ведрих дана највећи је у јулу, августу и септембру, а 
најмањи у новембру и децембру. 
 
Падавине - Просечна вредност излучених падавина износи 571,2 mm, са најнижим 
вредностима у фебруару 25,4 mm и марту 29,1 mm, док је највише падавина 
забележено током јуна 79,2 mm, јула 65,6 mm и августа 54,2 mm. У облику снега, 
падавине се излучују у периоду од новембра до априла. 

 
Инсолација - Просечна осунчаност износи 2150,6 часова. Месеци са преко 200 сати 
осунчаности су пролећни и летњи месеци (од маја до септембра). Највећу вредност 
инсолације има јул са 299,8 часова. 
 
Честина и брзина ветрова - Најучесталији ветар је југоисточни - 178,9‰, просечне 
брзине 2,9 m/s, а зaтим западни - 131,5‰, просечне брзине од 2,2 m/s. Ветрови са 
већом учесталошћу су још југозападни - 129,2‰, са брзином 2,3 m/s и северозападни 
- 117,1‰, са брзином 1,9 m/s. Најмању честину има јужни ветар, док је учесталост 
дана без ветра свега 92,5‰. 
 
Сеизмичке карактеристике 
Према карти макросеизмичке рејонизације, издатој од стране Сеизмиолошког завода 
Србије у Београду 1987. године, подручје општине Нови Бечеј се налази у зони од 70 и 
80MCS, за повратни период од 100 и 200 година. Појава земљотреса јачине 70 и 80MCS  
могућа је на ужем простору уз реку Тису. Потреси датог интензитета налазе се у 
границама нижих активних и пасивних мера заштите. Илустрација сеизмичке ситуације 
у општини Нови Бечеј дата је на Рефералној карти бр.3, Заштита простора. 
 
ПЕДОЛОГИЈА 
 
На подручју посебне намене Резервата преовлађују слатинаста земљишта, која су по 
педолошком типу солончаци, солоњеци, тешке ритске црнице и смонице, а у мањој 
мери черноземи карбонатни (заслањени). 
 
Черноземи 

 
Ова земљишта одликују се дубоким хумусним хоризонтом, са веома повољним хемијским, 
физичким, водно-ваздушним и производним особинама. Највећим делом то су првокласна 
земљишта за пољопривредну производњу и представљају природни ресурс великог 
значаја, али су на овом подручју мало заступљена, а у доброј мери су заслањена. 
 
Слатинаста земљишта (солоњеци и солончак) 
 
Ово су деградирана земљишта која су због присуства штетних соли, апсорбованог 
натријума и лоших физичких карактеристика, више или мање неподобна за савремену 
биљну производњу. Користе се као оскудни пашњаци, а једним делом на овим 
земљиштима могу се формирати и рибњаци.  
 
Ритске црнице 
 
Ритске црнице су потенцијално плодна пољопривредна земљишта, која захтевају 
уређење водног режима (која су делимично и уређена) и примену савремене 
агротехнике. У пољопривредној производњи користе се за производњу њивских 
култура са наглашеним учешћем индустријског биља. 
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Ритске смонице 
 

Ритске смонице спадају у тешка глиновита земљишта, која су у горњем хумусном 
хоризонту најчешће бескречна. И поред свог тешког механичког састава и недостатка 
карбоната, производни потенцијали смоница су врло високи. Под условима оптималног 
распореда падавина, или константног наводњавања, даје редовне и стабилне приносе, 
нарочито оних култура које се одликују дубљим кореном. У супротном, под условима 
великих падавина ово земљиште постаје превише лепљиво, а у сушним се згрудвава, 
пуца и формира тзв. џомбе. 
 
3.1.2. Природне вредности подручја  
 
3.1.2.1. Просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности 
 
На подручју обухвата Плана налазе се просторне целине од значаја за очување 
биолошке разноврсности: 
 
1. Заштићено подручје: 
СРП „Слано копово“ заштићен Уредбом о заштити СРП „Слано копово“ („Службени 
гласник PC“, број 74/01) којом je установљен тростепени режим заштите (у даљем 
тексту: Резерват). 
 
Резерват представља једну од последњих очуваних бара на слатинама Војводине, 
специфичну по јединственим панонским екосистемима типичним за слане, муљевите 
баре и њихове повремено исушене делове и као такав је непоновљив пункт особене 
биолошке разноврсности. Со и вода су основни еколошки фактори, који имају утицаја 
нa Резерват. 
 
Ово подручје је једно од најважнијих и најособенијих станишта птица у Републици 
Србији, јер је место гнежђења врста атипичних за Панонску низију, јединствена је 
селидбена станица миграторних врста птица и станиште многих других врста птица 
природних реткости (ждрал, сабљарка, шљукарице и друге). Због наведених обележја 
проглашен је и за једно од највреднијих станишта птица у Европи, према IBA пројекту, 
са површином од око 600-700 ha (GRIMMET&JONES, 1989). Ревизијом IBA пројекта 1997 
године ово подручје са истим значајем обухвата подручје од 2.660 ha (Пузовић и 
Грбач, 1997.).  
 
Задњом ревизијом 2009. године IBA подручје је проширено на 9.344 ha. Резерват 
добија IBA код 012 и Национални код SER012 (Heath and Evans, 2000: 725). Према 
досадашњим истраживањима на подручју Резервата укупно су евидентиране 203 врсте 
птица. 
 
Резерват се одликује још увек очуваном специфичном слатинском вегетацијом и 
биљним врстама типичним за овај тип вегетације, које су од значаја за очување 
укупног биодиверзитета овог локалитета региона Баната, Србије, Европе, као и 
глобалне разноврсности живог света: јурчица, панонска јурчица, солњача и др. 
представљају данас праве раритете, na су неке од њих Законом заштићене. Вегетација 
Резервата се развија претежно лети када се вода повуче.  
 
Териофауну Резервата карактерише присуство 25 врста. Ha најзаслањенијим 
деловима слатине, у појасу око самог корита Сланог копова, присутне су врсте: шумска 
ровчица, мала ровчица, кртица, јеж, пољска волухарица, ондатра, степски миш, те од 
вагилнијих врста лисица и ласица. 
 
Статус Резервата у међународним оквирима, према класификацији IUCN-a, одговара IV 
категорији природних ресурса са контролисаним начином управљања (Habitat and 
species menagement areas – Protected area mainly for conservation through menagement 
intervention).  
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Резерват је 22. јула 2004. године проглашен рамсарским подручјем, чиме је уврштено у 
листу влажних станишта од светског значаја, при чему је међу најважнијим 
критеријумима за упис у ову листу богатство орнитофауне. Границе Рамсарског 
подручја „Слано копово“ се поклапају са границама Специјалног резервата природе, 
што значи да оно покрива површину од 976 hа. Резерват је Рамсарско подручје (Ramsar 
Site no. 1392).  
 
Резерват је 2005.год. проглашен за IPA-подручја (Important Plant Areas) на 220 hа. 
 
У оквиру Еmerald пројекта 2008 године Резерват је стављен на листу потенцијалних 
Еmerald подручја у Србији. 
 
На основу својих природних вредности има основа да Резерват буде стављен у мрежу 
заштићених природних подручја, на основу Директиве о стаништима Европске уније из 
1992. године Natura 2000.  
 
2. Подручја планирана за заштиту: 
Ha обухваћеном простору налази се део подручја „Слатине Баната“, слатинског 
коридора планираног за заштиту, који обухвата станишта заштићених и строго 
заштићених врста од националног значаја: NBC03a, NBC03b NBC04. 
 
3. Подручја oд међународног значаја за очување биолошке разноврсности: 
 Слано копово - подручје уписано на листу Рамсарских подручја; 
 Слано копово RS0000010 - подручје Емералд мреже; 
 Слано копово и Средњи Банат I (Острово; Русанда; Окањ) - међународно значајна 

подручја за биљке -1 PA; 
 Слано КОП080 RS009IBA - међународно значајно подручје за птице – IBA. 
 
4. Станишта заштићених и строго заштићених врста oд националног значаја 
и типови станишта (укључујући станишта у подручју планираном за заштиту) 
- Ознака: NBC03a, назив: „Девесиље-Копово", категорије станишта: мочваре и 

ритови. обрадиве површине и вештачки предели, рурални мозаици, слатине, степе 
на лесу, шумарци; 

- Ознака: NBC03b, назив: „Свети Краљ“, категорије станишта: мочваре и ритови, 
обрадиве површине и вештачки предели, рурални мозаици, слатине; 

- Ознака: NBC04 (део станишта), назив: „Буџак и Пактов“, категорије станишта 
екстензивне агрикултуре, мочваре и ритови, обрадиве површине и вештачки 
предели, рурални мозаици, слатине; 

- Ознака: NBC07, назив: „Гаравац (западно од Сланог копова)“, категорије станишта: 
рурални мозаици, слатине, степе на лесу; 

- Ознака: NBC15, назив: „Сигет код Новог Бечеја“, категорије станишта: екстензивне 
агрикултуре, ливаде; 

- Ознака: NBC16, назив: „Шимуђ“, категорије станишта: ободна вегетација водених 
система, слатине; 

- Ознака: NBC17, назив: „Матејски брод“, категорије станишта: обрадиве површине и 
вештачки предели, степе на лесу; 

- Ознака: NBC19, назив: „М. Бегеј, Бегејац“, категорије станишта: ровови и мали 
канали. 

 
Станишта су регистрована у бази података Завода у складу са критеријумима 
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих вpcтa 
биљака животиња и гљива („Службени гласник PC“, бр. 5/10, 47/11, 32/16 и 98/16). 
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 Слика 2. Станишта заштићених и строго заштићених врста  

oд националног значаја 
 
5. Еколошки коридори: 
Регионални и локални еколошки коридори обухватају: 
- Деоницу Слатинско-степског еколошког коридора Баната од регионалног значаја 

која обухвата станишта заштићених и строго заштићених врста од националног 
значаја: NBC03a,b и NBC04; 

- Деонице регионалних еколошких коридора: Кикиндски канал и основне каналске 
мреже ХС ДТД од Бегеја до Тисе; 

- Локални еколошки коридори су пашњаци уз мелиоративне канале и сами канали као 
и локални еколошки полигон (обележени на графичком прилогу). 

 
Регионални еколошки коридори су утврђени Регионалним просторним планом АП 
Војводине, „Службени лист АП Војводине“, бр. 22, од 14.12.2011. године. 
 
3.1.2.2. Оцена карактера предела планског подручја 
 
Простор који обухвата План припада регионалном карактеру предела који се сагледава на 
нивоу војвођанско–панонско–подунавске макрорегионалне географске целине. На 
простору обухвата Плана може се издвојити предеони образац, дефинисан 
карактеристичним предеоним елементима, који су груписани у оквиру подручја Резервата.. 
Овако диференцирани предео утицао је на успостављање режима посебнe намене.  
  
Скуп предеоних елемената у оквиру предеоног обрасца СРП-а карактеришу  
комплексне интеракције између специфичних природних карактеристика 
(геоморфологија, вегетација), активности у простору (коришћење и управљање 
земљиштем), као и одреднице специфичног културноисторијског развоја 
(карактеристична линија разграничења и спајања различитих друштвено-економских 
система са једне и друге стране реке Тисе). То је довело до тога да простор између 
Новог Бечеја и Новог Милошева карактеришу феномени који чине јединствени 
доживљај избалансираних предеоних елемената чија препознатљивост се огледа у 
релативно високом степену очуваности екосистема палеомеандра реке Тисе. Језерски 
басен Сланог копова представља један у низу фосилних меандара реке Тисе, односно 
геоморфолошки облик, настао радом речне воде. Oвај низ се у континуитету простире 
дуж, претежно леве обале реке Тисе, прелази државну границу, наглашавајући 
међународни карактер слатинско-степског коридора Баната.  
 
Карактер ширег подручја дефинишу и равничарски, визуелно и структурно уједначени 
природногеографски услови, саобраћајни токови, гравитационо подручје урбане 
агломерације Новог Бечеја и укрупњена парцелација пољопривредног земљишта. 
Различите развојне и аграрне политике утицале су на начин коришћења земљишта и 
распоред, величину, међусобне релације и морфологију насеља Нови Бечеј и Ново 
Милошево чинећи јасне границе насеља.    
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Валоризација просторних структура у оквиру посебне намене у подручју обухвата 
Плана, као елемената идентитета ширег простора, заснива се на идентификацији 
основних, кључних квалитета предеоних елемената које су размотрени у односу на:  
- природно-географске услове и гео-морфолошке карактеристике, 
- квалитет предеоних карактеристика у блиско-природним и периурбаним подручјима 

посебне намене и  
- интерпретациони капацитет предеоног обрасца уз могуће моделе управљања овим 

пределом. 
 
Карактер територије Сланог копова, као специфичне и јединствене целине, утемељено 
је на чињеници да скуп предеоних елемената представља природно наслеђе које је 
сведочанство геолошке историје, диверзитета и развоја панонске низије, али и 
наслеђе, које сведочи о условима формирања насеља и живота на овим просторима. 
Тај скуп предеоних елемената састоји се од: акваторије језерског басена Сланог 
копова, већих и мањих површина ливада и пашњака, доминантна површина 
пољопривредног земљишта, целина археолошког локалитета Арача.    
 
Посебна вредност овог система проистиче из симбиозе и алтернације предеоних 
типова. Створен је мозаик површина који данас обухвата, са једне стране тршћаке, 
плавне ливаде и типове изразито неплодног сланог земљишта, које представља слику 
некадашњег карактера ширег подручја, а са друге стране изразито продуктивно 
пољопривредно земљиште.  
 
3.1.2.3. Природни ресурси  
 
Пољопривредно земљиште 
 
На подручју посебне намене преовлађује земљиште мале производне вредности, 
претерано слатинасто. Ово земљиште само по себи, због свог педолошког састава, 
високих подземних вода и заслањености, не пружа услове за озбиљније ратарство. 
Осим тога статус заштићеног подручја у значајној мери редукује могућности обраде 
земљишта и примену агротехничких мера. 
 
Данас је земљорадња на подручју Резервата релативно екстензивна и спроводи се на 
малим приватним парцелама. 
 
На основу хидрогеолошких истраживања утврђено је да се подземне воде фреатске 
издани крећу просечном брзином од 0,42 m на дан.  
 
Извора у класичном смислу речи на терену општине нема. Изданске воде лесне терасе 
подземно отичу ка фреатској издани алуавијалне равни, без појављивања или 
избијањима на одсецима лесне терасе. 
 
Артешке воде, или воде издани на већим дубинама, имају посебан значај за 
новобечејску субрегију, јер се из њих пијаћом водом снабдевају сва насеља општине. 
На основу хидрогеолошких сондажних истраживања, утврђено је да се артешке воде на 
територији општине налазе на различитим дубинама, у пет паралелних хоризоната. 
Према овим подацима, водоносни хоризонти су распоређени на следећи начин: 
- Први водоносни хоризонт, дебљине око 12 m, налази се на дубини од 20 до 40 m; 
- Други хоризонт, дебљине око 30 m, налази се на дубини од 60 до 95 m;  
- Трећи водоносни хоризонт, дебљине око 20 m, налази се од 105 до 115 m; 
- Четврти водоносни хоризонт има дебљину око 45 m, а налази се на дубини од 135 до 

195 m;  
- Пети водоносни хоризонт има дебљину око 26 m, а налази се на дубини од око  

250 m.   
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Минералне сировине  
 
У обухвату Просторног плана, ван граница специјалног резервата природе и осталог 
простора посебне намене, налази се евидентирано лежиште „Средња Страна“ са 
овереним резервама керамичке-опекарске глине. 
 
На основу података којима располаже Секретаријат, хидрогеотермални потенцијали 
на простору обухвата Плана до сада нису испитани. 
 
3.1.3. Привреда 
 
Обрада земљишта на подручју Резервата је релативно екстензивна, врши се на мањим 
парцелама, у приватном власништву, док je пашарење ограничено на ливаде. 
 
Ha западној обали тзв. „песку“, налазе ce воћњаци, виногради и њиве. 
 
Пољопривредна производња се врши у окружењу Резервата гајењем монокултура на 
великим површинама, које су добијене укрупњавањем парцела. 
 
Ловство, као традиционални начин коришћења у обухваћеном подручу Плана, присутно 
је и данас, врши се у складу са прописаним режимима заштите и не угрожава основне 
природне вредности подручја.  
 
Простор Резервата има значајну природњачку, културно-историјску, рекреативну и 
амбијенталну вредност.  
 
Положај, близина градских центара Београда и Новог Сада као и развијена путна 
инфраструктура битни су елементи развоја туризма, програма едукације и рекреације. 
У Резервату је изграђен значајан едукативно-рекреативни информативни објекат 
визиторски центар „Чуварска кућа“ са садржајима који омогућавају школу у природи и 
прихват туриста.  
 
Ловни туризам је заступљен у мањем обиму, док је екотуризам у повоју. Може се 
закључити да туристички потенцијал на простору третираном Планом није у довољној 
мери искоришћен.  
 
Туристичка понуда треба да обухвати едукативни, етно и екотуризам, као и 
рекреативни туризам.   
 
3.1.4. Инфраструктура 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Путна инфраструктура  
 
За простор обухвата Просторног плана најважнија је веза са путним правцима 
државних путева бр.15 (M-3) и бр.117 (Р-114). 
 
Саобраћајне везе између насеља у обухвату Просторног плана се остварују преко 
успостављене мрежа државних путева I и II реда, као и мреже нижег нивоа.  
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Слика 3. Саобраћајна мрежа, мрежа категорисаних путева, пруга и водотока 

    у  обухвату Просторног плана 
 
У табели дат је преглед путне мреже по категоријама у оквиру територије обухваћеној 
Просторним планом.  
 
Табела 3.  Мрежа категорисаних путева на територији општина обухваћених 

Просторним планом за 2011. годину у km2 
 

територија ДП I РЕДА ДП II РЕДА Општински 
путеви 

Укупна 
дужина 

Свега 
 

Савремени 
коловоз 

Свега 
 

Савремени 
коловоз 

Свега 
 

Савремени 
коловоз 

Нови Бечеј 34 34 32 32 40 22 106 
Војводина 1568 1529 1752 1673 2266 1701 5586 

 
На основу података из претходне табеле може се закључити да се ~2 % укупне дужине 
друмских саобраћајница АП Војводине налази на територији обухваћеног Планом (106 
km).  
 
Територијом обухваћеном овим Просторним планом пролази делимично или целом 
својом трасом више државних путева3: 
- ДП Iб реда бр.15 /М-3, државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки 

Брег)-Бездан-Сомбор-Кула-Врбас-Србобран-Бечеј-Нови Бечеј-Кикинда - државна 
граница са Румунијом (гранични прелаз Наково); 

- ДП IIа реда бр. 117 / Р-114, Нови Бечеј-Башаид-Банатско Карађорђево. 
 
Такође присутна је мрежа некатегорисаних – атарских путева, различитих нивоа 
изграђености. 
 
Карактеристика саобраћајног подсистема који се налази у обухвату Просторног плана 
може се окарактерисати као релативно повољна. Слика саобраћајног оптерећења 
путних коридора који секу или тангирају обухват је врло различита, што је 
проузроковано сезонским и месечним варијацијама у оптерећењу, aли се може 
констатовати да је обим саобраћаја у стагнацији или чак у паду у односу на претходни 
период (ПГДС). 
 

                                                           
2 Извор: општине АПВ, студија категорисане путне мреже АПВ стање 2011 
3 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом    
  је направљена паралела са постојећим ДП: ДП Iб реда бр.15 је некадашњи М-3; ДП IIа реда бр.117 је некадашњи Р-114. 
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Државни путеви (ДП бр.15 и бр.117) представљају и прилазне путеве појединим 
локалитетима у оквиру Резервата, што се с аспекта доступности и приступачности може 
сматрати врло повољним, док с друге стране представљају негативан фактор у смислу 
утицаја на функционисање самог Резервата.  
 
Општа карактеристика категорисаних путева је, да су на крају експлоатационог 
периода и да су у врло лошем стању (коловозне површине, банкине, одводни канали), 
што је резултирало значајним смањењем њихове пропусне моћи и нивоа услуге.  
 
Неадекватност саобраћајне инфраструктуре није примарна последица постојеће мреже 
саобраћајница, већ превасходно њиховог квалитета (екплоатациони параметри, стање 
коловозних површина). 
 
Општински (локални) путеви, као значајан део капиларне путне мреже, нису 
заступљени. Примарну функцију повезивања унутар самог Резервата и локалитета  
преузимају некатегорисани путеви – утврђена атарска путна мрежа као значајан и 
једини потенцијал. Ова мрежа путева није са савременим коловозом, што онемогућује 
приступ при различитим временским условима и водним режимима. 
 
Туристичка саобраћајна мрежа обухвата: стазе кретања ловаца у оквиру ловишта, и 
део већ поменутих некатегорисаних путева. Постојећа мрежа је недовољна и готово 
сасвим неизграђена и као таква представља лимитирајући фактор развоја туризма у 
обухвату Плана. 
 
Железничка инфраструктура 
 
У обухвату Просторног плана налази се регионална пруга бр. 2, Панчево главна 
станица - Зрењанин - Кикинда - државна граница - (Jimbolia). 
 
Железнички саобраћај има мали удео у туристичким и другим кретањима на подручју 
обухваћеном Просторним планом. Уз бољу организацију и модернизацију капацитета 
(пруге, постројења и превозна средства), због веће удобности у односу на друмски 
превоз, могао би имати значајно учешће у евентуалним туристичким кретањима 
првенствено код путовања већег броја путника. 
 
Водни саобраћај 
 
Водни саобраћај на простору обухваћеном Планом заступљен је преко унутрашњих 
пловних путева канала из система ОКМ ХС ДТД, Банатска Паланка – Нови Бечеј и 
Кикиндски канал, али превозни капацитети се користе далеко испод капацитативних 
могућности и искључиво су у функцији водног режима самог Резервата.  
  
Немоторни саобраћај 
 
Немоторни саобраћај у обухвату Плана није значајно заступљен, углавном кроз 
међунасељске комуникације (у оквиру коридора предметних државних путева), са 
минималним туристичким и рекреативним кретањима. Основни проблем који је 
евидентан је питање безбедности, као и трасе кретања које углавном нису дефинисане, 
посебно до садржаја у оквиру самог резервата. 
 
На основу саобраћајних анализа може се закључити да саобраћајна инфраструктура 
у оквиру овог простора и окружењу Резервата са изграђеним потенцијалима (путног-
друмског, железничког и водног саобраћаја) даје добре основе за надоградњу, 
реконструкцију и модернизацију, чиме би се омогућио брз и лак приступ овом подручју 
из више праваца, од већих градских агломерација и субрегиона, на нивоу вишег 
комфора и саобраћајне услуге, као и брзе и лаке комуникације у оквиру овог простора. 
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Водопривредна инфраструктура 
 
Водоснабдевање 
 
На простору обухваћеном Планом нема инсталација водовода. Снабдевање водом 
посетилаца објекта визиторског центра обавља се преко бунара избушеног на парцели 
недалеко од самог објекта. 
 
Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
На простору обухваћеном Планом нема инсталација канализације. Евакуација отпадних 
вода посетилаца објекта визиторског центра обавља се преко септичке јаме, која се 
периодично празни аутоцистерном. 
 
Енергетска инфраструктура 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
На подручју обухвата плана постоји 35 kV и 10 kV надземни вод који се незнатним 
делом налази у посебној намени. 
 
Гасоводна инфраструктура  
 
На простору посебне намене постоји изграђен разводни гaсовод високог притиска од 
челичних цеви РГ 01-12/ I за Нови Бечеј-Ново Милошево. 
 
Обновљиви извори енергије 

 
У оквиру посебне намене не постоји организовано коришћење овог ресурса. 
 
Електронска комуникациона инфраструктура 
 
У коридору саобраћајнице државног пута II реда у делу посебне намене изграђена је 
подземна електронска комуникациона мрежа, оптички кабл на релацији Нови Бечеј-
Ново Милошево-Бочар. 
 
3.1.5. Непокретна културна добра 
 
На подручју обухвата Плана евидентирани су споменици културе и археолошки 
локалитети (62), (реферална карта бр.3.) и уочени су бункери подигнути пре другог 
светског рата који нису графички идентификовани. Споменици културе и најзначајнији 
археолошки локалитети су: 
  
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 
 
- Црква Св. Арханђела Михаила- АРАЧА представља културно добро од изузетног 

значаја („Службени гласник РС“, број 16/90); 
- Матејски брод -археолошки локалитет, споменик културе од великог значаја 

(решење број 1652 од 30.12.1950.године). 
 
АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ 
 
Најзначајнији археолошки локалитети су: 
- Матејски брод, праисторијско насеље (неолит, гвоздено доба), аварски гроб, средњи 

век парц. бр. 18299 - 18309, 18319 - 18321, 18322 - 18328, 18381 - 18403, 18369 -
18392, 18404 -18412; 

- Арача, са околином, вишеслојни археолошки локалитет (неолит,сармати и средњи век). 
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На простору посебне намене Резервата (у простору III степена заштите), на просторима 
станишта заштићених и строго заштићених врста, као и у њиховој непосредној околини 
евидентирано је неколико археолошких локалитета. 
 
За потребе израде Плана надлежна установа - Покрајински завод за заштиту споменика 
културе је доставила анализу и валоризацију утврђених споменичких вредности и 
вредности урбаних и физичких структура у обухвату Плана и дефинисала смернице 
заштите (услови чувања, одржавања и коришћења културних добара) у даљем процесу 
урбанистичког планирања и изградње. 
  
Објекат Aрача - споменик културе је у лошем грађевинском стању, док су археолошка 
налазишта углавном недовољно испитана и истражена. 
 
3.1.6. Стање животне средине 

 
Просторни план обухвата, поред површина са значајним природним вредностима 
(Резерват и простори посебне намене), потенцијално угрожене просторе и деградиране 
површине.  
 
Потенцијално угрожени простори изван Резервата су резерве глине, радне зоне (силоси 
и хладњача) и појасеви уз инфраструктурне коридоре. 
 
Деградиране површине се налазе изван Резервата (позајмиште глине и неуређена 
депонија).  
 
Подручје Резервата представља сложени екосистем са изворним, природним 
вредностима, које су у одређеној мери у фази нестајања због вишедеценијског 
негативног антропогеног утицаја.  
 
Услед утицаја низа антропогених фактора на природу обухваћеног подручја промењен 
је предеони лик, а очувани су једино фрагменти природних екосистема, који су својим 
физичко хемијским одликама били непогодни за било који вид пољопривреде. 
Уништавање аутохтоних станишта преоравањем пашњака, парлога, утрина и других 
аутохтоних станишта и изградња разних објеката, представљају највеће проблеме у 
заштити птица и природних вредности Резервата. 
 
Основни видови људске делатности су сточарство и ратарство. Данас су обрадива 
земљишта засејана пољопривредним културама, док je пашарење ограничено на још 
преостале ливаде.  
 
На наведеном простору у прошлости су постојала два до три салаша (1995), данас 
егзистирају само два и једна кућа за одмор, али враћањем земљишта приватним 
власницима дошло je до изградње још неколико нових салаша у окружењу Резервата. 
Постојање салаша je везано за низ негативних појава - преоравање земљишта, услед 
чега ce уништава изворна вегетација, нестају значајна станишта птица овог подручја, 
пашарење, узнемиравање птица, загађивање земљишта и воде и др. 
 
Обрада земљишта на подручју Резервата релативно је екстензивна, врши се на мањим 
парцелама, у приватном власништву. Интензивна примена хемијских средстава у 
заштити биља, као и минералних ђубрива у окружењу подручја које ce штити, имала je 
вишегодишњи негативни утицај на Слано копово, Мало копово и околне ливаде. 
 
Истовремено, пољопривредна производња у широј регији, кроз укрупњавање парцела, 
сејање монокултура на великим површинама, a нарочито кроз хидромелиорационе 
захвате (одводњавање) изазвала је промене на заштићеном добру и његовој околини.  
 
Оне ce рефлектују у израженом губитку воде у језеру и у нестајању бара и копова, који 
су ce од Сланог копова пружали до Меленаца и чинили повезан систем станишта 
значајне флоре и вегетације, a посебно орнитофауне. 
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Ловство, као традиционални начин коришћења, присутно је на подручју обухвата 
Плана и данас, спроводи се на начин регулисан законима и на принципима 
домаћинског газдовања, уз извесна ограничења уведена пројектованом заштитом, тако 
да не угрожава основне природне вредности подручја. 
 
Унутар заштићеног добра постоји више пољских путева, који се понекад користе и за   
пролаз трактора, што може узнемирити птице, изазвати гажења легла и загађивања 
земљишта, па je у спровођењу заштите неопходна контрола њиховог коришћења. 
 
Уништавање тршћака (паљење, сеча и др.) je редовна активност унутар заштићеног 
подручја, која се спроводи као мера активне заштите. 
 
Депоновање разних отпадних материја поред заштићеног добра је присутно на једној 
локацији, што захтева хитну санацију. 
 
Вршени су покушаји коришћења посматраног подручја за рибњак, лечилиште и за 
експлоатацију нафте и raca, па је у наредном периоду потребно користити ово подручје 
у складу са прописаним режимима и мерама заштите. 
 
У контексту утврђивања квалитета земљишта у Резервату, у 2002., 2003. и 2004. 
години вршено је праћење стања свих промена односно успостављен је мониторинг у 
пољопривредном и непољопривредном земљишту, а посебно је праћен садржај опасних 
и штетних материја, које могу бити неорганске (макроелементи, микроелементи и 
тешки метали) и органске (укупни угљоводоници TPH, полициклични ароматични 
угљоводоници PAHs, полихлоровани бифенили PCBs, остаци пестицида и њихови 
метаболити и др.). 
 
На основу резултата истраживања, на простору Резервата, утврђено је да је садржај Cu   
и Co изнад граничних вредности, али да је присуство ових тешких метала у земљишту 
последица матичног супстрата на коме је земљиште образовано. 
 
Праћење квалитета земљишта вршено је и током 2010. године на локалитетима у 
Резервату. 
 
Поређењем резултата истраживања са граничним вредностима концентрација 
наведених елемената, прописаних Уредбом о програму системског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма, закључује се следеће: 
- Садржај Co је на свим локалитетима изнад граничних вредности; 
- Садржај Ni је на 4 локалитета изнад граничних вредности. 
 
Поређењем резултата истраживања са ремедијационим вредностима, прописаним 
наведеном Уредбом, уочава се да су на свим локалитетима концентрације тешких 
метала испод ремедијационих вредности, што указује да су основне особине земљишта 
још очуване и да није потребна примена санационих и других заштитних мера.  
 
Праћење квалитета ваздуха и воде у Резервату, као и на простору обухваћеним Планом 
изван заштићеног добра, није вршено. 
 
3.1.7. Елементарне непогоде и акцидентне ситуације  
 
Појава земљотреса јачине 70 и 80MCS могућа је на ужем простору уз реку Тису, те су 
нужне пасивне и активне мере заштите од трусних померања.  
 
У оквиру обухвата Просторног плана налазе се 2 противградне станицe из општине 
Нови Бечеј, које припадају Радарском центру „Самош“. Положај противградних станица 
дат је на графичком прилогу бр.3. 
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Подручје није угрожено поплавама од спољних вода. 
 
Појава пожара се не може искључити, без обзира на све мере безбедности које се 
предузимају на плану заштите. Могућа је појава пожара на пољопривредном 
земљишту, која се у већини случајева догађа лети услед људске непажње. Посебним 
мерама заштите штитиће се пољопривредно земљиште.  
 
У протеклом периоду, за територију АП Војводине није вршена категоризација суше 
(климатолошка, пољопривредна, хидролошка и социоекономска), већ се суша 
класификовала најчешће по стању усева, те се елементарна непогода проглашавала у 
случају великих материјалних штета на усевима.  
 
На подручју обухвата Просторног плана нема севесо оператера, ни вишег ни нижег ранга. 
 
 
3.2. SWOT АНАЛИЗА 
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Предности Недостаци 
- Резерват представља јединствено подручје са  
  специфичним природним вредностима, 
  заштићено  као природно добро I категорије од 
  изузетног значаја; 
- Резерват је једно од најважнијих и 
  најособенијих станишта птица у Србији. 

-  Слано копово је зависно од хидролошког режима и осетљиво је 
на промене; 

- поремећај природних сезонских осцилација у водном режиму 
Сланог језера и Поштине копови услед глобалних климатских 
промена. 

Могућности Опасности 
- Заштиту и развој треба усмерити у контексту  

одржавања стабилности свих природних вредности  
Резервата , посебно оних која имају  особену биолошку 
разноврсност; 

- боља презентација  Резервата; 
- на основу својих природних вредности Резерват има 

услова да буде стављен у мрежу заштићених 
природних подручја, на основу Директиве о 
стаништима Европске уније из 1992. године Natura 
2000. 

 
 

- Загађивање од интензивне пољопривредне производње и 
амбалаже  утрошених заштитних хемијских пољопривредних 
средстава; 

- исушивање као последица хидротехничких регулација у 
окружењу; 

- исушивање као последица неповољних климат.промена; 
- загађивање са изворима у окружењу; 
- ширење алохтоних инвазивних биљних врста; 
- непоштовање законских прописа, успостављених зона и режима 

заштите, као и програма заштите; 
- преоравање простора влажних ливада и пашњака и њихово 

коришћење за пољопривредну производњу , што доводи до 
њихове деградације и нестанка изворних станишта и 
екосистема. 
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Предности Недостаци 
- Релативно очувани и високо вредни природни ресурси; 
- значајан фонд пољопривредног земљишта у окружењу. 

- Поремећај водног режима;  
- еутрофизација Поштине копови; 
- сукцесија екосистема; 
- неадекватна примена хемијских средстава 
  заштите и агромера у пољопривреди. 

Могућности Опасности 
- Спровођење успостављених режима заштите у циљу 

очувања природног добра; 
- успостављање мониторинга природних вредности; 
- уређење водног режима; 
- уређење и опремање Резервата  са еко туристичком 

инфраструктуром; 
- обезбедити услове за спровођење научно-

истраживачких, културних  васпитно- образованих, 
информативно-пропагандних и других активности у 
Резервату. 

- Неконтролисана пољопривредна делатност; 
- недостатак адекватних мера управљања простором; 
- неадекватно депоновање отпада. 
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Предности Недостаци 
- Повољан геотуристички положај у односу на значајна 

емитивна турустичка подручја Београд и Нови Сад; 
- разноврсност туристичких мотива и садржаја; 
- река Тиса у близини Резервата; 
- туристички потенцијали (очуваност подручја, 

атрактивност природних и култур. вредности). 

- Недовољна и неадекватна туристичка валоризација и 
презентација природних, култ. и створених вредности; 

- недостатак смештајних капацитета; 
- непостојање разноврсне туристичке понуде посебно за 

инострана тржишта; 
- нема централног информативног пункта; 
- криволов. 

Могућности Опасности 
- Развој туристичких активности на датом простору, 

заснованих на постојећим природним вредностима и 
непокретних културних добрима, без угрожавања 
режима заштите Резервата;  

- туристичке програме ускладити са захтевима очувања 
Резервата; 

- туристичко-позиционирање подручја; 
- унапређење услова станишта за развој дивљачи и 

ловног туризма. 

- Недовољна информисаност становништва о природним и 
културним вредностима овог  подручја као значајном 
потенцијалу развоја туризма;  

- угрожавања заштићених вредности Резервата 
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Предности Недостаци 
- Педолошки и климатски предуслови за квалитетну 

пољопривредну производњу; 
- еколошка очуваност подручја. 

- Еколошка „рањивост“ подручја, која спутава интензивирање 
производње. 

 
Могућности Опасности 

- Успостављање пољопривредне производње, засноване 
на одрживости заштићеног подручја.  

 

- Нарушавање осетљивог еко система, прекомерном обрадом или 
загађењем, као последица евентуалне веће интензификације 
пољопривреде, преко могућности апсорпције овог  подручја 

- заустављање развоја сточарства може  нарушити еколошку 
равнотежу у Резервату јер су  сточарство и кошење ливада 
корисни за одржавање услова станишта. 
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Предности Недостаци 
- Геосаобраћајни положај; 
- Инфраструктурни ресурси 

 државна путна мрежа: ДП бр.15, бр.117, 
 регионална пруга бр.2  
 релативно густа путна мрежа некатегорисаних 

путева, 
 канали ОКМ ХС ДТД; 

- стручни и професионални ресурси. 

- Неадекватност саобраћајне мреже у смислу квалитета, стања, 
изграђености и опремљености саобраћајних (првенствено путних 
и  железничких) капацитета; 

- непостојање институционалне координације; 
- економски дисконтинуитет у претходном периоду и непостојање 

сталних извора финансирања. 
 

Могућности Опасности 
- Максимално искоришћавање гео-саобраћајног 

положаја; 
- интензивирање туристичког развоја; 
- очувана природа са специфичним еколошким 

садржајима.  

- Успорена изградња-реконструкција саобраћајне и туристичке 
инфраструктуре; 

- нестабилност финансирања развоја транспорта; 
- угрожавање заштићеног природног добра линијском изградњом 

у оквиру путних коридора. 
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Предности Недостаци 
-  Очуваност и разноврсност орографских и 
   хидрографских облика.  

- Измењен режим плавних и подземних вода угрожава изворни 
екосистем Резервата. 

Могућности Опасности 
- Прописивање и одржавање оптималног водног режима. - Нерешено питање одржавања адекватног хидролошког режима. 
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Предности Недостаци 
-  На територији обухвата Плана изграђен је  
   разводни гасовод РГ 01-12/I Нови Бечеј-Ново   
   Милошево; 
- природни гас је еколошки најчистије и 
  најекономичније фосилно гориво, једноставно 
  се користи и транспортује до потрошача; 
- изграђена електронска комуникациона 
  инфраструктура. 

- Нису испитани геотермални потенцијали; 
-недовољна заступљеност коришћења обновљивих 
  извора енергије. 

 

-  
Могућности Опасности 

- Могућност коришћења нових  енергетских потенцијала 
(биомаса,   соларна енергија, енергија ветра); 

- постојећи капацитети и изграђеност гасоводне мреже на 
подручју обухвата Плана пружају могућност њеног 
проширења и даље изградње;  

- креативно управљање природним и стеченим 
ресурсима; 

- одрживо коришћење природних ресурса; 
- могућност даљег проширења електроенергетске 

инфраструктуре у складу са потребама; 
- могућност даљег проширења електронске  

комуникационе инфраструктуре у складу са потребама. 

- Конфликт између коришћења енергетских ресурса,      
  експлоатације минералних сировина, развоја  
  термоенергетске инфраструктуре и заштите животне  
  средине 
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Предности Недостаци 
- Културно добро-средњевековна црква Арача је 

јединствен споменик културе на овом подручју;  
- културно добро – Матејски брод-археолошко 

налазиште; 
- налазе се у непосредном окружењу Резервата.  

 
 

- Успорена динамика  обнове заштићених непокретних културних 
добара;  

- неодржавање   или неодговарајуће одржавање културних добара 
услед недостатка средстава , као и недостатка одговарајуће 
документације за обнову заштићених непокретних културних 
добара, а и недовољно развијене свести о значају културног добра; 

- код археолошких локалитета проблем вишеслојности 
локалитета; 

- недовољна туристичка и медијска презентација непокретних 
културних добара. 

Могућности Опасности 
- Очување и заштита утврђених и евидентираних 

непокретних културних добара као и утврђивање 
нових; 

- очување наслеђених културних вредности: наслеђене 
просторне матрице, естетске и визуелне слике 
предела; 

- интегрална заштита непокретних културних добара, 
односно успостављање јединства са 
окружењем/простором у ком се налазе; 

- дефинисање смерница за очување,одржавање и 
коришћење непокретних културних добара.  

- Наставак процеса пропадања услед непредузимања активности 
на заштити 
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II ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ 
РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
1. ПРИНЦИПИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
Принципи просторног развоја су: 
- Одржив и уравнотежен развој; 
- Заштита и унапређење природног наслеђа као развојног ресурса; 
- Очување диверзитета и вредности предела кроз обезбеђивање идентитета простора 

и идентификацију предеоних целина; 
- Управљање квалитетом укупне био - физичке структуре предела; 
- Интеграција смерница за обезбеђење квалитета предела у секторске планове у 

различитим областима; 
- Усклађивање приступа обезбеђивању квалитета предела са карактером развоја и 

развојним проблемима, посебно предела под одређеним режимом заштите и од 
посебног значаја за развој туризма; 

- Смањење негативних утицаја на животну средину; 
- Развој руралних подручја; 
- Унапређење приступачности кроз развој инфраструктуре; 
- Регионална и међународна сарадња, посебно у функцији заштите природних добара; 
- Учешће јавности у политици просторног развоја подручја посебне намене. 
 
 
 
2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА 
 
2.1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ  
 
Са аспекта заштите природних добара општи циљ израде Просторног плана је 
спровођење заштите, очувања и унапређења природних вредности подручја, у циљу 
реализације утврђених режима заштите, са усмеравањем људских активности у 
наведеном контексту. 
 
Пољопривреда 
 
Будући да je подручје обухвата Плана релативно мало, a могућности пољопривредне 
производње у знатној мери ограничене специфичношћу овог биосистема, као основни 
циљ намеће се пољопривредна производња усклађена са природним окружењем и 
обезбеђењем мера заштите и очувања. 
 
Полазећи од природних вредности Резервата, а у складу са одредбама датим ПП РС, 
РПП АПВ као и Уредбом о заштити СРП „Слано копово“, у области пољопривреде 
општи циљ развоја је: 
- усклађивање пољопривреде са мерама прописаним режимима заштите. 
 
Са аспекта развоја туризма општи циљ је: 
Обједињавање туристичке понуде засноване на потенцијалима за развој туризма, 
усклађене са режимима заштите туристичке дестинације Резервата. 
  
Инфраструктурни системи 
 
Основни циљеви у области саобраћајне инфраструктуре су: 
- Утврђивање оптималне интегралне саобраћајне мреже која ће третирати све видове 

саобраћаја и опслуживати све садржаје и локалитете у оквиру подручја Резервата уз 
уважавање економских, техничко-технолошких, просторно-функционалних и 
еколошких критеријума; 
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- Обезбеђење просторних услова за правилно функционисање свих саобраћајних 
система, у оквиру простора обухвата Просторног плана, али и повезивања са 
окружењем.  

 
Водопривредна инфраструктура 
 
Основни принцип коришћења водних ресурса је „вода је опште добро“ и као таква мора 
бити доступна свима, који живе поред ње и на њој. Основни циљ је интегрално 
уређење, заштита и коришћење вода. Као делови основног стратешког циља у области 
водопривреде систематизовани су следећи циљеви: 
- Дефинисање водопривредног развоја и могућности водопривреде као подстицајног, 

или ограничавајућег фактора у оквиру других компонената развоја подручја; 
- Обезбеђење довољне количине квалитетне воде за потребе наводњавања што више 

обрадивих пољопривредних површина у вегетационом периоду, од априла до краја 
септембра месеца, кад је у већини случајева изражен дефицит воде у земљишту. 

 
Енергетска инфраструктира 
 
Општи циљ је: утврђивање програма и смерница развоја енергетске инфраструктуре, 
синхронизација њеног развоја са свим активностима на овом подручју (чиме би се 
обезбедили најповољнији услови за заштиту животне средине, очување природних 
вредности, живот и рад људи на овом подручју) и њен даљи развој. 
 
Основни циљ у погледу обновљивих извора енергије је стварање услова за повећање 
њиховог коришћења.  
 
 
2.2. ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ 
 

Заштита предела и природних добара 
 
Због изузетних природних вредности, које указују на јединственост подручја 
националних и европских размера, присутне људске делатности и могућности заштите 
и коришћења овог простора, оперативни циљеви Просторног плана са становишта 
заштите природе су: 
- Очување јединствености, изворности и аутентичности природних вредности 

подручја; 
- Трајно одрживо управљање и коришћење природних ресурса, уз поштовање 

одредаба акта о заштити природног добра, Закона о заштити природе, Закона о 
заштити животне средине, Конвенције о биолошкој разноврсности, Конвенције о 
заштити дивље флоре и фауне и њихових станишта, Конвенције о заштити 
миграторних врста, Рамсарској конвенцији и других законских регулатива; 

- Успостављање оптималног односа између процентуалног учешћа и просторног 
распореда, ливада, бара, мочвара и отворених водених површина и редукција 
површина на које су ушле инвазивне врсте; 

- Обезбеђење одговарајућег режима вода ради унапређења стања свих екосистема; 
- Израда и реализација плана управљања заштићеним подручјем који ће активним 

мерама заштите омогућити унапређење стања природних вредности; 
- Постизање равнотеже између активности у простору и предеоних елемената, ради   

минимизирања оптерећења на заступљене типове предела и очувања и унапређења 
предеоне разноврсности; 

- Уређење предела стимулисањем традиционалног начина коришћења простора у 
циљу очувања његових руралних особина; 

- Унапређење стања популације крупне и ситне дивљачи; 
- Међусобно усаглашавање ловне основе и Плана управљања Резерватом; 
- Дефинисање радњи и мера (станишни услови, технички објекти и др.) за повећање 

учешћа бројности аутохтоних врста дивљачи;  
- Заштита и очување биолошког диверзитета. 
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Пољопривреда  
 

Оперативни циљеви: 
- Постепено претварање ораница у пашњаке; 
- Измена сетвене структуре, односно процентуалног удела производа усклађених са 

еколошким могућностима посматраног простора; 
- Заштита генетског, специјског и екосистемског биодиверзитета прихватањем 

органске производње у пољопривреди, у сврху очувања биљних и животињских 
врста од посебног значаја; 

- Препознавање и лоцирање специфичности појединих делова посматраног подручја и 
могућности валоризације тих компаративних предности; 

- Бројчано увећање сточног фонда и побољшање његових производних резултата, за 
које постоје природни потенцијали који нису искоришћени у довољној мери; 

- Унапређење производње, прераде и пласмана традиционалних пољопривредних 
производа. 

 

Туризам 
 
Оперативни циљеви: 
-  Уређење и опремање постојећих и нових простора намењених рекреацији и туризму 

у складу са прописаним мерама заштите и очувања животне средине из Уредбе; 
- Развој туризма са комплементарним активностима; 
- Едукација свих учесника у туристичким и пратећим активностима; 
- Дефинисање приоритетних облика туризма, обим туристичких активности и простора 

на којима ће се спроводити (излетнички, рекреативни, културни, ловни, риболовни, 
етно туризам и сл.); 

- Коришћење потенцијала Резервата као препознатљивог подручја. 
 
Заштита и коришћење природних ресурса 
 
Пољопривредно земљиште  
 
Оперативни циљеви: 
- Спречавање заузимања пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, 

успостављањем ефикасне контроле; 
- Заштита пољопривредног земљишта од контаминације опасним и штетним 

материјама селективном и контролисаном употребом хемијских средстава и 
минералних ђубрива на њивама; 

- Неговање и унапређење пољопривредног земљишта у еколошком домену и то: 
изградњом и одржавањем система за наводњавање и одводњавање, рекултивацијом 
деградираних површина, уређењем ливада и пашњака и другим агромелиорационим 
мерама. 
 

Водни ресурси 
 
У области коришћења вода утврђени су следећи оперативни циљеви: 
- Постизање „доброг“ статуса вода, мисли се пре свега на површинске; 
- Заштита водених екосистема; 
- Потенцирање одрживог коришћења вода. 
 
Минерални и енергетски ресурси 
 
Даља истраживања и експлоатација минералних сировина дозвољена су у оквиру 
подручја посебне намене, изузев простора који су у режиму I и II и III степена заштите 
заштићених подручја.  
 
За истраживања и експлоатацију минералних сировина и извођење радова који могу 
довести до измена у водном режиму обухваћеног подручја, неопходно је прибавити 
посебне услове заштите простора од надлежног завода за заштиту природе.  
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Инфраструктурни системи 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Оперативни циљеви: 
- Стварање услова за развој саобраћајних капацитета заснованих на европским 

стандардима тј. стратешким принципима одрживог развоја животне средине; 
- Формирање општинске саобраћајне матрице тако да саобраћајни правци према 

постојећим и новоустановљеним локалитетима представљају важне - засебне 
саобраћајне правце у оквиру општине Нови Бечеј, како би се задовољили сви нивои 
будућег интеррегионалног и локалног повезивања овог простора са окружењем; 

- Формирање мреже путева (посебно нижег хијерархијског нивоа) које треба да 
створи оптималне услове повезивања насеља са окружењем, у циљу остварења 
комуникација насеља са локалитетима који су у функцији афирмације еколошког 
коридора. 
 

Водопривредна инфраструктура 
 
Оперативни циљеви развоја водопривредне инфраструктуре: 
- Праћење стања водног режима, стања влажних станишта; 
- Одржавање оптималног режима вода и почетак спровођења хидротехничких мера за  

одржавање овог оптималног режима вода; 
- Утврђивање и одржавање оптималног водног режима влажних станишта; 
- Одржавање проточности канала који повезује Слано копово са каналском мрежом; 
- Адекватно одржавати постојећу мрежу и регулисана корита, сачувати мелиорационе 

системе. 
 
Енергетска инфраструктура 
 
Оперативни циљеви: 
- Обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању 

енергетске делатности у потрошњи енергије; 
- Супституција електричне енергије за добијање топлотне енергије обновљивим 

изворима енергије. 
 
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) 
 
Основни циљ - стварање услова за повећање коришћења обновљивих извора енергије, 
пре свега соларне енергије у оквиру посебне намене.  
 
Енергетска ефикасност 
 

Оперативни циљеви: 
- Пројектовање нових енергетски ефикасних објеката и реконструкција постојећих уз 

поштовање принципа енергетске ефикасности. 
 

Гасоводна инфраструктура  
 
У области термоенергетске инфраструктуре оперативни циљеви су: 
 Побољшање рада и поузданости постојеће гасоводне инфраструктуре, као и њихов 

даљи развој у оквиру подручја посебне намене, изузев простора у режимима I и II 
степена заштите заштићених подручја.  

 
Електронска комуникациона инфраструктура 
           
Оперативни циљеви: 
- Потпуна дигитализација електронске комуникационе инфраструктуре и изградња 

оптичке кабловске мреже; 
- Обезбеђивање бежичне електронске комуникационе мреже за ретко насељена и 

удаљена подручја и садржаје ван насеља.      
 



Страна 1034 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ „СЛАНО КОПОВО“ 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

40 
 

Заштита непокретних културних добара 
 

Са аспекта заштите културних добара оперативни циљ израде Просторног плана је 
спровођење заштите, очувања и унапређења културних вредности подручја, у циљу 
реализације утврђених мера заштите, са усмеравањем људских активности у наведеном 
контексту. 
 

Заштита животне средине 
 

Оперативни циљеви у области заштите животне средине су: 
- Интеграција заштите животне средине у све појединачне секторске политике и 

стратегије развоја; 
- Успостављање континуираног праћења стања чинилаца животне средине: воде, 

ваздуха, земљишта,  биомониторинга и мониторинга буке (уз државни пут); 
- Планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;  
- Ограничена и селективна употреба вештачких ђубрива и хемијских средстава за 

заштиту биља у пољопривреди; 
- Формирање заштитних зелених појасева дуж еколошких и инфраструктурних 

коридора; 
- Рекултивација свих деградираних површина (депонија, позајмишта и др.); 
- Адекватно одлагање комуналног отпада и елиминација сточних лешева, у складу са 

Стратегијом управљања отпадом, законима и важећим правилницима. 
 
 
3.  ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА 

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
Подручје посебне намене обухвата три предеоне целине, значајне за очување биолошке 
разноврсности: предеона целина заштићеног подручја - Резервата, предеона целина 
слатинских и водених станишта строго заштићених врста у окружењу (укључујући 
станишта у подручју планираном за заштиту) и предеона целина еколошких коридора. У 
оквиру предеоне целине - Резерват, дефинисане су предеоне подцелине, које чине 
режими заштите I, II и III степена. Општа концепција просторног развоја подручја посебне 
намене првенствено се заснива на очувању Резервата, као заштићеног природног добра од 
изузетног националног и међународног значаја, његовом коришћењу у складу са 
прописаним режимима заштите и заштити станишта заштићених и строго заштићених врста 
и еколошких коридора, у циљу очувања биодиверзитета. 
 
Примарни циљ развоја посматраног подручја је заштита постојећих јединствених 
фрагилних екосистема са окружењем, у процесу управљања и мудрог коришћења, тј. 
очување свих природних карактеристика овог подручја, које представља типични 
равничарски предео Панонске низије. Коришћење природних ресурса мора бити усмерено, 
првенствено, на усклађивање облика и начина експлоатације са императивом очувања, 
одржавања и унапређивања, што ће у многоме допринети задржавању аутохтоности и 
очувању атрактивности и амбијенталних одлика читавог подручја. 
 
Простор Резервата има природњачку, културно-историјску, рекреативну и посебну 
амбијенталну вредност.  
 
Поред заштите Резервата, неопходно је у наредном периоду на одговарајући начин 
очувати шире подручје, односно станишта заштићених и строго заштићених врста 
(укључујући станишта у подручју планираном за заштиту) и еколошке коридоре, као 
предео, који представља миграторну станицу ждралова, са значајним типичним 
панонским одликама. У том циљу ће се стимулисати традиционални начин коришћења 
простора и његове руралне особине (салаши) и адекватнија презентација културних 
добара у окружењу. Други битан концепт на коме се заснива развој овог подручја је 
туризам.  
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Туристички програми ће се ускладити са захтевима очувања вредности Резервата и 
заштитом и презентацијом културних добара, у непосредном окружењу.  
 
Број посетилаца и њихово кретање кроз Резерват треба да буду строго контролисани и 
ограничени, у циљу заштите станишта од деградације и заштићених врста (птице) од 
узнемиравања. Организоваће се три врсте туризма: екотуризам (посматрање птица, 
едукативни туризам и сл.), рурални туризам (салаши) и културни туризам (културно 
историјско наслеђе). 
 
Општа концепција развоја подручја у обухвату Плана, дефинисана је у односу на 
oсновне његове специфичности, које опредељују посебну намену и предмет су овог 
Просторног плана, а односе се на: 
-  Заштиту и критеријуме коришћења природних вредности и животне средине, као 

основну намену; 
- Одрживи развој туризма, заштиту и одрживо коришћење вода, уређење постојећих 

инфраструктурних система, као остале посебне намене комплементарне основној 
намени. 

 
Основне концепцијске поставке и опредељења, у границама Резервата, су: 
- Очување и унапређење станишта на подручју Резервата; 
- Активна заштита кључних врста и њихових станишта; 
- Усклађивање активности и заштите са правним оквирима функционисања Резервата; 
- Очување и унапређење разноврсности орнитофауне;  
- Очување и унапређење флоре и вегетације; 
- Одржавање биолошке равнотеже, односно обезбеђење опстанка изворних 

екосистема и њихове мозаичности, који својим појединим компонентама у целини 
представљају темељну природну вредност подручја, посебно водених и ливадских 
станишта; 

- Обезбеђивање одговарајућег хидролошког режима у Резервату на основу Плана  
интегралног управљања водним ресурсима; 

- Сагледавање стања природних вредности, уз вредновање флоре и фауне; 
- Идентификација и вредновање угрожавајућих фактора и њихово ублажавање; 
- Ревитализација нарушених и рестаурација несталих станишта; 
- Претварања откупљеног пољопривредног земљишта у пашњаке и ливаде; 
- Активно сузбијање инвазивних врста биљака; 
- Успостављање базе података и информационог система; 
- Трајни мониторинг екосистема, процеса и утицаја и посебно вредних врста; 
- Одрживи развој делатности (туризам, едукација, рекреација, пашарење, производња 

здраве хране, итд) и изградња и уређење потребне инфраструктуре; 
- Одвођење отпадних вода из едукативно-туристичког локалитета - визиторски центар 

вршиће се у бетонске водонепропусне септичке јаме, које ће се периодично 
празнити аутоцистернама; 

- Повезивање интереса заштите природне и културне баштине са традицијом и 
одрживим развојем локалних заједница; 

- Презентација резервата; 
- Научно – истраживачка активност и едукација; 
- Сарадња са локалном заједницом, стручним и научним институцијама и невладиним 

организацијама, које су повезане са заштићеним природним добром и интересима 
локалног становништва; 

- Сарадња у оквиру националне и међународне мреже заштићених подручја. 
 

Основне концепцијске поставке и опредељења ван граница Резервата, на 
просторима посебне намене, су: 
(1) у области заштите природних вредности 
- Очување станишта строго заштићених врста у окружењу (укључујући станишта у 

подручју планираном за заштиту) и еколошких коридора;  
- Развој дозвољених активности и делатности, које не угрожавају основне вредности  

Резервата и других природних добара; 
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(2) у области заштите и одрживог коришћења вода 
- У циљу развоја туризма, неопходно је за прихват и боравак туриста обезбедити 

одговарајућу комуналну опремљеност (водовод и канализација), као и уређење и 
заштиту водних ресурса од даљег загађивања и расипања. 

(3) у области одрживог развоја туризма 
- Ван Резервата, али са могућим индиректним утицајем, важан туристички потенцијал 

овог подручја су споменици културе: средњевековна црква Арача и археолошки 
локалитети; 

- Важно емитивно подручје за Резерват представљају градски центри Нови Сад и 
Београд. 

 
Коришћење природних ресурса у оквиру посебне намене, посебно пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе, треба да буде контролисано и усклађено са 
условима заштите природе. Пољопривредно земљиште је потребно штитити мерама и 
активностима којима се трајно обезбеђују природне функције земљишта. 
 
 
4.  РЕГИОНАЛНИ АСПЕКТ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И 

ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ И МЕЂУОДНОСИ СА ОКРУЖЕЊЕМ 
 
Основни разлог за израду Просторног плана је стварање услова за реализацију 
националних, регионалних и локалних интереса у оквиру подручја посебне намене у 
контексту заштите природе. Кроз Просторни план ће бити створени услови за будући 
приступ међународним фондовима кроз израду прекограничних пројеката, као и за 
финансирање заштите природе и животне средине у наредном периоду. Интегрисање 
подручја Просторног плана у шири регионални контекст подразумева уважавање 
најважнијих европских докумената, којим је дефинисан просторни развој, као и 
примену њихових препорука за остваривање међународне, а посебно прекограничне 
сарадње. Слано копово, еколошки значајно подручје утврђено Уредбом, представља 
заштићено природно добро-специјални природни резерват. Положај, близина великих 
градова, као и развијена путна  инфраструктура, представљају добру основу за развој 
туризма, реализацију програма едукације и рекреације. Резерват ужива међународним 
статус, који представља основ и за развој међународне сарадње, пре свега у области 
заштите природе, заштите животне средине и туризма.  
 
Велики потенцијал развоја подручја омогућен је укључивањем у ЕУ инструменте, кроз 
које се реализују пројекти који су одобрени за финансирање из годишњих 
националних програма за Републику Србију. У зависности од предвиђених активности, 
пројекти се реализују из Инструмента за претприступну помоћ (Instrument for Pre-
accession Assistance-IPA). Тренутно се у Републици Србији спроводи осам програма (6 
програма прекограничне сарадње и 2 програма транснационалне и међурегионалне 
сарадње) са Мађарском, Румунијом, Бугарском, Црном Гором, Босном и Херцеговином, 
Хрватском, Јадрански програм и програм „Југоисточна Европа“. Међународни пројект 
Joint Tisa Survey (JTS) који је координиран од стране ICPDR (International Commision for 
the Protection of the Danube River), бавио се испитивањем еколошког стања реке Тисе и 
Бегеја, обухвативши екотоксиколошке, лимнохемијске и хидробиолошке анализе као и 
комплексна испитивања биотопа и муља речног дна. Резерват је најозбиљнији кандидат 
за европску еколошку мрежу NATURA 2000. Идентификација и успостављање мреже 
еколошки значајних подручја NATURA 2000 (Special Areas of Conservation–SACs и Special 
Protection Areas–SPAs), вршиће се према посебним пројектима, сходно меродавним 
европским директивама у процесу приступања ЕУ. Индикативна карта еколошке мреже за 
југоисточну Европу припремљена је у оквиру међународног пројекта под координацијом 
Европског центра за заштиту природе (ECNC). Први корак формирања еколошке мреже 
Србије је био издвајање подручја за Емералд мрежу, имплементацијом Конвенције о 
очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта. Институционално 
успостављање еколошке мреже подручја од европског значаја започетo је 2009. године у 
оквиру Twining пројекта SR07-IB-EN-02 „Јачање административних капацитета 
заштићених подручја у Србији – Natura 2000”.  
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III  ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  
 
1.  ЗАШТИТА, УРЕЂЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ СИСТЕМА И 

РЕСУРСА У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
1.1. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 
У претходним годинама започет је пројекат ублажавања и санирања еколошких 
проблема узрокованих антропогеним утицајем. Ове мере подразумевају спровођење 
откупа приватног обрадивог земљишта и његово превођење у пашњаке и ливаде и 
реализацију пројекта уређења водног земљишта. 
 
Спровођење мера усмерених на ублажавање негативних антропогених утицаја и 
уопште статус Резервата као заштићеног подручја имаће позитиван утицај на 
пољопривредно земљиште у окружењу.  
 
Забраном коришћења пољопривредног земљишта које је у оквиру површина посебне 
намене у друге сврхе, осим у случајевима утврђеним законом и овим Просторним 
планом, забраном испуштања и одлагања отпадних и штетних материја, ограниченом и 
селективном употребом вештачких ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља, 
избором адекватних технологија у обради земљишта и противерозионих мера, сачуваће 
се квалитет земљишта тј. његова физичка, хемијска и биолошка својства. 
 
У циљу очувања руралних особина подручја у обухвату Плана, потребно је одржавати 
постојеће салаше на традиционални начин. 
 
 
1.2. ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 
 
У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају 
природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава 
биљни и животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра. 
 
Коришћење, уређење и заштита водног земљишта у оквиру заштићених подручја ће се 
вршити у складу са донетом Уредбом о заштити. Заштита и коришћење водног ресурса 
подразумева оптимизирање режима вода, праћење стања и анализу квалитета вода. 
 
Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални 
екосистем и не ограничавају права других и то за: 
1) Одржавање корита водотока и водних објеката; 
2) Спровођење мера заштите вода; 
3) Спровођење заштите од штетног дејства вода; 
4) Остале намене, утврђене законом. 
 
На водном земљишту забрањена је изградња. Дозвољена је изузетно у следећим 
случајевима: 
- Изградња у функцији водопривреде, одржавања водотока; 
- Изградња инфраструктуре у складу са просторним или урбанистичким планом; 
- Изградња у функцији наутике, туризма и рекреације. 
 
Водећи рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту се могу 
градити: 
- Објекти у функцији водопривреде, одржавања и реконструкције водотока; 
- Објекти инфраструктуре (саобраћајни, енергетски); 
- Објекти туризма и рекреације. 
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Концепција заштите и коришћења водног ресурса на подручју Резервата у планском 
периоду је да се утврди стање, начин локалног оптимизирања режима вода и установи 
механизам мониторинга стања односно неопходно је обезбедити мониторинг еколошких 
и хидролошких параметара и на основу њих урадити модел управљања водом у 
резервату, односно одржавању оптималних природних сезонских осцилација воде у 
Сланом језеру, уз одржавање природног салинитета. Приликом ревизије хидролошког 
режима, потребно је обухватити хидролошки непосредно утицајне површине и део 
каналске мреже. 
 
У контексту заштите воде, као природног ресурса у оквиру посебне намене, потребно 
је: 
 Ради заштите и коришћења подземних вода, пратити стање нивоа и квалитета 

подземних вода прве фреатске издани, дубљих и дубоких подземних вода; 
 Спровести мере забране упуштања отпадних вода свих врста у мелиорационе 

канале, језера, баре и водотоке, осим атмосферских и условно чистих вода, које по 
Уредби о категоризацији вода одговарају IIб класи; 

 Одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење канала од муља и 
растиња). 

 
 
1.3. ЛОВНА И РИБОЛОВНА ФАУНА 
 
Према одредбама важећег Закона о ловству, као и Наредбе о ловостају, у Резервату 
живи одређени број врста који се третира као ловна дивљач, па је њихова заштита и 
начин ловног коришћења регулисан одредбама о ловостају: трајно забрањен лов; 
забрањен лов у одређеном годишњем периоду; стално дозвољен лов. Овим законом су 
по наведеним категоријама обухваћене све познате птице Резервата. Риболовна фауна 
није значајна за подручје Резервата, па се евентуалне последице заштите посматраног 
подручја на ихтиофауну не разматрају. 
 
 
1.4. ГЕОЛОШКИ РЕСУРСИ 
   
На целом подручју Резервата забрањено је истраживање, као и извођење других 
радова, који мењају основне карактеристике станишта. 
 
На подручју Резервата у режиму заштите I степена забрањује се коришћење 
природних богатстава и други облици коришћења простора и активности, осим 
научних истраживања и контролисане едукације. 
 
На подручју Резервата у режиму заштите II и III степена забрањено је извођење 
радова и активности које би нарушиле геоморфолошке одлике подручја, обављање и 
других делатности и извођење радова, којим се угрожавају вредности предела и 
нарушава интегритет простора (прекопавање, ископавање и други земљани радови). 
 
 
1.5. КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 
 
У оквиру подручја посебне намене, могуће је коришћење соларне енергије, као  
обновљивог извора енергије, путем соларних панела-фотонапонских ћелија,  
постављеним на крову објеката, а ван посебне намене могу се користити обновљиви 
извори у складу са условима надлежног Завода за заштиту природе. 
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2. УТИЦАЈ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НА ЕКОНОМИЈУ И ПРИВРЕДНЕ  
СИСТЕМЕ 

 
2.1. РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ПОЉОПРИВРЕДА  
 
Ha подручју Резервата присутни су испаша и кошење, са последицом одржавања 
травног покривача и спречавања обрастања у високу траву или грмље. Заштита 
природних вредности слатинских ливада предвиђа очување пашњака уз њихово 
усклађено и одрживо коришћење.  
 
Земљиште за обраду и гајење култура значајан je ресурс овог простора, a у циљу 
очувања природних вредности у току je пројекат откупа ораница и превођења у 
пашњаке методом сејања луцерке на откупљеним површинама, кошењем луцерке и 
уградњом бусења аутохтоне траве. На овим површинама постоје услови за производњу 
здраве хране. 
 
Због значајних природних вредности на подручју посебне намене, које указују на 
јединственост подручја у ширим размерама, планска опредељења у области 
пољопривреде су: 
- Заштита природних вредности и усклађивање структуре пољопривредне производње 

са потребом очувања специфичности екосистема у блиском окружењу; 
- Очување и оптимално коришћење земљишта предвиђеног за пољопривреду и 

заштита од свих врста деградације: заслањивања, претеране и неконтролисане 
употребе хемијских средстава, као и промене намене; 

- Обезбедити адекватан број грла крава и оваца аутохтоних раса за испашу на 
пашњацима. 

 
Основна оријентација у пољопривреди биће производња здраве хране, лековитог и 
ароматског биља. Технологија се мора усмерити и надаље трајно базирати на примени 
мера биолошке агрикултуре. Органска производња представља неку врсту решења коју 
подржава Рамсарски биро и Конвенција за борбу против дезертификације. 
 
Обезбедити одрживо коришћење издвојених травних станишта заштићених врста за 
кошење и испашу у складу са капацитетом станишта. Заштиту и унапређење подручја 
еколошке мреже повезати са програмима обнове екстензивног сточарства и са 
очувањем генетске разноврсности (очување старих раса и сорти). 
 
 
2.2. ТУРИЗАМ 
 
Развој туризма на подручју посебне намене, као и ширем подручју обухваћеном 
Планом, заснива се на његовим природним и антропогеним вредностимa, са захтевом 
очувања вредности Резервата.  
 
Уз поштовање принципа одрживог развоја, развијаће се : 
-  Екотуризам (посматрање птица, едукативни туризам и сл.); 
-  Рурални туризам (салаши); 
-  Културни туризам (културно историјско наслеђе). 
 
Екотуризам се темељи на активностима туриста у пределу очуване природе и 
заштићеним природним добрима. То је туризам малог утицаја на животну средину који 
доприноси очувању природних станишта и врста. Најзначајнији видови екотуризма на 
датом простору су „Bird watching“ (посматрање птица) и едукативни туризам.  
 
''Bird watching'' (посматрање птица) - Туристи би могли посећивати Резерват у малим 
групама. Периоди у којима би се организовало посматрање птица били би у пролећним 
месецима, када се гнезде станарице, као и јесењим и зимским месецима, када велики 
број селица користи Резерват као станицу током сеобе. 
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Број посетилаца и њихово кретање кроз Резерват треба да буду ограничени и строго 
контролисани, да не би долазило до угрожавања станишта и узнемиравања заштићених 
врста у Резервату. 
 
Развој едукативног туризма подразумева различите активности као што су научна 
истраживања, школско-образовне активности, рекреативно-излетничке и културно – 
васпитно - образовне активности. 
 
Програми научних истраживања ће бити усклађени са захтевима проучавања 
природних вредности и очувања вредности Резервата. 
 
Школско-образовне активности су једна од важних едукацијских функција Резервата. 
За прихват школских екскурзија користиће се изграђени визиторски објекат „Чуварска 
кућа“ са свим потребним садржајима. Кретање ових група кроз Резерват се мора 
обезбедити уређеним туристичким путем, до осматрачница снабдевених телескопима за 
осматрање простора Резервата.  
 
Рекреативно-излетничке активности се односе на прихват малих група од два до пет 
посетилаца, њихово упознавање са вредностима Резервата, уз могућност да проведу 
краће време у одмору и опуштању у Резервату и осматрању птица. Овај облик 
активности може да има значајан удео у туризму Резервата али се мора пажљиво 
организовати да не би дошло до ремећења мира у Резервату. Активности излетника ће 
бити организоване око визиторског објекта у Резервату. 
 
Културно и васпитно-образовна функција заштићеног добра ће се остварити према 
специјализованим програмима и циљним групама посетиоца и корисника Резервата. У 
функцији едукације биће уређене едукативне стазе са обележавањем посебних и 
специфичних природних вредности флоре, вегетације и фауне. 
 
Рурални туризам (туризам на салашима) подразумева активности везане за 
природну и културну баштину на којима се најбоље упознаје аутентичан начин живота 
становништва датог простора. Тржиште за ове производе су велики градови у 
окружењу (Нови сад, Зрењанин, Кикинда), а предуслов развоја су изграђена 
саобраћајна инфраструктура, смештајни капацитети, систем снабдевања и туристичка 
инфраструктура. У Резервату постоје два салаша, а на стаништима неколико 
пољопривредних домаћинстава, који могу бити у функцији туристичке понуде. 
 
Културни туризам подразумева различите форме културних активности које се нуде 
туристима. Туризам заснован на културно историјском наслеђу има значајне 
предиспозиције у подручју обухваћеном Планом, будући да у непосредном окружењу  
простора посебне намене постоји значајно културно наслеђе. Споменик културно-
историјског наслеђа, који се може у најкраћем року пласирати је остатак цркве Арача 
(просторно-културна историјска целина).  
 
За успешан рад стручне службе у Резервату неопходно је стално усавршавање и 
примењивање најновијих научних и стручних сазнања из области заштите природних 
добара и метода управљања. 
 
У Резервату ће се организовати еко кампови за истраживаче. Смештај учесника еко 
кампова ће бити у визиторском центру, а за рад ће се оспособити и опремити постојећи 
објекти у оквиру Резервата. 
  
Посебним едукативним радом са локалним становништвом треба изграђивати позитиван 
однос мештана према заштићеном добру и заштићеним природним вредностима, а 
посебно према ждраловима и другим заштићеним врстама и спречити њихово директно 
плашење и прогањање. 
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Промоцијом Резервата оствариће се циљеви предвиђени Уредбом о заштити, али и циљеви 
развоја еко туризма и одрживог коришћења добара. Природне вредности Резервата 
представљаће се разноврсним пропагандним материјалом. За посетиоце обезбедиће се 
оптичка помагала (двогледи и телескопи) и стручни водичи (биолози, орнитолози). 
 
Промоција ће се изводити путем: штампаних материјала, монографије Сланог копова, 
плаката, брошура, теренских приручника, туристичких карата, разгледница, електронских 
медија, на изложбама и сајмовима, промотивним DVD, организовања и ажурирања веб 
странице.  
 
У Резервату ће се уредити појединачни објекти неопходни за послове очувања, заштите 
и коришћења Резервата као што су туристичке стазе, осматрачнице и информативни 
панои. За изграђен визиторски центар „Чуварска кућа“, у наредном периоду, треба 
обезбедити да се користи за предвиђену сврху у пуном капацитету.  
 
У наредном планском периоду потребно је изградити једну средњу затворену 
осматрачницу за посматрање ждралова на пашњаку између копова. 
 
Прихватни пункт посетилаца на јужном улазу код Башаидског пута треба опремити са 
додатним садржајима да би имао своју пуну функцију. 
 
 
2.3. ЛОВ 
 
Заштита и коришћење ловне фауне подразумева повећање бројности и структуре 
дивљачи уз очување ретких и угрожених врста. Лов ће се у будућем газдовању 
Резерватом одвијати у складу са важећим планским документима, усклађеним са 
прописаним режимима и мерама заштите. Предмет лова су пернате дивљачи: фазан, 
јеребице и дивље патке, а од остале дивљачи зец и срна. Такође је потребно извршити 
редукцију броја лисица, које представљају опасност за време гнежђења птица. Лов 
треба обављати тако да се не пуца у правцу великог језера, да се не би птице 
узнемиравале.  
 
 
3. ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА, ИНФРАСТРУКТУРНИХ      

СИСТЕМА И ПОВЕЗИВАЊЕ СА ДРУГИМ МРЕЖАМА 
 
3.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Основно планско определење у домену путне-друмске инфраструктуре у обухвату 
Плана је побољшање капацитативних могућности предметних државних путева, 
безбедности и нивоа саобраћајне услуге (ДП бр.15/М-3, бр.117/Р-114)4, као основних 
путних капацитета, који ће нудити виши ниво комфора и бољу повезаност овог 
простора са окружењем. Предметни државни путеви такође ће у наредном периоду, 
поред своје основне функције у међурегионалном и међуопштинском повезивању, 
преузети и значајан део у обезбеђивању саобраћајне доступности локалитетима у 
оквиру заштићеног подручја Резервата. 
 
Примарни задатак у развоју саобраћајне инфраструктуре није изградња нове мреже 
саобраћајница, већ првенствено подизање квалитета и модернизација постојеће мреже.  
 
У будућем развоју саобраћаја се мора посебно инсистирати на модернизацији-изградњи 
путних праваца државне путне мреже, с обзиром да општинска путна мрежа у обухвату 
није заступљена, изузимајући планирани општински пут ка локалитету Арача. 
 

                                                           
4  Донета је  Уредба о категоризацији државних путева; у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом    
   је направљена паралела са постојећим ДП: ДП Iб реда бр.15 је некадашњи  М-3 ; ДП IIа реда бр.117 је некадашњи Р-114; 
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Такође планска решења у домену путног-друмског саобраћаја су и задржавање свих 
саобраћајних капацитета најнижег хијерархијског нивоа (атарски и други приступни 
путеви) уз потребу реконструкције и уклапања у нове функционално - саобраћајне 
матрице овог простора и окружења. Овакав принцип уређења саобраћајница у оквиру 
подручја обухвата Плана утицаће на формирање нове јединствене саобраћајне мреже, 
која ће у потпуности побољшати везе у зони заштићеног подручја са насељима, 
окружењем, свим садашњим и планираним туристичким локалитетима под режимима 
заштите.  
 
Мрежа приступних путева, осим основне функције, врло је значајна и у функцији 
обезбеђења приступа у потенцијално ванредним, непредвиђеним и акцидентним 
ситуацијама. С обзиром на специфичност и „осетљивост“ оваквих еколошких Резервата, 
ова функција се намеће као једна од најважнијих.   
 
Планским сагледавањем могућих траса нових приступних путева ка обухваћеном 
подручју, предложена су решења (верификована кроз планове локалних самоуправа у 
обухвату: ППО општине Нови Бечеј), која се могу реализовати, без повећања 
трајекторија путовања, експлоатационих трошкова и без значајнијих неповољних 
утицаја на одрживи развој и биодиверзитет овог простора.  
 
Планска решења железничког саобраћаја такође се заснивају на усвојеним планским и 
стратешким документима (ППРС, РПП АПВ, Стратегија развоја саобраћаја РС) што 
подразумева задржавање постојеће пруге у оквиру утврђених коридора и побољшање 
експлоатационих параметара реконструктивним мерама и изградњом. Реконструкцијом 
/изградњом свих пружних капацитета, знатно ће се побољшати експлоатациони 
параметри (повећање носивости и експлоатационе брзине), железница ће се 
приближити захтеваном европском нивоу превозне услуге и створиће се солидни 
услови за интеграцију са осталим видовима саобраћаја (транспорт путника: возила – 
вагони -пловила). 
 
Неопходна је ревитализација и модернизација практично целокупног система, чиме ће 
се повећати безбедност, ефикасност и економичност. Експлоатационе брзине су данас 
неприхватљиво ниске (Ve = 40 km/h), услед чега потенцијални корисници железнице 
радије бирају друга средства превоза.  
 
Планска решења водног саобраћаја у оквиру обухвата Просторног плана не 
подразумевају коришћење канала из ОКМ ХС ДТД (Банатска Паланка – Нови Бечеј и 
Кикиндски канал) као пловних путева у функцији Резервата, већ подразумевају 
искључиво коришћење ових водотока кроз водни режим обухваћеног подручја.  
 
План развоја немоторног саобраћаја на простору обухвата Плана (и у посебној намени) 
подразумева формирање и развој капацитета немоторних – пешачко - бициклистичких 
кретања (кроз дефинисање коридора пешачких и бициклистичких стаза унутар и ван 
насеља и локалитета, делови траса националне бициклистичке стаза уз канале ОКМ ХС 
ДТД: Кикиндски канал и канал Банатска Паланка – Нови Бечеј). Немоторна кретања, 
као најважнија и еколошки најприхватљивија, доприносе смањењу негативних утицаја 
саобраћаја на животну средину и афирмишу природне, туристичке локалитете 
заштићеног подручја, што је и препорука која произилази из Атинске повеље ЕСУ 
(1998. и 2003. године). 
 
 
3.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Развој водопривредне инфраструктуре на подручју посебне намене засниваће се на 
успостављању интегралних регионалних вишенаменских система за уређење, 
коришћење и заштиту вода. Потребно је обезбедити одговарајуће услове у смислу 
комуналне опремљености простора (водовод и канализација), као и уређење и 
обезбеђење водних ресурса од даљег загађивања и расипања.  
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Управљање водама мора се обављати у складу са начелом јединства водног система и 
према плану управљања водама на предметном водном подручју. Није дозвољено 
мењање постојећег водног режима, без прибављања посебних водних услова, 
спровођења одговарајућих анализа и одгаварајуће техничке документације. 
  
Водни објекти за уређење водотока 
 
У посматраним границама обухвата Плана налазе се делови подсистема „Копов“, 
„Бечејски“, „Шимуђ“, „Бурза“, „Галацки“ и „Керекто-Бочар“ који су пројектовани као 
вишенаменски. Сви ови хидросистеми су пројектовани у периоду између 1960 и 1970. 
године, али због недостатка средстава нису сви изведени (нису изведени системи за 
одводњавање „Бечејски“ и „Шимуђ“).  
 
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање 
Регулисање водног режима у земљишту, уз поштовање услова заштите природе и  
изградњу и реконструкцију постојећих система за одводњавање, омогућиће 
побољшање пољопривредне производње. Распрострањеност и изграђеност 
водопривредне инфраструктуре на територији је задовољавајућа, али је због њихове 
запуштености и неодржавања, проблем одводње сувишних вода и даље присутан.   
 
Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је 
ревитализација постојећих мелиорационих система и постепено смањење садашњег 
заостајања Србије у домену наводњавања, изградњом нових система на земљиштима 
највиших бонитетних класа.  
 
Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони системи (одводњавање, 
наводњавање, заштита од спољних вода), са свим мерама хидротехничких и 
агротехничких мелиорација. 
 
Системи за одводњавање реализују се тако да се уклапају у решења интегралног 
уређења простора, при чему се води рачуна о потреби касније доградње и система за 
наводњавање. 
 
Одводњавање на простору обухваћеном Планом се врши преко детаљне каналске 
мреже горе наведених подсистема, гравитационо или преко црпних станица. 
Водозахват на каналу Банатска Паланка-Нови Бечеј на стационажи km 136+100, 
предвиђен је за снабдевање водом доводног канала до природне депресије „Мало 
Копово“, преко које се Слано копово допуњује водом. Укупна површина депресије је 
око 70 ha, а укупна количина воде потребне за одржавање максималног нивоа воде у 
њој у току једне године износи око 500.000 m3. 
 
Као што је већ речено, у периоду 1960 – 1970. године пројектовани су и изведени 
делови хидросистема („Копов“, „Бурза“, „Шимуђ“, „Керекто Бочар“, „Галацки“ и 
„Бечејски“), али због недостатка средстава нису изведени системи за одводњавање 
„Бечејски“ и „Шимуђ“. Планирани систем за одводњавање „Бечејски“ се већим делом 
налази у границама посебне намене (B-1-1, B-1-2, B-1-3, B-1-4, B-5, B—1, B-5-2), док 
се остали делови овог система, као и систем „Шимуђ“ налазe у обухвату Плана, а изван 
границе посебне намене. Приликом реализације дела система „Шимуђ“ – канала који се 
протеже од постојећег Кикиндског канала на истоку до локалитета Шимуђ, западно од 
ДП Iб реда бр. 15, потребно је, у складу са условима заштите, извршити зацевљење 
почетног дела трасе канала, од руба кикиндског канала у дужини од минимално 150 m, 
односно оптимално 300 m. Све радове на изградњи ових делова система извести у 
складу са Решењем Покрајинског завода за заштиту природе. 
 
Довод воде до депресије „Мало Копово“ обезбеђен је доводним каналом кроз 
„Шибулову Копов“ и кроз пропуст са уставом испод ДП бр. 117. на стационажи km 
7+000. Вода се из доводног канала гравитационо излива у Мало Копово кроз пропуст, а 
уставом се регулише водостај узводно и низводно од пропуста.  
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Канал је дужине 2700 m, а радни ниво је на коти 76.20 mАНВ, али се он може подићи 
на максималну коту и у каналу и у депресији на 76.40 mАНВ. Снабдевање водом је 
обезбеђено захватањем из канала Банатска Паланка-Нови Бечеј, покретном пловном 
црпном станицом. 
 
Сваки канал детаљне каналске мреже би требао да има, у уском појасу водног 
земљишта у ванграђевинском реону, по минимум 10 m ширине за инспекциону стазу и 
на левој и десној обали канала. Међутим, пошто захтеви водопривреде приликом 
комасационих и осталих радова нису испоштовани, у неким случајевима није остављен 
простор за радно инспекциону стазу за прилаз каналу приликом одржавања или 
реконструкције. Редовно одржавање се махом своди на уклањање растиња и 
измуљивање због одржавања протицајног профила.  
 
Извађени муљ се депонује у посебне касете у непосредној близини, које су такође 
водно земљиште, а после неколико година (обично до 5 година) након што се осуши, 
разастире. 
 
Реализација планиране каналске мреже на подручју, за коју је већ резервисано и 
одвојено водно земљиште, биће када се стекну одговарајући услови, односно када 
водопривреда буде имала средстава за њихову реализацију. 
 
Водни објекти за коришћење вода 
Планско решење снабдевања водом засновано је на захватању воде за пиће 
индивидуално, путем бунара бушених у границама локалитета. 
 
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и 
заштиту вода  
Санитација визиторског центра обављаће се по принципима руралне санитације са 
одвођењем отпадних вода у индивидуалне или групне водонепропусне објекте и 
комбинацију са секундарним биолошким пречишћавањем, уз оперативну организацију 
даљег поступка са отпадним водама, односно, уклањања и коришћења у пољопривреди 
на санитарно безбедан начин, како не би дошло до загађења површинских и подземних 
вода. 
 
 
3.3. ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
3.3.1. Електроенергетска инфраструктура 
 
У наредном планском периоду снабдевање електричном енергијом биће из 20 kV 
електроенергетске мреже, преко 20/0,4 kV којe је потребно обезбедити за садржаје 
који ће се градити у оквиру подручја обухвата Просторног плана.  
 
Дистрибутивна мрежа ће се развијати у складу са Средњорочним плановима надлежног 
предузећа ЈП ЕПС-а, односно Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије 
„Електровојводина“, Електродистрибуција „Нови Сад“ и Електродистрибуција „Зрењанин“. 
Предвиђа се потпуни прелазак на 20 kV напонски ниво. 35 kV далековод ће се уз 
реконструкцију користити као 20 kV далековод за напајање 20 kV разводног 
постројења. Такође 10 kV мрежа и припадајуће дистрибутивне трафостанице 10/0,4 kV 
ће се реконструисати за рад на 20 kV.  
 
Електроенергетска мрежа за снабдевање планираних садржаја у оквиру посебне 
намене биће грађена подземним водовима.  
 
Постојећа електроенергетска мрежа, надземна и подземна се задржава у својим 
коридорима, и исту је у складу са плановима развоја надлежних предузећа могуће 
реконструисати.  
 
Део потребне електричне енергије могуће је обезбедити и из обновљивих извора 
енергије. 
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3.3.2. Гасоводна и нафтоводна инфраструктура 
 
На простору обухвата Плана, не планира се изградња нове гасоводне и нафтоводне 
инфраструктуре. Постојећи гасовод РГ 01-12 Нови Бечеј-Башаид се задржава и за њега 
је предвиђено само текуће одржавање. 
 
Даљи развој и изградња гасоводне и нафтоводне инфраструктуре је дозвољена у 
оквиру подручја посебне намене, изузев простора у режимима I и II степена заштите 
заштићених подручја, у складу са условима Завода за заштиту природе. 
 
3.3.3. Електронска комуникациона инфраструктура 
 
Електронска комуникациона мрежа ће се развијати као савремени систем, што 
подразумева увођење најсавременијих технологија у области електронских 
комуникација, модернизацију постојеће инфраструктуре и објеката, изградњу сигурне 
широкопојасне мреже на свим нивоима, закључно са локалним, уз употребу 
најсавременијих медијума преноса.  
 
То подразумева и потпуну дигитализацију свих система електронских комуникација 
(фиксна, мобилна, интернет, радио-комуникација, КДС), уз обезбеђење довољно 
капацитета, равномерног развоја и целокупне покривености простора и обезбеђивање 
подједнаке доступности свим оператерима.  
 
Међумесни електронски комуникациони каблови планирани су уз све постојеће и 
планиране путне коридоре. Приликом планирања нових саобраћајних коридора 
потребно је планирати и полагање одговарајућих цеви у коридорима саобраћајница, за 
накнадно провлачење електронских комуникационих каблова. 
 
Заштита телекомуникационих коридора и изградња инфраструктурних и других 
објеката у близини електронских комуникационих коридора мора бити у складу са 
Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућих средстава радио коридора и заштитне зоне и 
начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“, број 
16/12). 
 
Постојећи међумесни оптички кабл се налазе у ПЕ цевима у постојећим саобраћајним 
коридорима. У наредном планском периоду због потреба за новим капацитетима може 
се очекивати вишеструко полагање нових електронских комуникационих каблова у 
постојеће ПЕ цеви. 
 
 
4. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ПРЕДЕЛА И ПРИРОДНОГ И       

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
4.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Стратешко опредељење развоја подручја посебне намене усмерено је на реализацију 
тростепеног режима заштите у Резервату, услова коришћења предеоних целина са 
значајним природним вредностима и на санацију, заштиту и унапређење природних и 
радом створених вредности животне средине, уз очување изворности и усклађености 
овог подручја са његовом основном наменом. 
 
У контексту заштите природних ресурса (вода, ваздух и земљиште) на простору посебне 
намене, предвиђене су одређене мере и активности, чијом реализацијом ће се зауставити 
њихова даља деградација, а унапредиће се квалитет животне средине овог подручја. 
 
У циљу заштите животне средине од загађења предвиђене су следеће мере: 
- Планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;  
- Успостављање система праћења и контроле нивоа загађености ваздуха, воде и 

земљишта, биомониторинга и мониторинга буке (уз државни пут); 
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- Подизање квалитета и модернизација постојеће саобраћајне мреже; 
- Око инфраструктурних система неопходно је формирати заштитне коридоре у 

контексту заштите околине и становништва од потенцијалних негативних утицаја; 
- Адекватно одлагање комуналног отпада и сточних лешева у складу са Стратегијом 

управљања отпадом и важећим законским актима; 
- Евентуално вршење истраживања минералних сировина уз примену свих мера 

заштите животне средине у складу са Законом о рударству и условима Завода за 
заштиту природе; 

- На туристичким локалитетима проблем одвођења отпадних вода ће се решавати 
путем компактних мини – постројења за пречишћавање отпадних вода или 
изградњом водонепропусне септичке јаме; 

- Вршиће се одржавање постојећих мелиоративних канала (чишћење канала од муља 
и растиња); 

- У  Резервату препорука је оријентисати се на органску пољопривреду и елиминисати 
конвенционалну методу употребе хемијских средстава заштите биљака у 
производњи; 

- Формирање заштитног зеленила дуж еколошких коридора и државних путева; 
- Након завршене експлоатације минералних сировина (глина), у непосредном 

окружењу Резервата, неопходно је извршити санацију и рекултивацију земљишта, у 
складу са Законом; 

- Санација и рекултивација неуређене депоније, која се налази у непосредном 
окружењу Резервата. 

 
Уредбом о заштити специјалног резервата природе „Слано копово“ ограничено је 
коришћење водног ресурса на подручју Резервата, јер се режимом заштите забрањује 
свака изградња објеката и забрањују сви хидротехнички радови који мењају карактер  
подручја (бушења бунара, изградња канала и заливних система), изузев у функцији 
заштите природе и развоја рекреативно-туристичких активности.  
 
Због уређења хидролошких услова неопходно је израдити План интегралног 
управљања воденим ресурсима, Акциони план упумпавања воде у Мало копово са 
програмом праћења елемената водног режима у Малом копову и Великом копову, 
пратити кретање салинитета воде на Великој копови и израдити програм праћења 
климатских промена. 
 
Радови на заштићеном простору, који нису забрањени, као и радови у непосредној 
близини заштићеног добра, подлежу обавезној изради Студије о процени утицаја на 
животну средину, полазећи од одредаба Закона о процени утицаја на животну средину. 
Одређеније услове, као правила реда и понашања корисника и посетилаца на 
заштићеном подручју, утврдиће Старалац посебним актом, а по претходно 
прибављеним условима и мишљењу Завода за заштиту природе Србије. 
 
За планске документе у заштићеним природним добрима израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину. 
 
За објекте на подручју заштићеног природног добра и у непосредној близини заштићеног 
добра, инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу Захтевом за одређивање 
потребе израде студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).  
 
Извештај о стратешкој процени утицаја, који се израђује за Просторни план, не може 
дати експлицитне одговоре о прихватљивости појединих планских решења. Таква 
планска решења морају се разрађивати и детаљно оцењивати приликом израде 
пројектне документације и студија оправданости. Потребан ниво детаљности, који ће 
анализирати појединачне објекте и њихове утицаје на животну средину, разматраће се 
у оквиру Стратешких процена утицаја на нижим хијерархијским нивоима и у оквиру 
Процена утицаја појединачних објеката на животну средину.  
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4.2. ЗАШТИТА ПРЕДЕЛА 
 
Заштита и уређење предела је суштинска потреба за одрживи развој подручја посебне 
намене Резервата и треба се спроводити кроз:  
- Мере заштите свих заступљених типова предеоних елемената очувањем 

карактеристичних обележја екосистема, која су проистекла из природне 
конфигурације; 

- Управљање пределoм поступцима којима се, из перспективе одрживог развоја, 
обезбеђује редовно одржавање предела, са циљем усмеравања и усклађивања 
промена изазваних друштвеним и економским процесима, као и процесима у 
животној средини и 

- Стварање услова за спровођење предеоне политике (општих принципа, стратегија и 
смерница, дефинисаних од стране надлежних органа), која омогућава предузимање 
одређених мера у циљу заштите, управљања и планирања предела. 

 
Заштита, уређење и развој предела Резервата засниваће се и на реализацији 
различитих активности у простору:  
- Очување функционалности хидролошког система у циљу заштите мозаика предеоних 

елемената и његовог идентитета;  
- Строга контрола експлоатације минералних сировина и других активности у 

простору;  
- Планирање развоја насеља, која се налазе у непосредној близини Резервата, у складу 

са вредностима предеоних одлика (физичка структура насеља, привредне активности и 
сл.); 

- Правовремена и активна заштита природних вредности, укључујући и фрагменте 
који тренутно нису под заштитом, а чија се заштита у будућности очекује, као и 
заштита споменика културе и препознатљивих и вредних амбијената руралног типа; 

- Санацији и ревитализацији нарушених својстава природног система који значајно 
утичу на карактер предела; 

- Успостављање механизма управљања и промоције предела (и на прекограничном 
нивоу); 

- Креирање нових вредности у простору од посебног значаја за развој (развој 
културног подручја); 

- Интерпретација предеоног обрасца система природне и геолошке разноврсности; 
- Успостављање процедура за укључивање најшире јавности у процес планирања 

предела; 
- Подизање нивоа свести становника овог подручја, приватних организација и 

надлежних органа власти о предеоним вредностима подручја; 
- Праћење промена у простору које доводе до деградирања предеоних вредности; 
- Уређење водотока и водених површина као важних елемената карактера предела; 
- Заштити пољопривредног земљишта од ненаменског коришћења. 
 
 
4.3. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА 
 
4.3.1. Заштићено подручје 
 
Предеона целина - Специјални резерват природе „Слано копово“ 
 
На подручју Резервата су издиференциране три предеоне подцелине: 
1) Режим заштите I степена површине 217,1367 ha; 
2) Режим заштите II степена површине 220,0667 ha; 
3) Режим заштите III степена површине 539,2455 ha, који обухвата остали део 

заштићеног добра. 
 
Мере заштите простора у обухвату Плана су дефинисане у складу са режимима 
заштите. 
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На целом подручју Резервата: 
1. Забрањено је: 

1) Извођење хидромелиорационих (бушења бунара, изградња канала и заливних 
система), грађевинских и других радова, осим радова који су у функцији 
унапређења еколошких услова станишта; 

2) Истраживање, као и извођење других радова, који мењају основне 
карактеристике станишта; 

3)  Изградња објеката, осим чобанских колиба и торова за овце; 
4)  Испаша свиња; 
5)  Пошумљавање станишта; 
6)  Отварање депонија и депоновање смећа. 

2. Обезбеђује се праћење стања и унапређење свих типова станишта, животних 
заједница и биљних и животињских врста, посебно природних реткости и 
успостављање сталног мониторинга. У Резервату на подручју режима заштите I степена 
спроводе се мере утврђене законом, који уређује заштиту животне средине и посебне 
мере на унапређењу природних вредности добра (обезбеђење одговарајућег водног 
режима и санитарни лов). 
 
На подручју режима заштите II степена: 
1. Забрањено је: 

1) Сакупљање јединки и развојних облика биљних и животињских врста, осим за 
потребе заштите и научна истраживања уз посебну дозволу; 

2) Уништавање вегетације, осим у сврху унапређења рецентног стања природне 
вегетације, односно успостављања првобитне еколошке равнотеже; 

3) У појасу од 100 m око језера испаша оваца и кретање стоке у периоду гнежђења 
и извођења младих од 1. априла до 1. јула; 

4) Лов у појасу 100 - 200 m око језера и пуцање у правцу зоне режима заштите I 
степена; 

5)  Кошење траве до 15. јула; 
6)   Уношење алохтоних врста. 

2. Обезбеђује се: 
1) Редуковање бројности лисица; 
2) Повремено плављење станишта влажних, сланих ливада и тршћака; 
3) Лов према ловној основи; 
4) Кошење ливада после 15. јула; 
5) Туризам под условом: 

- да се осматрање врши само на за то одређеним областима без кретања по 
Резервату, 

- прилаз местима за осматрање мора се одвијати утврђеном трасом, 
- максимални капацитет ове зоне је једно осматрачко место. 

 
На подручју режима заштите III степена: 
1. Обезбеђује се: 

1) Постепено враћање пољопривредних површина које се налазе на подручју 
између копова у првобитно стање (ливаде и пашњаци); 

2)  Редукција лисица; 
3)  Регулисано кретање људи и возила; 
4)  Обнављање делова тршћака (сечом или паљењем); 
5) Ограничена и селективна употреба вештачких ђубрива и хемијских средстава за 

заштиту биља. 
 
Заштита и развој Резервата спроводи се према Програму заштите и развоја, који садржи: 
циљеве, приоритетне задатке и активности на спровођењу режима заштите, активности на 
презентацији и коришћењу Специјалног резервата, задатке на заштити аутохтоних 
екосистема, регулисању водног режима, задатке у спровођењу активности на 
настањивању плавокљуне патке, извођењу научноистраживачких, културних, васпитно-
образовних, информативно-пропагандних и других активности и средства потребна за 
реализацију овог програма, као и начин њиховог обезбеђења. 
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4.3.2. Подручјe планиранo за заштиту 
 
Подручје Слатине Баната је планиранo за заштиту. Садржаје и активности наведеног 
подручја треба планирати у складу са мерама заштите станишта заштићених и строго 
заштићених врста од националног значаја. 
 
4.3.3. Предеона целина станишта заштићених и строго заштићених врста oд 

националног значаја и типови станишта 
 
Ha стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја: 
1. забрањено јe: мењати намену површина (осим у циљу еколошке ревитализације 
станишта), преоравати површине под природном вегетацијом; уклањати травни 
покривач са површинским слојем земљишта; подизати соларне и ветрогенераторе, 
градити рибњаке, отварати површинске копове, мењати морфологију терена, 
привремено или трајно одлагати отпад и опасне материје, уносити инвазивне врсте 
биљака и животиња. 
2. неопходно je: ускладити постојећи режим вода са циљевима заштите станишта. 
обезбедити одрживо коришћење травних површина станишта за кошење и испашу у 
складу са капацитетом станишта (очување старих раса и сорти, обнова екстензивног 
сточарства и сл.), обнављати шумарке аутохтоних врста на одговарајућим ливадским 
стаништима до 20% покровности пo парцели, односно до максималне величине 
појединачних површина до 0.05 ha. 
3. прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности: изградња и 
реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности; 
уређење вода, радови на одржавању каналске мреже, укључујући и уклањање 
вегетације и остали мелиорациони радови; геолошка и друга истраживања; подизање 
заштитног зеленила, сеча дрвореда, група стабала и шумица, крчење жбуња, паљење 
вегетације ливада, пашњака и трстика, као и ревитализацију станишта, формирање 
појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање запуштеног бунара), као и за 
подизање привремених објеката (надстрешнице и сл.). 
4. приликом реализације трасе двонаменског канала који се протеже од постојећег 
Кикиндског канала на истоку до локалитета Шимуђ, западно од пута Нови Бечеј - 
Кикинда, потребно je посебно: 
- Извршити зацевљивање почетног дела трасе канала, од руба Кикиндског канала, 

поред главне депресије локалитета Девесиље, у правцу ка цркви Арача. Дужина 
зацевљивања минимално je 150 метара, a оптимално 300 метара; 

- Након зацевљивања дела трасе канала, потребно je сву претходно ископану земљу 
вратити на место ископа и изравнати терен до коте пре радова; 

- Нa потезу зацевљења канала, радове изводити на начин да се избегне оштећивање 
и исушивање депресија које належу на трасу канала, са његове источне стране у 
оквиру заштићеног станишта; 

- Почетак новог канала ка постојећем Кикиндском каналу тако пројектовати да се 
спречи истицање површинске воде из природних депресија источно од тог 
локалитета, где се налазе најважнија станишта строго заштићених врста; 

- Нa осталом делу трасе новог канала, у правцу пута Нови Бечеј-Ново Милошево, 
може се формирати отворени канал, с тим да je забрањено ископану земљу одлагати 
и разастирати на природним травним стаништима и слатинским депресијама; 

- За потребе кретања механизације до локације извођења радова, користити 
постојеће приступне путеве и стазе, a приликом извођења радова избегавати 
кретање механизације no влажним стаништима; 

- Предвидети обавезу сакупљања комуналног и другог отпада, током радова и након 
завршетка у одговарајуће посуде или на други одговарајући начин обезбедити 
њихову редовну евакуацију на одговарајућу локацију утврђену за ту намену; 

-  У случају изливања опасних материја загађени слој земљишта мора се уклонити и 
одложити на  одговарајућу локацију утврђену за ту намену. Ha месту изливања 
нанети нови незагађени слој земљишта. 
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4.3.4. Предеона целина еколошких коридора 
 
У циљу већег очувања и унапређења природних и полуприродних елемената 
еколошких коридора потребно је придржавати се следећих услова: 
1.  Промена намена или културе површина под природном и полуприродном вегетацијом 

(ливаде, пашњаци, тршћаци итд.) као и чиста сеча шумских појасева или других врста 
зеленила je дозвољена само ако не угрожава функционалност еколошког коридора. 

2. Обезбедити повезивање слатинских станишта заштићених врста очувањем 
постојећих ливада и пашњака коридора, као и унапређењем стања обалног појаса 
мелиоративних канала. 

3. Обезбедити повезивање степских и шумостепских станишта заштићених врста 
подизањем пољозаштитних појасева који садрже континуирани појас травне 
вегетације. 

4. Очувати приобални појас водних тела у блиско природном стању: 
- Поплочавање и изградњу обала водотока/канала са функцијом еколошких коридора 

свести на најнеопходнији минимум. Поплочане или изграђене деонице на сваких 
200-300 m (оптимално на 100 m) прекидати мањим зеленим површинама, које су 
саставни део заштитног зеленила. Поплочани или бетонирани делови обале не могу 
бити стрмији од 45°, изузев пристана, a структура њихове површине треба да 
омогућује кретање животиња малих и средњих димензија; 

- Обезбедити отвореност канала/водотока пo целој дужини (одстранити постојеће 
цевоводе); 

- Прибавити посебне услове заштите природе од надлежног Завода за израду 
техничке документације регулације водотока, поплочавања и изградње обала, 
изградње или обнављања мостова и саобраћајница. 

5. На простору изван зона становања, забрањена je изградња објеката чија намена 
није директно везана за обалу водотока са функцијом еколошког коридора на 
растојању мањем од 50 m од обале стајаћих вода односно линије средњег водостаја 
водотока. 

6. Испод мостова као и на местима укрштања саобраћајница са еколошким коридорима, 
приликом изградње или реконструкције наведених објеката применити техничко-
технолошка решења којима се обезбеђује безбедно кретање дивљих врста уз коридор. 

7. Избегавати директно осветљење коридора и применити одговарајућа техничка 
решења у складу са еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних 
извора, интензитет и период осветљење, боја светлости итд.) у складу са потребама 
јавних површина. 

8. У простору еколошког коридора забрањено je одлагање отпада и свих врста опасних 
материја, складиштење опасних материја (резервоари горива и сл.) и нерегуларно 
одлагање отпада. 

9. Стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и 
унапређењу биодиверзитета (испаша, кошење и сл.) на простору еколошких 
коридора ван грађевинских подручја насеља. 

 
Очувати и унапредити континуитет зелених површина чија структура 
подржава функције еколошког коридора: 
1. Очувати појас приобалне вегетације (врбака и мочварне вегетације) на што већој 

дужини обала. Приликом уређења континуираног појаса заштитног зеленила 
обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста. 

2. Заштитни појас канала и канализованих водотокова (код локалних коридора у 
ширини од најмање 4 m, a оптимално 8 m a код регионалних коридора у ширини од 
најмање 10 m, a оптимално 20 m) треба да има травну вегетацију која се одржава 
редовним кошењем и која не може бити засенчена дрворедом. Забрањено je 
узурпирати заштитни nojac коридора преоравањем, изградњом објеката и сл.. 

3. Обезбедити очување и редовно одржавање травне вегетације насипа, као дела 
еколошког коридора који омогућује миграцију ситним врстама сувих травних 
станишта. 

4. На грађевинском земљишту, наменити приобаље деонице еколошког коридора за 
зеленило посебне намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности a 
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урбане садржаје потребно je распоредити no принципу зонације. Ha просторима, где 
не постоје услови за формирање напред описаног појаса заштитног зеленила 
(саобраћајчице и сл.), обалу визуелно одвојити од простора људских активности 
зеленилом висине 1-3 m. 

5. Током планирања заштитног зеленила објеката/блокова, уз међне линије парцела 
које се граниче са обалним појасем наведених водотокова, формирати вишеспратно 
заштитно зеленило минималне ширине 3-5 m (у зависности од величине 
парцеле/блока). 

6. Забрањено je сађење инвазивних врста, а током уређења зелених површина, 
одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити редовно 
одржавање зелених површина. 

 
Мере за заштитну зону еколошких коридора и станишта 
 
1. До 500 метара од коридора/станишта ван грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско и водно земљиште, укључујући и грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја): 
1.1.Забрањује се изградња: 

- Нових стамбених, производних и других објеката чије je коришћење везано за 
присуство људи или животиња, осим објеката под тачком 2.3.1. алинеја 2 и 3 и 
објеката инфраструктуре; 

- Ветропаркова и појединачних ветрогенератора (турбина). 
1.2.Ограничава се израда планова и планских решења којима се обезбеђује очување 
карактеристика хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и 
опстанак врста и станишних типова. 
 
2. До 200 метара од коридора/станишта ограничава се: 
2.1.Изградња укопаних складишта на она чије се дно налази изнад коте максималног 
нивоа подземне воде и која су изграђена на начин којим се обезбеђује спречавање 
емисије загађујућих материја у околни простор. 
2.2.Израда планова и планских решења којима се обезбеђује: 

- Примена мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и 
загађења; 

- Дефинисање правила озелењавања грађевинском дозволом и забрана 
коришћења инвазивних врста. 

2.3. До 200 метара од коридора/станишта ван грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско и водно земљиште, укључујући и грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја): 
2.3.1.Ограничава се изградња објеката: 

- На саобраћајнице чија траса најкраћим путем прелази преко еколошких 
коридора или комплекса станишта од већег броја субјединица; 

- На пољопривредне објекте неопходне за одрживо коришћење просторне целине 
датог станишта (објекти сточарства, рибарства) који су лоцирани у складу са 
потребама заштите дивљих врста; 

- На објекте у воћарским-виноградарским зонама; 
- На саобраћајнице чија траса најкраћим путем прелази преко еколошких 

коридора или комплекса станишта од већег броја субјединица. 
2.3.2. Ограничава се изградња електричних водова ниског и средњег напона на водове 
који су изграђени применом посебних техничко-технолошких решења, која спречавају 
колизију и електрокуцију птица. 
2.3.3. Забрањено je пошумљавање/ подизање заштитног зеленила у заштитној зони 
слатинско-степских станишта и травних коридора. 
2.3.4.  До 200 метара од коридора /станишта на грађевинском подручју (насеље, радне 
зоне, викенд зоне, туристичко-рекреативне и сл.) ограничава се изградња објеката: 

- На оне чије граничне вредности индикатора буке не прелазе утврђене норме за 
чисто стамбена подручја (55-45 dB(A)), a њихово осветљавање не делује на 
станиште или коридор; 
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- Који захтевају поплочавање и/или осветљење, на минимално растојање 50 m од 
обале коридора. 

3. До 50 метара од коридора или станишта ограничава се израда планова на планска 
решења којима се обезбеђује: 
3.1.Проходност еколошког коридора површинских вода (забрана ограђивања nojaca уз 
обалу или примена типова ограде које омогућују кретање ситних животиња). 
3.2.Континуитет зеленог тампон пojaca између простора људских активности и 
коридора/станишта у ширини од 10 m код постојећих објеката, a 20 m код планираних 
објеката и то у складу са типом вегетације коридора/станишта. 
3.3.Лоцирање објеката који захтевају поплочавање и/или осветљење на што већој 
удаљености од коридора/станишта, a најмање 20 m у случају парцела чије димензије не 
омогућују изградњу објеката на удаљености већој од 50 m. 
3.4. Приоритет ових простора за добијање инвестиција за потребе побољшања квалитета 
животне средине на подручју еколошке мреже. 
3.5. До 50 метара од коридора или станишта забрањује се: 
3.5.1.Примена техничких решења којима се формирају сјајне површине (нпр. стакло. 
метал) усмерене према коридору или значајном станишту. 
3.5.2.Уситњавање парцела за потребе формирања грађевинског земљишта на растојању 
мањем од 50 m од коридора/станишта, изузев за инфраструктурне објекте. 
3.6.До 50 метара од коридора или станишта ван грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско и водно земљиште, укључујући и грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја) ограничава се изградња: 
3.6.1.Надземне инфраструктуре на деоницама оних чија траса најкраћим путем прелази 
преко еколошких коридора или комплекса станишта од већег броја субјединица. 
3.6.2.Објеката на водопривредне објекте и на неопходну инфраструктуру наведених 
објеката. 
3.6.3.На пољопривредне објекте неопходне за одрживо коришћење просторне целине 
датог станишта (објекти сточарства рибарства) који су лоцирани у складу са потребама 
заштите дивљих врста. 

 3.7.До 50 метара од коридора или станишта на грађевинском подручју (насеље, 
радне зоне, викенд зоне, туристичко-рекреативне и сл.) ограничава се изградња: 
- Објеката на оне чије граничне вредности индикатора буке не прелазе утврђеме 

норме за чисто стамбена подручја (55-45 dB(A)), a њихово осветљавање не 
делује на станиште или коридор; 

- Вештачких површина (паркинг, спортски терени и сл.) на парцеле са уређеном 
зеленом површином са функцијом одржавања континуитета зеленог појаса 
коридора или тампон зоне станишта; 

- Саобраћајница са тврдим застором за моторна возила на уређење постојећих 
саобраћајница насеља и на прилазне путеве објеката чија je намена везана за 
водно тело. уз примену техничких мера којима се обезбеђује безбедан прелаз за 
ситне животиње и којима се смањују утицаји осветљења, буке и загађења 
коридора/станишта. 

 
За изградњу далековода, експлоатацију минералних сировина и извођење радова који 
могу довести до измена у водном режиму подручја у обухвату Плана, неопходно је 
прибавити посебне услове заштите простора од надлежног завода за заштиту природе. 
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач je дужан да 
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме 
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе. 
 
 
4.4. ЗАШТИТА И УРЕЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
Културна добра, која се налазе у обухвату Плана, иако нису евидентирана на подручју 
посебне намене, могу бити од значаја за обухваћено подручје посебне намене. Њихова 
заштита, уређење и унапређење подразумева очување свих карактеристика на основу 
којих је утврђено њихово културно својство, редовно одржавање, уређење простора око 
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културног добра, као и њихово коришћење у смислу туристичке презентације. Услови 
заштите, које поставља надлежна установа за заштиту споменика културе, односе се на 
све категорије непокретних културних добара и подразумевају конзервацију и 
презентацију већ истражених непокретних културних добара, као и истраживање 
угрожених локалитета и спречавање њиховог даљег урушавања. 
 
На археолошким налазиштима није дозвољено предузимање било каквих грађевинских 
или земљаних радова, без стручног археолошког надзора. У случају посебно вредних 
налаза неопходно је извршити заштитна археолошка истраживања у непосредној зони 
налаза, уз учешће надлежног завода за заштиту споменика културе. 
 
Заштиту споменика културе потребно је вршити применом следећих услова и мера: 
- Сва урбанистичка и техничка документација мора се радити у складу са условима и 

мерама заштите утврђеним од стране надлежних завода за заштиту споменика културе; 
- Црква са околином подлеже највишем степену заштите применом конзерваторских 

мера и очувањем аутентичности, карактеристичних елемената архитектуре, 
габарита, декоративних елемената екстеријера и ентеријера; 

- Конзерваторско-рестаураторске радове могу вршити само овлашћена лица, у складу 
са Законом о културним добрима.  

 
Мере заштите комплекса АРАЧА (споменик културе и археолошки локалитет) 
обухватају следеће: 
- Сву планску, урбанистичку и техничку документацију је обавезно радити у складу са 

условима и мерама заштите непокретног културног добра које утврђује надлежна 
служба за заштиту културних добара (уређење комплекса, инфраструктурно опремање, 
радове на конзервацији и сл.); 

- При пројектовању нових објеката и површина обавезно је формирање јединствене 
архитектонске целине; 

- При пројектовању и извођењу нових објеката могућа је примена традиционалних 
или савремених материјала и мобилијара; 

- У случају земљаних радова обавезно је археолошко праћење радова. 
 
У заштићеној околини  комплекса Арача потребно је применити следеће мере: 
- Сву планску, урбанистичку и техничку документацију за уређење шире зоне 

заштите, као и изградњу планираних објеката радити у складу са условима 
утврђеним од стране надлежних служби за заштиту културних добара; 

- Забрањује се изградња великих инфраструктурних система, извођење радова којима 
се може угрозити статичка стабилност објеката, складиштење отпадних и штетних 
материја и сл. 

 
 
4.5. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА  
 
Елементарне непогоде 
 
При утврђивању просторне организације подручја обухвата Плана, неопходно је 
поштовати и имплементирати опште принципе заштите од елементарних непогода и 
других несрећа, имајући у виду и постојећу просторну организацију. Општи принципи 
управљања ризиком од елементарних непогода и других несрећа су: планирање и 
имплементација превентивних мера и активности; заштита, отклањање могућих узрока 
угрожавања (превенција); приправност и правовремено реаговање; смањење утицаја 
елементарних непогода; спречавање других несрећа и умањење њихових последица 
(санација).  
 
Планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама планирају се превентивне и 
оперативне мере за спречавање и умањење последица елементарних непогода, 
техничко-технолошких несрећа – удеса и катастрофа, као и снаге и средства субјеката 
система заштите и спасавања, њихово организовано и координирано ангажовање и 
деловање.  
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План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама ради се на основу Процене 
угрожености. Проценом угрожености извршиће се идентификација извора (узроци) 
могућег угрожавања, сагледавање могућих последица, процена потреба и могућности 
спровођења мера и активности заштите и спасавања од елементарних непогода и 
других несрећа, што ће утицати на утврђивање степена концентрације физичких 
структура и инфраструктурних објеката на одређеном простору.  
 
На подручју Просторног плана континуирано ће се спроводити мере заштите и одбране 
од елементарних непогода, које настају као последица климатских, хидролошких, 
орографских и сеизмичких карактеристика.  
 
На подручју Просторног плана изграђене су две противградне станице, са којих се 
током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. У пречнику од 100 m од 
противградних станица није дозвољена градња нових објеката без сагласности 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије.  
 
Удеси 
 
Концепција планирања и заштите простора од елементарних непогода и технолошких 
удеса базира се на минимизацији ризика по људско здравље и животе, природне и 
створене вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим 
појавама. Надлежности, обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и 
управљања у ванредним ситуацијама дефинисане су Законом о ванредним ситуацијама. 
Одредбе овог закона односе се на израду Планова заштите од удеса и предузимање 
мера за спречавање и ограничавање утицаја, успостављање адекватних одговора на 
ванредне ситуације које су узроковане елементарним непогодама, техничко-
технолошким несрећама - удесима и катастрофама.  Према подацима Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, у обухвату Просторног плана не постоји ни 
једно севесо постројење.  
 
На утврђивање концепције просторног развоја утичу постојеће делатности са 
присутним факторима ризика, угроженост простора природним непогодама и 
функционална намена простора. Планирање намене и садржаја простора и 
имплементација мера превенције има за циљ спречавање или смањивање вероватноће 
настанка удеса и могућих последица, а организују се и спроводе на основу процене 
ризика и последица од удеса. Ове мере се односе на: 
- Адекватно просторно планирање и зонирање (подразумева одређивање зона 

заштите, удаљености опасних активности од насеља, дислокацију постојећих 
ризичних садржаја, планирање одговарајућих садржаја у циљу спречавања ширења 
последица од потенцијалних удеса, итд.); 

- Специфичне услове за изградњу објеката и инфраструктуре са повећаним ризиком 
од удеса; 

- Израду анализе ризика од удеса и давање мишљења и сагласности на њих; 
- Избор и примену технологија чијом се експлоатацијом мање загађује животна 

средина и обезбеђује већи степен заштите од потенцијалног загађења; 
- Благовремено отклањање свих уочених техничко-технолошких недостатака; 
- Утврђивање траса транспорта опасних материја изван насељених места. 
 
 
4.6. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 
За простор који је предмет израде Просторног плана подручја посебне намене нема 
посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју 
прописују надлежни органи. У случају евентуалних акцидентних ситуација (ратних 
разарања) склањање људи, обезбедиће се у оквиру објеката (визиторски центар и 
салаши) изградњом ојачане плоче изнад подрумских просторија која може да издржи 
урушавање објекта, или ће се тој сврси прилагодити постојећи и нови инфраструктурни 
објекти погодни за заштиту и склањање. 
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5. НАМЕНА ПРОСТОРА И БИЛАНС ПОВРШИНА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
Укупно подручје обухваћено Просторним планом износи 10879,38 ha, од чега Резерват 
заузима површину од 976,4489 ha односно 8,97%, према Уредби о заштити Специјалног 
резервата природе „Слано копово“ („Службени гласник РС“, број 74/01). Површине по 
режимима заштите износе: 
- Режим заштите I (првог) степена: 217,1367 ha; 
- Режим заштите II (другог) степена: 220,0667 ha; 
- Режим заштите III (трећег) степена: 539,2455 ha. 

 
Табела 4. Укупно подручје обухваћено Просторним планом, према категоријама 

коришћења земљишта и билансом површина 2013. и 2023.г. 
 

ОСНОВНЕ КАТЕГОРИЈЕ ЗЕМЉИШТА 2013. година 2023. година 
ha % ha % 

А. ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 10447 96,0 10447 96,0 
Површине посебне намене 781 7,2 781 7,2 
Подручје изван простора посебне намене  9666 88,8 9666 88,8 
Б. ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 188 1,7 188 1,7 
Површине посебне намене 188 1,7 188 1,7 
Подручје изван простора посебне намене  - - - - 
В. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 244 2,2 244 2,2 
Површине посебне намене 6 0,1 6 0,1 
Подручје изван простора посебне намене  238 2,1 238 2,1 
УКУПНО 10 879 100 10 879 100 
 
Табела 5. Намена и биланс површина у подручју обухвата Просторног плана 
 

Р.бр. ПОДРУЧЈЕ ОБУХВАЋЕНО ПРОСТОРНИМ ПЛАНОМ Површина 
ha % 

1. Подручје посебне намене  3421 31,5 
 Заштићено подручје СРП ''Слано копово'' 976 9 

Станишта заштићених и строго заштићених врста 2186 20,1  
Еколошки коридори 259 2,4 

2. Подручје ван посебне намене у обухвату Просторног 
плана - Подручје територије Општине Нови Бечеј 

7548 68,5 

УКУПНА ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ОБУХВАЋЕНА ПРОСТОРНИМ 
ПЛАНОМ 

10879 100,00 

 
Табела 6. Намена и биланс површина у подручју посебне намене 
 

Р.бр. ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  Површина 
ha Ha 

1. Заштићено подручје са подцелинама - СРП „ Слано 
копово“ 

976 29,2 

 Режим I степена заштите 217 6,5 
Режим II степена заштите 220 6,6 
Режим III степена заштите 539 16,1 

2. Предеона целина станишта заштићених врста 2185 63,8 
3. Предеона целина еколошких коридора 260 7,0 

УКУПНА ПОВРШИНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 3421 100 
 
Пољопривредно земљиште заузима највећу површину од 10447 ha, односно 96,0% од 
укупне површине у обухвату Плана.  Водно земљиште заузима површину од 188 hа 
односно 1,7% од укупне површине у обухвату. Вода даје основни печат овом подручју 
и представља један од одлучујућих еколошких фактора у генези педосфере и 
појављивању биљног и животињског света. Површина грађевинског земљишта (радни 
комплекси и саобраћајна инфраструктура) у обухвату Плана износи 244 ha односно 
2,2% од укупне површине. Обзиром да је стратешки циљ заштита, унапређење и 
уређење Резервата, у планском периоду није предвиђена промена категорије 
земљишта на заштићеном простору, због очувања изворности и оригиналности 
предметног подручја. 
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IV  ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПО ЦЕЛИНАМА И ПОДЦЕЛИНАМА  
 
Правила уређења по предеоним целинама и подцелинама 
 
У оквиру подручја посебне намене издвојене су три предеоне целине: заштићено 
подручје - Резерват, слатинска и водена станишта строго заштићених врста у окружењу и 
еколошке коридори. У оквиру предеоне целине - Резервата, дефинисане су предеоне 
подцелине, које чине простори у режиму заштите I, II и III степена. 
 
Правила уређења у оквиру подручја посебне намене подразумевају: 
-   Директну примену овог Просторног плана на основу дефинисаних правила грађења 

за дефинисане локалитете; 
-  Израду планова детаљне регулације за дефинисане зоне и локалитете на основу 

смерница за уређење и мера заштите утврђених овим Просторним планом; 
-  Обавезну израду плана детаљне регулације, уколико је за дефинисане локалитете 

потребно одредити грађевинско земљиште, утврдити јавни интерес или нову 
регулацију; 

-  Директну примену овог Просторног плана за уређење и активности на пољопривредном 
и водном земљишту уз поштовање мера заштите природе, ради заштите и очувања, пре 
свега, природних вредности и предеоног мозаика подручја. 

 
 
1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПРЕДЕОНУ ЦЕЛИНУ ЗАШТИЋЕНОГ 

ПОДРУЧЈА- РЕЗЕРВАТА И ПРЕДЕОНИХ ПОДЦЕЛИНА 
 
За подручје Резервата, као предеоне целине, утврђена су правила уређења, грађења и 
коришћења према режимима заштите. Простори у режимима заштите представљају 
предеоне подцелине (3), које су приказане на Рефералној карти бр. 3 – Природни 
ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара. 
 
У условима и мерама заштите добијеним од Покрајинског завода за заштиту природе 
који су утврђени за Резерват, односно за сва три режима заштите у Резервату, 
забрањена је промена намене површина и изградња индустријских, пољопривредних и 
сличних објеката (туристички комплекси, хотелски комплекси и др.).  
 
Дозвољена је изградња објеката за потребе заштите и управљања, истраживања и 
едукације на локалитетима утврђеним овим Просторним планом (Реферална карта бр. 1 
– Посебна намена простора).  
 
Да би се штетне последице у коришћењу простора и природних ресурса свеле на 
најмању могућу меру, дефинисани су локалитети на којима су постојећи објекти и дати 
услови за њихову реконструкцију или пренамену, односно изградњу нових објеката 
ради обогаћивања садржаја локалитета. Приликом изградње нових објеката и 
реконструкције постојећих објеката, обавезно је користити природни материјал који 
преовлађује на том простору, архитектуру објеката уклопити у околни простор (ритски 
амбијент). Забрањено је подизање ограде око објеката, осим на одређеним 
локалитетима и под условима које прописује Завод за заштиту природе. Дозвољена је 
изградња шетних стаза и прилазних путева. 
 
Простор у режиму заштите I степена 
 
На простору са овим режимом заштите забрањене су све активности осим научних 
истраживања (које не нарушавају природне вредности), контролисане едукације и 
посете и спровођење заштитних мера и активности у циљу очувања и унапређења 
постојећег стања екосистема. На овом простору забрањено је коришћење природних 
ресурса и изградња објеката. 
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Простор у режиму заштите II степена 
 
На овом простору забрањена је изградња објеката. 
Могуће су управљачке интервенције у смислу ревитализације и укупног унапређења 
Резервата.   
 
Простор у режиму заштите III степена 
 
На простору режима заштите III степена дозвољена је адаптација и реконструкција 
постојећих објеката и изградња нових објеката и уређење површина у складу са 
Правилима градње из овог Плана и у складу са условима Покрајинског завода за заштиту 
природе.  
 
Од постојећих објеката и локалитета у овом простору регистровани су: 
1. Објекти у функцији Резервата: визиторски центар и две високе осматрачнице уз 

западну границу резервата, једна ниска осматрачница у близини визиторског центра 
и једна средња осматрачница на источној граници Резервата; 

2. Објекти на пољопривредном земљишту: салаши (Алмашијев и Попов) и један викенд 
објекат; 

3. Објекти на грађевинском земљишту: део складишног комплекса „Вребалов аграр“; 
4. Део локалитета археолошких налазишта. 
 
Дозвољена је изградња шетних стаза. Изградњу шетних стаза треба извршити без 
промене рељефа, а ради лакшег кретања туриста горњи слој стазе извести од речног 
шљунка. Стазе извести према програму изградње и одржавања стаза управљача 
Резервата, уз прибављену сагласност Покрајинског завода за заштиту природе. 
 
Дозвољена је изградња бициклистичке стазе, коју треба вршити на основу правила 
грађења за инфраструктуру, датих у наредном поглављу.  
 
Поред наведених објеката, дозвољена је и изградња противпожарних осматрачница на 
локалитетима које ће утврдити управљач Резервата и Покрајински завод за заштиту 
природе, у складу са потребама. 
 
 
1.2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ПРЕДЕОНЕ ЦЕЛИНЕ СТАНИШТА И 

ЕКОЛОШКИХ КОРИДОРА  
 
На овим предеоним целинама забрањено је мењати намену површина (осим у циљу 
еколошке ревитализације) преоравати површине под природном вегетацијом, уклањати 
травни покривач са површинским слојем земљишта, подизати соларне и 
ветрогенераторе, градити рибњаке, отварати површинске копове, мењати морфологију 
терена, привремено или трајно одлагати отпад и опасне материје, уносити инвазивне 
врсте биљака и животиња. 
 
Забрањена је изградња нових стамбених, производних и других објеката чије је 
коришћење везано за присуство људи или животиња; ветропаркова и појединачних 
ветрогенератора (турбина). 
 
Ограничава се изградња објеката: на пољопривредне објекте неопходне за одрживо 
коришћење просторне целине датог станишта (објекти сточарства, рибарства) који су 
лоцирани у складу са потребама заштите дивљих врста. 
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1.3. УРБАНИСТИЧКИ И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ 
ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ПОСЕБНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ И МРЕЖЕ 
САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ПРИКЉУЧЕЊЕ 

 
1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
 
Објекти јавне путне - друмске и железничке инфраструктуре (државни путеви у складу 
са Уредбом о категоризацији државних путева, постојећа и планирана железничка 
инфраструктура), као и пратећи садржаји уз путеве, ће се реконструисати/градити на 
основу услова из донетог Просторног плана локалне самоуправе. 
 
Водни саобраћај  
 
Приликом изградње објеката у оквиру водног-пловног пута ОКМ ХС ДТД, услове треба 
тражити од надлежног предузећа (ЈП Воде Војводине) које је задужено за одржавање и 
развој водних-пловних путева. 
 
Путна мрежа 
 
Државни и општински путеви ће се реконструисати/градити на основу услова - правила 
уређења и грађења из просторних и урбанистичких планова, уз придржавање законске 
и подзаконске регулативе и услова надлежног предузећа - управљача над предметним 
јавним путевима. Реализацију изградње/реконструкције путне инфраструктуре би 
требало извршити уз уважавање анализе постојећих и перспективних саобраћајних 
токова, као и експлоатационог стања коловозних површина и осталих елемената 
предметних јавних путева. 
 
Железничка мрежа 
 
Железничка инфраструктура ће се реконструисати/градити на основу услова - правила 
уређења и грађења из просторних и урбанистичких планова, уз придржавање законске 
и подзаконске регулативе и услова надлежног предузећа - управљача над предметном 
инфраструктуром. Реализацију изградње/реконструкције железничке инфраструктуре 
би требало извршити уз уважавање анализе постојећих и перспективних саобраћајних 
токова, као и експлоатационог стања пружне инфраструктуре. 
 
Некатегорисана путна мрежа 
 
Атарски путеви  
 
Изградња и одржавање атарских путева спроводиће се у складу са препорукама и 
смерницама из просторних планова јединица локалне самоуправе.  
 
У обухвату Плана (Нови Бечеј) налазе се различити хијерархиjски нивои атарских 
путева: 
- главни атарски пут има ширину коридора од 12 - 15 m у коме се смешта сва  

инфраструктура и коловоз; 
- сабирни атарски пут има ширину коридора 8 - 10 m и служи за двосмерни саобраћај; 
- приступни атарски пут има ширину коридора 4 - 6 m и у њему се одвија једносмерни 

саобраћај, а на деоницама где су обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај. 
 
Саобраћајнице до садржаја у атару се воде кроз ове коридоре, а димензије, 
изграђеност коловоза (земљани, тврди или савремени застор) се утврђују у зависности 
од очекиваног саобраћаја. 
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Изградња, одржавање и реконструкција атарских путева је у надлежности управљача - 
локалне самоуправе, која својим краткорочним или дугорочним плановима управљања 
одређује приоритете, динамику и реализацију свих активности на атарској путној 
мрежи.  
 
Све активности-интервенције на атарској путној мрежи се обављају у оквиру утврђених 
регулационих ширина. У случајевима захтева за променом хијерархијске дефиниције 
атарских путева обавезна је израда плана детаљне регулације.  
 
Остали приступни путеви 
 
Изградња и одржавање осталих путева спроводиће се у складу са важећом регулативом 
и техничким прописима (SRPS за путеве са малим саобраћајем). Уколико приликом 
реализације ових саобраћајних капацитета дође до потребе за заузимањем новог 
земљишта, обавезна је израда одговарајуће планске документације (план детаљне 
регулације). 
 
Немоторни саобраћај 
 
Пешачке и колско-пешачке стазе (до локалитета у оквиру посебне намене) могуће 
је градити уз следеће препоруке: 
- Минимална ширина пешачке стазе 2 m;  
- Изградња застора је могућа од доступних материјала (препорука: земља, камени 

агрегат, шљунак и сл.) као и од савремених материјала (асфалт и др.). За колско-
пешачке стазе обавезна је стабилизација застора. 

 
Бициклистичке стазе потребно је реконструисати/градити уз следеће 
препоруке: 
- Минимална ширина бициклистичке стазе 1,5 m (2,5 m - двосмерни саобраћај); 
- Изградња застора од доступних материјала уз обавезну стабилизацију истог, могућа 

је и примена савремених материјала (асфалт); 
- Застор мора бити раван, без улегнућа и одговарајуће носивости.  
 
За грађење објеката преко водотока (мостови) у зони посебне намене 
(мелиоративни канали, баре, рукавци) препоручује се: 
- Изградња од природних материјала - дрвета; 
- Искључиво за пешачки и режимски (повремени) колски саобраћај (искључиво 

путничка возила); 
- Минимална ширина моста 2,0 m (колско-пешачки мост 5,0-7,0 m); 
- Носивост за лак саобраћај; 
- Обавезна изградња заштитне ограде. 
 
1.3.2. Водна инфраструктура 

 
- На простору где не постоје услови за прикључење на јавни систем водоснабдевања, 

снабдевање водом обезбедити из бунара бушених на парцелама корисника, а у 
складу са Законом о водама; 

- Отпадне воде прикупљати путем водонепропусних септичких јама одговарајућег 
капацитета, које ће се периодично према потребама празнити аутоцистернама, 
ангажовањем надлежног комуналног предузећа, а садржај одвозити на депонију; 

- Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на 
таложнику, односно сепаратору уља и масти; 

- Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама обавезно зацевити према 
важећим прописима и стандардима; 

- Забрањује се спречавање несметаног протицаја воде, успоравање и дизање нивоа 
воде, чиме би се могао пореметити постојећи режим вода на објектима и у 
земљишту; 
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- Улив атмосферских вода у мелиоративне канале и потоке извести путем уређених 
испуста, који су осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала-
потока; 

- Кишна канализација се може прикључити на постојеће мелиорационе канале-потоке, 
али под условом да сакупљају само условно чисте атмосферске воде чији квалитет 
одговара II класи вода; 

- Забрањује се испуштање непречишћених отпадних вода у површинске и подземне 
воде, односно забрањује се унос штетних и опасних материја које могу да угрозе 
квалитет (еколошки и хемијски статус), чиме се узрокује физичка, хемијска, 
биолошка или бактериолошка промена вода; 

- На простору где није изграђена јавна канализација, отпадне воде могу се 
прикључити на водонепропусне септичке јаме, без упијајућег бунара које ће 
празнити месно комунално предузеће; 

- Уређење мелиоративних канала биће дефинисано израдом одговарајуће 
урбанистичке и техничке документације, према мишљењу Јавног водопривредног 
предузећа „Воде Војводине“ - Нови Сад и условима надлежног органа; 

- Извођење радова на водним објектима (каналска мрежа, насипи, црпне станице, 
уставе, мостови, пропусти, итд.) мора имати апсолутни приоритет, без обзира на 
период вегетације, постојећа станишта или миграције. Није дозвољено угрожавати 
приступ водним објектима и комуникацију по водном земљишту. Стручне службе 
задржавају право да у сваком моменту, уколико је то интерес водопривреде, 
обављају активности у приобалном делу; 

- Радови на редовном и инвестиционом одржавању водних објеката и водотока 
(измуљење и кошење каналске мреже, одржавање, кошење и тарупирање заштитних 
водних објеката – насипа, црпних станица, устава, мостова, пропуста итд.) морају се 
континуирано одвијати, без ограничавања или условљавања, како временски тако 
ни по врсти радова и средстава које се користе; 

- Дуж мелиорационих канала, ван грађевинског подручја, са обе стране обезбедити по 
минимум 10 m слободног простора преко којег ће се вршити одржавање канала (у 
грађевинском подручју ово ограничење износи 5 m), односно према мишљењу 
надлежног водопривредног предузећа и условима надлежног органа, и у том појасу 
забрањено је градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати 
друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих 
канала за одводњавање и предузимати радње којима се омета редовно одржавање 
ових канала; 

- У зони заштитних објеката, односно одбрамбеног насипа, не дозвољава се изградња 
објеката које захтевају укопавање у тело насипа, тј. Нису дозвољени никакви 
објекти и радови којима би се могла довести у питање стабилност и фунционалност 
насипа као заштитног објекта од високих вода, а ни ограничења у коришћењу 
хемијских и биолошких средстава као заштитних мера; 

- Током спровођења одбране од поплава, не сме се ометати коришћење друге 
одбрамбене линије и формирање постојећих и планираних ретензија, као ни 
кориштење материјала за градњу заштитних објеката из позајмишта; 

- Ради очувања и одржавања водних тела површинских и подземних вода и заштитних 
и других водних објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења 
пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне 
средине, забрањено је вршити радње на начин како је дефинисано члановима 133. и 
134. Закона о водама. 

 
1.3.3. Енергетска инфраструктура 
 
1.3.3.1. Електроенергетска инфраструктура 
 
- За садржаје ван насеља, у оквиру посебних целина од значаја за очување биолошке 

разноврсности, електроенергетску средњенапонску и нисконапонску мрежу градити 
подземно. 
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Подземна електроенергетска мрежа 
 

- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,0 m; 
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 кV и електронских 

комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,50 m, односно 1,0 m за 
каблове напона преко 10 кV; 

- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања 
треба да буде око 90; 

- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских 
комуникационих, сем при укрштању, при чему минимално вертикално растојање 
мора бити 0,5 m; 

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације 
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити 
веће од 0,50 m; 

- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода 
или канализације; 

- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално 
растојање мора бити веће од 0,30 m, а при приближавању и паралелном вођењу 
0,50m.  

 
Правила за изградњу јавног осветљења 
 
- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја; 
-   Избегавати директно осветљење еколошких коридора и применити одговарајућа     

техничка решења у складу са еколошком функцијом локација (тип, усмереност     
светлосних извора, интензитет и период осветљења, боја светлости итд.) у складу са  
потребама јавних површина.  

 
1.3.3.2. Термоенергетска инфраструктура 
 
Гасоводи високог притиска 
 
Минимална растојања спољне ивице подземних гасовода од других објеката или 
објеката паралелних са гасоводом су: 
 

 ПРИТИСАК ПРИТИСАК 16 ДО 50 bar 
(m) 

 ПРЕЧНИК ЦЕВОВОДА DN ≤150 150 <  
DN ≤ 500 

500 < 
DN ≤1000 

DN >  
1000 

Саобраћајнице 
(рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) 

5 5 5 5 

Подземни линијски инфраструктурни објекти 
(рачунајући од спољне ивице објекта) 

0,5 1 3 5 

Растојањa се могу изузетно смањити уз примену додатних мерa као што су: смањење 
пројектног фактора, повећање дубине укопавања или примена механичке заштите при 
ископавању. 
 
Минимално потребно растојање при укрштању гасовода са подземним линијским 
инфраструктурним објектима је 0,5 m. 
 
Минимална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и стубова 
далековода су: 
 

 паралелно вођење (m) при укрштању (m) 
≤ 20 kV 10 5 

20 kV < U ≤ 35 kV 15 5 
35 kV < U ≤ 110 kV 20 10 
110 kV < U ≤ 220 kV 25 10 

 
Минимално растојање се рачуна од темеља стуба далековода и уземљивача. 
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Минимално растојање спољне ивице надземних гасовода (притисак 16 до 50 barа) од 
путева (рачунајући од спољне ивице земљишног појаса) је 30 m. 
 
1.3.3.3. Коришћење обновљивих извора енергије 
 
Објекти који користе обновљиве изворе енергије: 

 
-  У оквиру посебне намене, на крововима објеката могу се постављати соларни  

панели који ће користити сунчеву енергију за производњу топлотне или електричне 
енергије за сопствене потребе;  

-   За соларне панеле користити материјал без одсјаја (мат материјал). 
 
1.3.4. Електронска комуникациона инфраструктура 
 
Подземна електронска комуникациона мрежа 
- Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница; 
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m; 
- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелно са државним путем, 

морају бити постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута-
ножице насипа трупа пута, или спољне ивице путног канала за одводњавање; 

- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, 
управно на предметни пут у прописаној заштитној цеви; 

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране; 

- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са 
државним путем) износи 1,35-1,50 m мерено од најниже горње коте коловоза до 
горње коте заштитне цеви; 

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала 
за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 
заштитне цеви износи 1,0-1,2 m; 

- Укрштање планираних инсталација удаљити од укрштања постојећих инсталација 
на мин. 10,0 m; 

- Ако постоје постојеће трасе, нове електронске комуникационе каблове полагати у 
исте; 

- Заштита телекомуникационих коридора, и изградња инфраструктурних и других 
објеката у близини електронских комуникационих коридора мора бити у складу са 
Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске 
комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио-коридора и заштитне зоне и 
начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС“ број  
16/12); 

- За потребе удаљених корисника, ван насеља, може се градити бежична (РР) 
електронска комуникациона мрежа. 

 
Услови грађења бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката:  
- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја фиксне, мобилне 

комуникационе мреже и опреме за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио 
станица, радио релејних станица, као и антене и антенски носачи могу се поставити 
на објекте.  

 
1.3.5. Правила за подизање заштитних појасева зеленила 
 
На површинама изван Резервата, на простору посебне намене, могуће је подизање 
заштитних појасева зеленила у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре и 
пољопривредног земљишта (ветрозаштитни и пољозаштитни појасеви), уз примену 
мера заштите природе које се односе на станишта заштићених врста и еколошке 
коридоре. За формирање ових појасева је потребна довољна ширина регулације у  
оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре. Најмања препоручена ширина ових 
појасева је 5 m. 
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Услови за формирање заштитних појасева у оквиру саобраћајне и водне 
инфраструктуре: 
- У оквиру заштитног појаса ДП I реда се не планира подизање заштитних појасева 

зеленила, осим уколико ширина путног појаса то дозвољава;  
- У оквиру заштитног појаса ДП II реда, уколико ширина путног појаса то дозвољава,  

могуће је формирати заштитни појас зеленила ширина од 11 m (формирати га  
обострано са сваке стране по  5,5 m); 

- У оквиру заштитног појаса  општинског пута и некатегорисаних путева, уколико 
ширина путног појаса то дозвољава, могуће је формирати заштитне појасеве 
минимум 5 m; 

- На местима међусобног укрштање саобраћајне и друге инфраструктуре, при садњи 
заштитних појасева зеленила, потребно је придржавати се услова везаних за 
безбедност саобраћаја; 

- Ускладити положај заштитних појасева зеленила са постојећом и планираном 
подземном и надземном инфраструктуром; 

- У оквиру водног земљишта уз канале, уколико постоји довољна ширина њихове 
регулације, могуће је формирати заштитне појасеве зеленила ван појаса потребног 
за одржавање канала; 

- У оквиру водног земљишта уз канале уз које су формирани насипи, могуће је 
формирати заштитне појасеве зеленила или друге засаде дрвећа, водећи рачуна о 
заштити насипа.  

 
Услови за формирање заштитних појасева зеленила у оквиру пољопривредног 
земљишта (пољозаштитни појасеви), уз некатегорисане путеве и каналску мрежу: 
-  Формирање појасева од просечно 10 m ширине (минимум 6 m); 
-  Формирање главних појасева управно на правац дувања ветра, а споредних управно 

на правац главних појасева; 
-  Формирање једноредних или дворедних појасева у зони мање угрожености од ветра, а у 

зони јаког ветра и суше појасева од 3-5 редова од лишћарских врста аутохтоног 
порекла; 

-  Формирање појасева на међусобном растојању од 30 њихових висина, како би се 
остварили ефекти заштите од ветра, одношења земљишта и усева у фази семена; 

-  Формирање ажурних типова појасева (са већим бројем отвора распоређених по 
целом профилу појаса). 

  
Према условима из овог Просторног плана, потребна је израда планске документације 
(основе газдовања шумама) и пројектне документације. Пројектном документацијом 
одредити просторни распоред заштитних појасева зеленила, типове, ширину, 
међусобна растојања и конкретан избор врста. Забрањена је примена инвазивних 
врста, ради очувања биолошког диверзитета. За формирање заштитних појасева је 
потребно прибавити услове од надлежне институције за заштиту природе. 
 
 
1.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И 

КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА 
ЉУДИ 

 
1.4.1. Мере заштите и уређења предела 
 
Поред наведених општих и посебних услова и мера заштите природног и културног 
наслеђа, додатно се наводе и мере које се односе на структурирање предела и заштиту 
вредности предеоних елемената, а односе се на простор посебне намене: 
- Забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих 

зависи функционалност система водотока и канала;  
- Забрањена је изградња ветроелектрана и соларних електрана на пољопривредном, и 

водном земљишту, као и малих хидроелектрана на водном земљишту; 
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- Забрањена је изградња објеката који неповољно утичу на ваздух, воде, земљиште и 
шуме, изгледом, прекомерном буком или могућношћу да на други начин могу да наруше 
природне и остале вредности подручја, а посебно амбијенталне вредности  непокретних 
културних добара, геоморфолошких формација и станишта биљака и животиња; 

- Обавезно се морају одржавати еколошки коридори успостављањем континуитета 
зелених површина, чија структура и намена подржава функције коридора;  

- Без сагласности Покрајинског завода за заштиту природе забрањена је изградња на 
пашњацима и ливадама;  

- Забрањени су радови и интервенције који могу изазвати процес водне ерозије; 
- Неопходно је одржавање непосредног окружења културних добара, историјских 

споменика и јавних чесми, обрадивог пољопривредног земљишта, водотокова и канала 
и земљишта уз њих, површина за рекреацију, саобраћајне инфраструктуре и др. 

 
1.4.2. Мере заштите животне средине и живота и здравља људи 
 
Наведене мере за заштиту животне средине обухватају интегрално управљање 
простором, чијом реализацијом ће се зауставити и спречити негативни утицаји на 
животну средину и здравље људи, које могу имати поједини оператери и активности.  
За све објекте који могу имати утицаја на животну средину, надлежни орган треба да 
пропише израду студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 
заштити животне средине, Законом о процени утицаја на животну средину, 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину и Уредбом о 
утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за 
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
број 114/08). 
 
 
2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА У ОКВИРУ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
2.1.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ГРАЂЕВИНСКОМ  ЗЕМЉИШТУ  
 
Део складишног комплекса „Вребалов аграр“ – плато за складиштење грађевинског 
материјала који се налази у простору посебне намене задржава се у постојећем стању 
и дозвољена је могућност текућег одржавања и санације платоа. Није могуће извођење 
грађевинских радова у смислу доградње, проширења, опремање инсталацијама 
(електроинсталацијом и осветљењем платоа), нити опремање било каквом врстом 
опреме (контејнери и сл.) 
 
 
2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ  
 
Пољопривредно земљиште се користи за пољопривредну производњу и не може се 
користити у друге сврхе осим у случајевима и под условима утврђеним Законом о 
пољопривредном земљишту и у складу са овим Просторним планом.  
 
Коришћење пољопривредног земљишта у заштићеном подручју, усагласити са мерама које 
се односе на заштитне зоне према важећим уредбама о заштити и мерама заштите на 
стаништима заштићених врста, еколошким коридорима и њиховим заштитним зонама. 
Коришћење пољопривредног земљишта у посебној намени усагласити са мерама које се 
односе на станиште заштићених врста, резерват, еколошке коридоре и њихове заштитне 
зоне. Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и 
промена намене земљишта није дозвољена, осим у изузетним случајевима и у складу са 
условима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту. 
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Водећи рачуна о основним принципима заштите пољопривредног земљишта, на 
пољопривредном земљишту је могућа адаптација или реконструкција следећих 
објеката: 
- Породичне стамбене зграде пољопривредног домаћинства у циљу побољшања 

услова становања чланова тог домаћинства или у случају природног раздвајања 
пољопривредног домаћинства највише до 200 m2 стамбеног простора; 

- Економских објеката који су у функцији примарне пољопривредне производње 
(објекти за смештај механизације, репроматеријала, смештај и чување готових 
пољопривредних производа, стаје за гајење стоке, објекти за потребе гајења и 
приказивања старих аутохтоних сорти биљних култура и раса домаћих животиња). 

 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА У РЕЗЕРВАТУ, СТАНИШТИМА И ЕКОЛОШКИМ 
КОРИДОРИМА 
 
Ова правила се примењују за реконструкцију и изградњу објеката у простору посебне 
намене (резерват, станишта и еколошких коридора).  
  
Забрањена је изградња свих врста објеката у простору Резервата који се налази у I  и 
II режиму заштите. 
 
У простору Резервата који се налази у II режиму заштите, дозвољено је осматрање које 
се врши на само за то одређеним областима, без кретања по Резервату, с тим да се 
прилаз местима за осматрање мора одвијати утврђеном стазом. Максимални број 
осматрачких места у овој зони је : једно место. 
 
Врста и намена објеката који се могу градити у III режиму заштите 
 
Дозвољена је изградња објеката у оквиру катастарске или грађевинске парцеле чија је 
намена у функцији очувања површина посебне намене као и задовољења едукативних, 
истраживачких и туристичких активности: нпр. визиторски центар (постојећи), 
осматрачнице, учионице на отвореном, објекти намењени држању стоке - чобанске 
колибе, објекти у функцији постојећих салаша (објекти за становање, помоћни и 
економски објекти).   
     
У Резервату у режиму III степена заштите се на основу овог Просторног плана могу 
градити још и: 
- Пунктови за потребе едукације и презентације природних вредности у 

традиционалном стилу од дрвета (надстрешнице, столови, клупе) уз сагласност 
Покрајинског завода за заштиту природе; 

- Противпожарне осматрачнице. 
                                                               
Врста објекта: у складу са наменом објекта (слободностојећи, објекти у низу). 
 
Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање нових парцела 
 
Обрадиво пољопривредно земљиште не може да се уситни на парцеле чија је површина 
мања од пола хектара. 
 
За списе и радње у поступку добровољног груписања земљишта не плаћа се 
административна такса (чл.48. Закона о пољопривредном земљишту). 
 
Дозвољена спратност и висина објекта 
 
Дозвољена спратност: П (приземље) 
Дозвољена висина: у складу са наменом објекта и окружењем, односно условима 
Завода за заштиту природе. 
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Архитектонско, односно естетско обликовање појединих елемената објекта 
 
Архитектонским облицима, употребљеним материјалима и бојама мора се тежити ка 
успостављању јединствене естетски визуелне целине. Користити природне материјале. 
Мрежу путева у Резервату градити на основу услова датим овим Просторним планом и 
условима Покрајинског завода за заштиту природе. 
 
Пешачке стазе градити ширине минимално 1,0 метар у зависности од околног простора. 
За насипање стазе користити природни материјал, који се користи и за шумске путеве. 
 
 
2.3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ  
 
Водно земљиште  у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или 
повремено има воде (корито за велику воду и приобално земљиште), због чега се 
формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају 
на акватични и приобални екосистем. Водно земљиште користи се на начин којим се не 
утиче штетно на воде и приобални екосистем и не ограничавају права других. Коришћење 
и уређење водног земљишта регулисано је Законом о водама, којим су дефинисане 
забране, ограничења права и обавезе власника и корисника водног земљишта и водних 
објеката. 
 
Водно земљиште је намењено за одржавање и унапређење водног режима у складу са 
Законом о водама и актима донетим на основу тог закона, а посебно за: 
1) Изградњу, реконструкцију и санацију водних објеката; 
2) Одржавање корита водотока и водних објеката; 
3) Спровођење мера које се односе на уређење водотока и заштиту од штетног дејства 

вода, уређење и коришћење вода и заштиту вода. 
 
Осим за намене из претходног става, водно земљиште може да се, у складу са овим 
Законом и актима донетим на основу овог Закона, користи и за: 
1) Изградњу и одржавање линијских инфраструктурних објеката; 
2) Изградњу и одржавање објеката намењених одбрани државе; 
4) Изградњу и одржавање објеката за коришћење природних купалишта и за 

спровођење заштитних мера на природним купалиштима; 
7) Постављање привезишта за чамце, као и плутаћујег објекта у смислу закона којим се 

уређују пловидба и луке; 
8) Спорт, рекреацију и туризам; 
9) Обављање пољопривредне делатности; 
 
Изградња и опремање објеката намењених рекреацији, туризму, разоноди на води, 
спортском риболову и слично, мора бити првенствено од монтажних елемената, са 
неопходним санитарно-техничким уређајима и архитектонском обрадом која се уклапа 
у пејзаж. На локалитетима који су предвиђени за подизање оваквих објеката, слободан 
простор око објеката се мора користити заједнички, без ограђивања и парцелисања. 
 
На овим просторима је присутна аутохтона вегетација и тај пејзаж треба и даље 
задржати у његовом изворном облику, не уносећи нове врсте. 
 
Планирање активности и изградња и опремање објеката на овим локалитетима, вршиће 
се на основу плана детаљне регулације. 
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V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
 
1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У 

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ 
 
Имплементација Просторног плана представља процес примене и спровођења циљева и 
решења утврђених Просторним планом. Реализација овог процеса захтева дефинисање 
система управљања просторним развојем (у оквиру актуелног законодавства и 
институционалног амбијента), утврђивање потребних активности, мера и инструмената 
за имплементацију, утврђивање приоритета у имплементацији, као и утврђивање 
учесника у процесу имплементације и њихових обавеза, овлашћења и одговорности. 
 
Управљање просторним развојем се заснива на постојећем систему управљања у АП 
Војводини и подразумева координиране активности различитих нивоа органа државне 
управе у процесу коришћења, уређења, развоја и заштите планског подручја: 
- Покрајински ниво – ресорни секретаријати Владе АПВ; 
- Ниво локалне самоуправе – ресорно одељење и службе јединице локалне 

самоуправе. 
 
Управљање просторним развојем представља процес доношења одлука, заснованих на 
потреби реализације циљева и решења утврђених Просторним планом, при чему 
приоритет имају функције и садржаји од заједничког, јавног значаја. Примарну 
одговорност за реализацију ових садржаја имају органи државне управе.  
 
Реализација функција и садржаја јавног значаја, представља неопходан предуслов за 
реализацију свих осталих планских решења, те има карактер развојног „прага“. Без 
њихове реализације, не могу се очекивати значајни развојни ефекти у другим областима 
привређивања. Наведени државни органи, у складу са својим нивоом, овлашћењима, 
обавезама и одговорностима, морају бити координатори планираних активности и актера у 
процесу имплементације. Активности свих нивоа управљања морају бити међусобно 
усклађене. 
 
Средства за финансирање ових активности обезбедиће се из средстава АП Војводине, 
општине у обухвату Просторног плана, посебних фондова, могућих концесионара, 
иностраних донатора и спонзора, као и средстава грађана, корисника и инвеститора на 
подручју Просторног плана. 
Сходно томе у имплементацији Просторног плана учествују: 
- Министарство рударства и енергетике, Београд;   
- Министарство заштите животне средине, Београд;   
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 

управљање ризиком, Београд;  
- Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 

Београд;      
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 

превентивну заштиту, Београд;       
- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад;   
- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад; 
- Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама, Нови Сад;  
- Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 

Нови Сад;   
- Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Нови Сад;  
- Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад;  
- Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова, Нови Сад; 
- Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад;   
- Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу, Нови Сад; 
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- Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, 
Одељење у Зрењанину;  

- Покрајински Завод за заштиту природе, Нови Сад; 
- Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин; 
- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;  
- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин; 
- Републички геодетски завод, Београд; 
- Републички сеизмолошки завод, Београд;   
- Републички хидрометеоролошки завод, Нови Сад; 
- Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије; 
- „Железнице Србије“, Акционарско друштво, Београд;  
- ЈП „Путеви Србије“, Београд;     
- РДУ Радио Телевизија Србије, Сертификационо тело РТС, Развој и сертификација, 

Одељење вишенаменске телекомуникационе мреже, Београд;   
- Радио телевизија Војводине, Нови Сад;  
- ЈП Електромрежа Србије, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон техника, 

Београд;      
- Транснафта, ЈП за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима; 
- ЈП „Србијагас“, Нови Сад; 
- НИС, Гаспром њефт, Нови Сад;   
- Електровојводина д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција Нови Сад; 
- Електровојводина д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин;  
- ЈП „Пошта Србије“, ЈР поштанског саобраћаја „Зрењанин“, Служба за поштанске 

услуге и поштанску мрежу, Зрењанин; 
- Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Дирекција за технику, 

Извршна јединица Зрењанин, Служба за планирање развој и инвестициону 
изградњу; 

- Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Дирекција за технику, 
Функција за планирање и развој мреже и сервиса, Сектор за развој транспортне 
мреже, Београд;      

- Теленор д.о.о., Нови Београд;       
- ВИП мобиле д.о.о., Београд;      
- Туристичка организација Војводине, Нови Сад; 
- Општина Нови Бечеј, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту 

животне средине;   
- „Ловачко удружење Нови Бечеј“, СРП „Слано копово“, Нови Бечеј; 
- ЈП за комунално-стамбене послове „Комуналац“, Нови Бечеј. 
 
 
2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ     

ПЛАНОВА И ДРУГЕ РАЗВОЈНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ 
ПЛАНА 

 
За подручје Просторног плана, које је ван простора посебне намене простора, планска 
документа чије је доношење у надлежности јединице локалне самоуправе, треба 
усагласити са важећим уредбама о заштити заштићених подручја и мерама заштите 
заштићених и строго заштићених врста и еколошких коридора са заштитним зонама, a 
према условима надлежне институције за заштиту природе. 
 
При изради урбанистичких планова неопходно је примењивати основне услове/правила 
уређења и грађења, који су дефинисани овим Просторним планом. Правила уређења, 
грађења, коришћења и заштите подручја посебне намене, обавезујућа су за израду 
урбанистичких планова и не могу се мењати. До доношења нових урбанистичких 
планова, примењиваће се важећи урбанистички планови, у деловима који нису у 
супротности са овим Просторним планом. 
За изградњу мелиоративних система на простору посебне намене (део канала 
„Бечејски“) неопходна је израда плана детаљне регулације (реф. карта бр. 4). 
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Урбанистичке целине, објекти и инфраструктура морају бити уређени/изграђени у складу 
са: 
- Условима заштите животне средине, заштите природних и културних добара; 
- Важећим законима и прописима који регулишу ову област; 
- Условима заштите од елементарних непогода (земљотрес, пожари, поплаве, грома и 

др.) и ратних дејстава. 
 
За израду урбанистичких планова неопходно је прибављање услова надлежних 
организација и јавних предузећа . 
 
Просторни план спроводиће се и обавезним уграђивањем његових одредби у: 
- Планове и програме јавних предузећа у области инфраструктуре (саобраћај, 

водопривреда, електроенергетика, електронске комуникације и др.); 
- Планове и програме за развој подручја од посебног интереса (зоне заштићених 

природних и културних добара и др.); 
- Посебне планове, програме, пројекте и основе за поједине области (коришћење и 

уређење Резервата, уређење пољопривредног земљишта, рекултивација 
деградираног земљишта, заштита животне средине и др.). 

 
 
 
3. ПРИОРИТЕТНА ПЛАНСКА РЕШЕЊА И ПРОЈЕКТИ 
 
Заштита предела и природних добара 
 
- Обезбеђење одговарајућег режима вода ради унапређења стања свих екосистема; 
- Уређење предела стимулисањем традиционалног начина коришћења простора у 

циљу очувања његових руралних особина. 
 

Пољопривреда 
 
- Смањење употребе хемијских средстава ограничавањем количина употребе 

хемијских средстава, обезбеђивање подстицајних средстава за органску производњу 
и друге мере у пољопривреди, које ће допринети очувању природних вредности 
простора и квалитета животне средине. 

 
Туризам 
 
-  Обезбедити квалитетне објекте, опрему и водича за посетиоце, група до 5 особа за 

специјални „bird watching“ туризам; 
-  Изградити и обележити мрежу рекреативно-едукативних стаза које би биле у 

функцији едукације, рекреације, образовања, научних истраживања и сл. 
 
Саобраћај 

 
 Реконструкција/изградња путне мреже нижег хијерархијског нивоа, као и 

инфраструктуре немоторног саобраћаја: пешачких и бициклистичких стаза свих 
нивоа. 

 
Водопривредна инфраструктура 
 
-  Спровођење хидротехничких мера за одржавање оптималног хидролошког режима 

заштићених подручја. 
 
Енергетика 
 
- Реконструкција електроенергетске мреже; 
-   Обезбеђење поузданог и сигурног транспорта природног гаса до потрошача.  
Електронска комуникациона инфраструктура 
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- Обезбеђење услова за одвијање телекомуникационог саобраћаја у пружању   
најсавременијих услуга електронских комуникација. 

 
 
 
4. МЕРЕ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 
 
Управљање заштитом, развојем, уређењем и коришћењем подручја које обухвата 
Просторни план, засниваће се на развојно–управљачким документима (програми и 
планови), изворима финансирања, стимулативним политикама, институционалној 
подршци, информатичкој, промотерско-маркентишкој, истраживачкој и другим 
подршкама. 
 
Извори финансирања развоја и заштите планског подручја зависиће од врсте 
приоритетних пројеката који ће се реализовати и нивоа надлежности. Основне линије 
финансирања чиниће буџетска средства републичког, покрајинског, градског и 
општинског нивоа, кредитна средства фондова и банака, као и учешће у различитим 
програмима Европске Уније ради коришћења средстава из предприступних и 
структурних фондова за реструктурирање привреде и изградњу капиталних објеката. 
Финансијско-економске мере подразумевају и учешће Општине Нови Бечеј. 
 
Праћење и координацију активности на реализацији Просторног плана потребно је 
обезбедити кроз одговарајући информациони систем којим је потребно, поред праћења 
спровођења мера заштите, уређења и коришћења Резервата, омогућити обједињено 
праћење и туристичке понуде и потражње, као и праћење комплементарних активности 
у окружењу Резервата. Ово ће омогућити перманентну процену укупних ефеката 
заштите и развоја подручја, као и евентуално доношење корективних одлука, у односу 
на усвојена планска решења. 
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1 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
На основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посeбне наменe Специјалног 
резервата природе „Слано копово“ („Службени лист АПВ“, број 36/13) и Одлуке о изради 
Извештаја о стратешкој процени утицаја ППППН Специјалног резервата природе „Слано 
копово“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 36/13), приступило се изради 
Просторног плана подручја посeбне наменe Специјалног резервата природе „Слано 
копово“ (у даљем тексту: Просторни план) и Извештаја о стратешкој процени утицаја 
ППППН Специјалног резервата природе „Слано копово“ на животну средину (у даљем 
тексту: Стратешка процена). 
 
Носилац израде Стратешке процене је Јавно предузеће за просторно и урбанистичко 
планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад. 
 
Просторни план је усклађен са законском регулативом: Закон о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14); Правилник о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15), 
Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник 
РС“, број 88/10), Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10,  93/12 и 101/16), 
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. 
закон, 72/09-др. закон и 43/11-УС), Закон о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10), Закон о регионалном развоју 
(„Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 30/10), Закон о заштити природе („Службени гласник 
РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка и 14/16), Одлука о доношењу Регионалног 
просторног плана АП Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 22/11), као и другим 
актуелним одлукама и стратегијама Владе Републике Србије и Покрајинске владе и 
нормативним актима и документима који се односе на предметни Просторни план. 
 
Стратешка процена утицаја на животну средину представља инструмент којим се стварају 
услови за оптималну заштиту животне средине у процесу просторног планирања и 
представља свеобухватан, комплексан и јединствен поступак. Израда Стратешке процене 
се врши паралелно са израдом планског документа јер се предметним елаборатом 
интегришу циљеви и принципи одрживог развоја у просторном плану, с циљем 
избегавања, спречавања или минимизације негативних утицаја на биодиверзитет, 
природне, културне и друге створене вредности, животну средину и здравље људи. 
Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 
135/04 и 88/10) дефинисани су принцип одрживог развоја, социјалне прихватљивости, 
економске оправданости и еколошке одрживости у смислу полазних основа просторног 
планирања. Одредбама члана 4. овог закона утврђена су начела стратешке процене:  
- одрживог развоја;  
- интегралности;  
- предострожности; 
- хијерархије и координације; 
- јавности.  
 
Укључивањем услова заштите животне средине у Просторни план кроз инструмент 
стратешке процене, даје се обавезујући - интегрални оквир заштите, реализацијом кроз 
одговарајуће међусекторске планове, програме и пројекте. У превентивном смислу, свака 
активност је планирана, односно свако планско решење је дефинисано с циљем да се 
спрече или смање негативни утицаји, обезбеди рационално коришћење ресурса, а ризик 
од акцидената и негативних утицаја на људе сведе на минимум. У поступку израде 
стратешке процене остварује се координација између заинтересованих органа и 
организација, а у току разматрања и усвајања, обезбедиће се учешће јавности у поступку 
јавног увида. У припреми и изради Просторног плана и Стратешке процене успостављена 
је сарадња са стручним институцијама и организацијама, као и предузећима који имају 
надлежност на планском подручју, у оквиру које су добијени услови за израду Просторног 
плана.  
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I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
1. ПОВОД, ПРЕДМЕТ И РАЗЛОГ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Непосредан повод за израду Извештаја о стратешкој процени утицаја је обавеза 
произашла из Одлуке о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја 
посебне намене на животну средину. 
 
У складу са законским одредбама и праксом Стратешке процене у Европи, Извештај о 
стратешкој процени структурално обрађује:  
(1) полазне основе стратешке процене (амбијентални оквир за обављање стратешке 

процене); 
(2) циљеве и индикаторе (аналитички и циљни оквир за анализу и дијагнозу стања, 

дефинисања проблема и проналажења решења);  
(3) стратешку процену утицаја (стратешка процена утицаја на животну средину у 

ужем смислу – дефинисање матричног оквира процене);  
(4) смернице за ниже хијерархијске нивое (утврђивање смерница, стратешког и 

хијерархијског оквира за обављање процена утицаја у току спровођења 
Просторног плана);  

(5) програм праћења стања животне средине (мониторинг – оквир за праћење 
спровођења Просторног плана, односно очекиваних ефеката, стварних утицаја и 
новог стања на планском подручју); 

(6) коришћену методологију и тешкоће у изради (концептуални и методолошки оквир 
коришћен у току израде стратешке процене, односно објективне тешкоће које су 
утицале на стратешку процену); 

(7) начин одлучивања (оквир у коме су доношене одлуке, односно учешће јавности у 
поступку стратешке процене);  

(8) закључна разматрања и напомене (синтезни оквир стратешке процене са визијом 
за спровођење и унапређења стратешке процене). 

 
Опис граница Просторног плана 
 
Подручје обухвата Просторног плана (10879,38 ha), у административном смислу, 
простире се на делу К.О. Нови Бечеј и К.О. Кумане, општине Нови Бечеј. Подручје 
Резервата заузима површину од 976,4489 ha и припада групи речних или флувијалних 
језера. Водено окно Сланог копова се простире правцем југоисток - северозапад и 
елипсоидног је облика. По дужој оси, при средњем нивоу воде, дугачко је 3 km. 
 
Након сагледавања шире зоне утицаја на Резерват, потребу његове заштите и имајући 
у виду eколошке карактеристике предметног подручја, предложена је значајно ужа 
граница обухвата, иницирана од стране Завода за заштиту природе (гр. прилог). 
 
Приликом утврђивања предлога обухвата Плана, процењено је да треба да буду 
обухваћени: хидролошка целина заштићеног подручја, простори на којима je могуће 
извршити проширење Резервата и простори који су еколошки непосредно повезани са 
Резерватом, па граница обухвата Плана прати канале (канала ДТД и Кикиндски канал) 
и укључује значајна слатинска и водена станишта у окружењу. У складу са потребама 
будућег проширења граница Резервата, у План je неопходно укључити к.п. бр. 4001-
4034, део атар. путева и делове к.п. канала бр. 8120 и 8121. K.O. Кумане, Општина 
Нови Бечеј. Обзиром да се међу темељним вредностима Резервата истичу слано језеро 
и велика миграторна јата ждралова, од великог значаја је динамика воде у језеру, која 
директно зависи од хидролошких прилика у ширем окружењу. Такође, ждралови током 

дневних и сезонских прелета интензивно користе околне просторе.  
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Из наведених разлога, неопходно je обезбедити усклађено и контролисано коришћење 
простора у предложеном обухвату Плана, који износи 10879,38 ha. 
 
Из обухвата Плана су искључене површине, које немају утицаја на очување 
заштићеног подручја: плавно подручје реке Тисе, десна обала реке Тисе, простори 
удаљени и каналима одељени од Резервата и грађевинско подручје насеља Нови Бечеј. 
 
Унутар подручја обухвата Просторног плана дефинисана је посебна намена, која  
обухвата три предеоне целине: Резерват, са три подцелине (режими заштите) као 
заштићено подручје, слатинска и водена станишта строго заштићених врста у 
окружењу и еколошке коридоре у обухвату Плана (гр. прилог). 
 
 
1.1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
За предметно подручје донета је Одлука о изради Стратешке процене утицаја 
Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Слано 
копово“ на животну средину („Службени лист АПВ“, број 36/13), која представља 
правни основ за израду наведеног елабората. 
 
Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам, 
градитељство и заштиту животне средине. Обрађивач Просторног плана је Јавно 
предузеће за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад. 
 
У складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о стратешкој процени утицаја 
на животну средину, Стратешка процена утицаја на животну средину је саставни део 
овог Просторног плана. 
 
Просторно планска решења су усклађена са прописима, који посредно или непосредно, 
регулишу ову област. 
 
Упоредо са израдом Просторног плана припремљена је и документациона основа 
планског документа, која се састоји од пристиглих услова и мишљења надлежних 
органа и организација, студија, стратешких докумената локалних самоуправа, стручних 
експертиза итд. 
 
Просторни план је урађен у Географском информационом систему (у даљем тексту: 
ГИС) - окружењу, што омогућава једноставнију размену података за обухваћено 
подручје и ефикаснију контролу спровођења Просторног плана. 
 
 
 
2. КРАТАК ПРЕГЛЕД САДРЖАЈА И ЦИЉЕВА ПЛАНА  
 
2.1. САДРЖАЈ ПЛАНА 
 
Просторни план се израђује у складу са Законом о планирању и изградњи и 
Правилником о садржини, начину и поступку израде планских докумената. 
 
Текстуални део Нацрта Просторног плана садржи следећa главна поглавља: 
 
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 

1.  Обухват и опис граница подручја Просторног плана, границе целина и 
подцелина посебне намене  

2.  Обавезе, услови и смернице из Просторног плана Републике Србије и других 
развојних докумената 
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3.  Скраћени приказ и оцена постојећег стања (потенцијали, ограничења, swot 
анализа) 

II  ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ОПШТА КОНЦЕПЦИЈА ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА 
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

1.  Принципи просторног развоја 
2.  Општи и оперативни циљеви просторног развоја 

     3. Регионални аспект развоја подручја посебне намене и функционалне везе и 
међуодноси са окружењем 

4. Општа концепција развоја подручја посебне намене  
III ПЛАНСКА РЕШЕЊА РАЗВОЈА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

1.  Заштита културног предела, културног и природног наслеђа и заштита животне 
средине 

2.  Заштита, уређење и коришћење природних система 
3.  Утицај посебне намене на демографске и социјалне процесе и системе 
4.  Утицај посебне намене на економију и привредне системе 
5.  Просторни развој саобраћаја и инфраструктурних система  
6.  Заштита животне средине, заштита простора од елементарних непогода, заштита 

простора од интереса за одбрану земље и ратних разарања  
7.  Намена простора и биланс површина посебне намене 

IV ПРАВИЛА УПОТРЕБЕ ЗЕМЉИШТА, ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
1. Правила уређења и организације земљишта (са зонама заштите) 
2. Правила грађења 

V ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 
1.  Институционални оквир имплементације и учесници у имплементацији 
2. Смернице за израду урбанистичких планова и друге развојне документације за 

подручје Плана 
3.  Приоритетна планска решења и пројекти 
4.  Мере и инструменти за имплементацију 

  
Графички прилог Нацрта Просторног плана обухвата 4 рефералне карте. 
 
 
2.2. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА 
 
Са аспекта заштите природних добара општи циљ израде Просторног плана је 
спровођење заштите, очувања и унапређења природних вредности подручја, у циљу 
реализације утврђених режима заштите, са усмеравањем људских активности у 
наведеном контексту. 
 
Пољопривреда 
 
Основни циљ пољопривредне производње је усклађивање са природним окружењем 
односно обезбеђивање његове заштите и очувања. 
Са аспекта развоја туризма на простору обухваћеном Планом, општи циљ развоја је: 
- обједињавање туристичке понуде засноване на потенцијалима за развој туризма, 

усклађене са режимима заштите туристичке дестинације СРП „Слано копово“. 
 

Инфраструктурни системи 
 
Основни циљеви у области саобраћајне инфраструктуре су: 
- утврђивање оптималне интегралне саобраћајне мреже која ће третирати све видове 

саобраћаја и опслуживати све садржаје и локалитете у оквиру подручја Специјалног 
резервата природе „Слано копово“ уз уважавање економских, техничко -
технолошких, просторно - функционалних и еколошких критеријума; 

- обезбеђење просторних услова за правилно функционисање свих саобраћајних 
система, у оквиру простора обухвата Просторног плана, али и повезивања са 
окружењем.  
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Водопривредна инфраструктура 
 
Основни принцип коришћења водних ресурса је „вода је опште добро“ и као таква мора 
бити доступна свима који живе поред ње и на њој. Основни циљ је интегрално 
уређење, заштита и коришћење вода. 
 
Као делови основног стратешког циља у области водопривреде систематизовани су 
следећи циљеви: 
- дефинисање водопривредног развоја и могућности водопривреде као подстицајног, 

или ограничавајућег фактора у оквиру других компонената развоја подручја; 
- обезбеђење довољне количине квалитетне воде за потребе наводњавања што више 

обрадивих пољопривредних површина у вегетационом периоду, од априла до краја 
септембра месеца, кад је у већини случајева изражен дефицит воде у земљишту; 

- унапређење свих делатности на водама и око њих, како би се успешно могли 
реализовати други циљеви у области водопривреде; 

- заштита и уређење сливова са гледишта развоја водопривредних система и развоја 
других водопривредних грана, путем заштите и ревитализације угрожених екосистема, 
унапређења естетских вредности, очувања и унапређења археолошких, историјских, 
биолошких, геолошких и других природних и створених ресурса и вредности. 

 
Општи циљ је: утврђивање програма и смерница развоја енергетске инфраструктуре, 
синхронизација њеног развоја са свим активностима на овом подручју (чиме би се 
обезбедили најповољнији услови за заштиту животне средине, очување природних 
вредности, живот и рад људи на овом подручју) и њен даљи развој. 
 
Основни циљ у погледу обновљивих извора енергије је стварање услова за 
повећање њиховог коришћења.  
 
Основни циљ: повећање енергетске ефикасности у свим секторима зградарства, 
индустрије, саобраћаја и комуналних услуга, што је и у економском интересу, од 
значаја за заштиту животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања 
природних ресурса. 
 
Основни циљ у области електронске комуникационе инфраструктуре је њен 
уравнотежен развој на подручју Плана, као једног од значајног покретача нове 
економије и обележја савременог друштва засноване на ICT технологији. 
 
 
2.3. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА 
 
Заштита предела и природних добара 
 
Због изузетних природних вредности, које указују на јединственост подручја 
националних и европских размера, посебни циљеви Просторног плана са становишта 
заштите природе су: 
- очување јединствености, изворности и аутентичности природних вредности 

подручја; 
- трајно одрживо управљање и коришћење природних ресурса, уз поштовање 

одредаба акта о заштити природног добра, Закона о заштити природе, Закона о 
заштити животне средине, Конвенције о биолошкој разноврсности, Конвенције о 
заштити дивље флоре и фауне и њихових станишта, Конвенције о заштити 
миграторних врста,  Рамсарској конвенцији и других законских регулатива; 

- обезбеђење одговарајућег режима вода ради унапређења стања свих екосистема; 
- очување и заштита предела, посебно подручја посебне намене у обухвату 

Просторног плана; 
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- постизање равнотеже између активности у простору и предеоних елемената, ради   
минимизирања оптерећења на заступљене типове предела и очувања и унапређења 
предеоне разноврсности; 

- уређење предела стимулисањем традиционалног начина коришћења простора 
(салаши) у циљу очувања његових руралних особина; 

- унапређење стања популације крупне и ситне дивљачи; 
- дефинисање радњи и мера (станишни услови, технички објекти и др.) за повећање 

учешћа бројности аутохтоних врста дивљачи; 
- заштита и очување биолошког диверзитета. 
 
Пољопривреда 
 
Посебни циљеви: 
- препознавање и лоцирање специфичности појединих делова посматраног подручја и 

могућности валоризације тих компаративних предности; 
- бројчано увећање сточног фонда и побољшање његових производних резултата, за 

које постоје природни потенцијали који нису искоришћени у довољној мери; 
- измена сетвене структуре са циљем повећања површина, односно процентуалног 

удела производа усклађених са еколошким могућностима посматраног простора; 
- модернизација прераде пољопривредних производа и њихова стандардизација; 
- заштита генетског, специјског и екосистемског биодиверзитета прихватањем 

производне праксе пољопривреде, у сврху очувања биљних и животињских врста од 
посебног значаја; 

- унапређење производње, прераде и пласмана традиционалних пољопривредних 
производа. 

 
Туризам 
 
Посебни циљеви: 
- одрживи развој туризма уз поштовање прописаних мера заштите Уредбе; 
- уређење и опремање постојећих и нових простора намењених рекреацији и туризму 

са мерама заштите животне средине; 
- рационално коришћење природних ресурса у складу са условима очувања, заштите 

и унапређења природне и животне средине; 
- развој туризма са комплементарним активностима; 
- едукација свих учесника у туристичким и пратећим активностима; 
- дефинисање приоритетних облика туризма, обим туристичких активности и простора 

на којима ће се спроводити (излетнички, рекреативни, културни, ловни, риболовни, 
етно туризам и сл.); 

- коришћење потенцијала Резервата као препознатљивог подручја. 
 
Заштита и коришћење природних ресурса 
 
Пољопривредно земљиште  
 
Посебни циљеви: 
- спречавање заузимања пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, 

успостављањем ефикасне контроле; 
- заштита пољопривредног земљишта од смањења нивоа органских материја, 

салинизације и сабијања и то: поштовањем плодореда, комбиновањем и 
уравнотежењем ратарско - сточарске производње и успостављањем еколошки 
оптималних односа између интензивних култура са једне стране и травњака, шума и 
сл. са друге; 

- заштита пољопривредног земљишта од контаминације опасним и штетним 
материјама редукцијом употребе хемијских средстава и минералних ђубрива на 
њивама; 
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- неговање и унапређење пољопривредног земљишта, не само у производном него и 
еколошком домену и то: изградњом и одржавањем система за наводњавање и 
одводњавање (дренажу), рекултивацијом деградираних површина, уређењем ливада 
и пашњака и другим агромелиорационим мерама. 

 
Водни ресурси 
 
У области коришћења вода  утврђени су следећи циљеви: 
- постизање „доброг“ статуса вода до 2015. године, мисли се пре свега на 

површинске; 
- заштита водених екосистема; 
- потенцирање одрживог коришћења вода. 
 
Минерални и енергетски ресурси 
 
Минералне сировине користити у складу са Законом о рударству. Постојеће просторе,  
на којима се вршила експлоатација, треба вратити у пређашње стање рекултивацијом и 
дати им намену којом се не угрожава стање животне средине. 
 
Одобрење за експлоатацију минералних сировина, на територији Покрајине, уз претходно 
прибављену сагласност надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде на Пројекат рекултивације и пренамене земљишта, као и уз достављени 
доказ о плаћеној накнади за ту намену, издаје Покрајински секретаријат за енергетику и 
минералне сировине. На просторима где је завршена експлоатација минералних сировина 
мора се извршити рекултивација и ревитализација земљишта у свему према напред 
наведеном пројекту рекултивације, а у складу са важећим законима. 
  
Инфраструктурни системи 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Посебни циљеви су: 
- стварање услова за развој саобраћајних капацитета заснованих на европским 

стандардима тј. стратешким принципима одрживог развоја животне средине; 
- формирање општинске саобраћајне матрице тако да саобраћајни правци према 

постојећим и новоустановљеним локалитетима представљају важне - засебне 
саобраћајне правце у оквиру општине Нови Бечеј, како би се задовољили сви нивои 
будућег интеррегионалног и локалног повезивања овог простора са окружењем; 

- формирање мреже путева (посебно нижег хијерархијског нивоа) које треба да 
створи оптималне услове повезивања насеља са окружењем, у циљу остварења 
комуникација насеља са локалитетима који су у функцији афирмације еколошког 
коридора. 

 
Водопривредна инфраструктура 
 
Посебни циљеви развоја водопривредне инфраструктуре: 
 
Праћење стања водног режима, стања влажних станишта, одржавање оптималног 
режима вода и почетак спровођења хидротехничких мера за одржавање овог 
оптималног режима вода, утврђивање и одржавање оптималног водног режима 
влажних станишта, одржавање проточности канала који повезује „Слано копово“ са 
каналском мрежом, ваљано одржавати постојећу мрежу и регулисаних корита, сачувати 
мелиорационе системе. 
Енергетска инфраструктура 
 
Посебни циљеви: 
- технолошка модернизација енергетских објеката; 
- реконструкција, ревитализација и модернизација постојеће инфраструктуре; 
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- повећање сигурности напајања корисника електропреносног система, повећање 
поузданости рада преносног система и смањење губитака у преносном систему; 

- смањење потрошње финалне енергије; 
- обезбеђивање услова за унапређење енергетске ефикасности у обављању 

енергетске делатности (у производњи и преносу) и потрошњи енергије у свим 
енергетским секторима; 

- супституција електричне енергије за добијање толотне енергије другим 
енергентима; 

- смањење штетних утицаја енергетских објеката на животну средину.  
 
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) 
 
Основни циљ: стварање услова за повећање коришћења обновљивих извора енергије, 
пре свега соларне енергије у оквиру посебне намене.  
 
Енергетска ефикасност 
 
Основни циљ: повећање енергетске ефикасности у свим секторима зградарства, 
индустрије, саобраћаја и комуналних услуга, што је и у економском интересу, од 
значаја за заштиту животне средине, а све у контексту одрживог коришћења и очувања 
природних ресурса. 
 
Посебни циљеви су: 
- детаљно сагледавање стања потрошње енергената (према структури и врсти 

енергетских услуга);  
- пројектовање нових енергетски ефикасних зграда и реконструкција постојећих уз 

поштовање принципа енергетске ефикасности; 
-  утврђивање ефеката мера које се спроводе у погледу рационалне употребе 

енергије; 
- замена класичних сијалица тзв. штедљивим. 

 
Гасоводна инфраструктура  
 
Са аспекта коришћења енергетских извора и енергетске инфраструктуре, као плански 
циљ утврђује се функционално коришћење и штедња необновљивих ресурса, штедња 
произведене енергије и стимулисање примене нових технологија производње енергије, 
нарочито оних које доприносе рационалном коришћењу, штедњи енергије и заштити 
животне средине, као и коришћењу обновљивих извора енергије. 
 
У области термоенергетске инфраструктуре оперативни циљеви су: 
- побољшање рада и поузданости постојеће гасоводне и нафтоводне инфраструктуре, 

као и њихов даљи развој у оквиру подручја посебне намене, изузев простора у 
режимима I и II степена заштите заштићених подручја; 

- даља истраживања и експлоатација минералних сировина дозвољена су у оквиру 
подручја посебне намене, изузев простора који су у режиму I, II и III степена 
заштите заштићених подручја.  

 
Електронска комуникациона инфраструктура 
           
Посебни циљеви: 
- потпуна дигитализација електронске комуникационе инфраструктуре; 
- развој широкопојасне мреже на целом подручју; 
- увођење савремених електронских комуникационих услуга; 
- обезбеђивање бежичне електронске комуникационе мреже за ретко насељена и 

удаљена подручја и  насеља, као и садржаје ван насеља;      
- повећање квалитета услуга мобилних комуникација. 
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Заштита непокретних културних добара 
 
Са аспекта заштите културних добара оперативни циљ израде Просторног плана је 
спровођење заштите, очувања и унапређења културних вредности подручја, у циљу 
реализације утврђених мера заштите, са усмеравањем људских активности у 
наведеном контексту. 
 
За потребе израде Плана надлежна установа за заштиту - Завод за заштиту споменика 
културе из Зрењанина треба да достави анализу и валоризацију утврђених 
споменичких вредности и вредности урбаних и физичких структура у обухвату Плана и 
дефинише смернице заштите (услови чувања, одржавања и коришћења културних 
добара) у даљем процесу урбанистичког планирања и изградње. На подручју обухвата 
Плана од непокретних културних добара заступљени су споменици културе, 
археолошки локалитети. Ова културна добра су означена у графичком приказу. 
 
Објекти - споменици културе су у лошем грађевинском стању, док су археолошка 
налазишта још увек углавном недовољно испитана и истражена. 
 
Заштита животне средине 
 
Оперативни циљеви у области заштите животне средине су: 
- интеграција заштите животне средине у све појединачне секторске политике и 

стратегије развоја; 
- успостављање континуираног праћења стања чинилаца животне средине: воде, 

ваздуха, земљишта, биомониторинга и мониторинга буке (уз државни пут); 
- планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;  
- успостављање селективне и контролисане примене хемијских средстава заштите и 

минералних ђубрива у пољопривреди; 
- формирање заштитног зеленила у виду пољозаштитних појасева и дуж 

инфраструктурних коридора; 
- рекултивација свих деградираних површина (депонија, сточно гробље, позајмишта и 

др.); 
- адекватно одлагање комуналног отпада, елиминација сточних лешева, у складу са 

Стратегијом управљања отпадом, законима и важећим правилницима. 
 
 
 
3. ПРЕГЛЕД ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
3.1. ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
Геолошке и геоморфолошке карактеристике 
 
Слано копово представља Тисин фосилни меандар, односно геоморфолошки облик 
постао радом речне воде, што значи да припада групи речних или флувијалних језера. 
Један од доказа правца некадашњег тока Тисе је Бикова хумка и десетак других хумки 
у окружењу, јер су оне у прошлости пратиле ток реке. 
 
Басен Сланог копова заузима највећи део источног крака поменутог меандра, чији 
облик подсећа на потковицу са крацима окренутим ка југоистоку.  
 
Паралелно са Сланим коповом, са његове источне стране, простире се ужа депресија 
Мало копово или Пошташ копово. Оно је обрасло барском вегетацијом и за разлику од 
Сланог копова припада слатководном типу бара, који уз то нема сталну воду. Ова два 
копа су раздвојена нешто вишом лесном гредом која се зове Између копова. Њихова 
мeђусобна удаљеност износи од 350 m до 900 m.  
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Водено окно Сланог копова се простире правцем југоисток-северозапад. Елипсоидног je 
облика. По дужој оси, при средњем нивоу воде, дугачко je 3 km. 
 
Хидролошке карактеристике 
 
Језеро се храни водом из три извора, атмосферским талогом, површинским притицањем 
воде и подземном водом, односно фреатском издани, а храњење се одвија и кроз 
напред наведена „ока“. Воду губи испаравањем, чији је највећи интензитет током лета, 
а с обзиром на то да се у том делу године јавља минимум падавина, последица 
испаравања и дефицита падавина је негативан водни биланс језера. 
 
Слано копово је раније имало више воде. Прокопавањем магистралног канала ДТД 
Нови Бечеј – Банатска Паланка на 2 km јужно и Кикиндског канала 4,5 km источно, 
Слано копово се нашло на њиховом сустицају, чиме је снижен ниво фреатске издани, 
због чега се храњење Сланог копова подземним водама нашло у дефициту. Такође, 
сматра се да је смањење количине воде у Сланом копову сложен проблем, чија генеза 
није последица само поремећаја водног биланса, него и вишегодишње суме падавина у 
неколико узастопних сушних година. 
 
У зависности од обилности падавина и варирања нивоа подземних вода је и режим 
снабдевања Копова водом. Одступање од уобичајеног водног режима је било изражено 
и у сушним периодима када је појачано испаравање довело до промене количине соли 
у води и у површинском слоју тла. Последица тога је заслањеност која по питању 
количине хлорида за 12 пута премашује максималну количину ових соли у 
површинским водама Војводине. Слано копово има воду изразито базичне реакције (pH 
се креће од 9,0 до 9,4). Дубина воде није изражена, просечно се креће око 70 cm, а на 
најдубљим местима је око 1 метар, мада у највећем делу басена не прелази 20 cm. 
 
Климатске карактеристике 
 
Општина Нови Бечеј се налази у области умерено континенталне климе. 
 
Сеизмичке карактеристике 
 
Према карти макросеизмичке рејонизације, издатој од стране Сеизмолошког завода 
Србије у Београду 1987. године, подручје општине Нови Бечеј се налази у зони од 70 и 
80MCS, за повратни период од 100 и 200 година. Појава земљотреса јачине 70 и 80MCS  
могућа је на ужем простору уз реку Тису. 
 
Педолошке карактеристике 
 
Територију катастарске општине Нови Бечеј карактерише више типова и подтипова као 
и варијетета и форми земљишта.  
 
Tериторија општине Нови Бечеј располаже са релативно добрим земљишним фондом и  
постоје услови за развој пољопривредне производње (могућност наводњавања), уз 
координисану примену савремених агротехничких мера, којима се неће деградирати 
карактеристике земљишта, односно које ће повећати обим пољопривредне производње 
као и промену сетвених структура (у корист индустријског биља).    
 
3.1.1. Заштићена природна подручја, значајна подручја и биодиверзитет  
 
На предметном простору се налазе подручја важна за очување биолошке 
разноврсности: 
1. Заштићена подручја: 
СРП „Слано копово“ заштићен Уредбом о заштити СРП „Слано копово“ („Службени 
гласник PC“, број 74/01) којом je установљен тростепени режим заштите (у даљем 
тексту: Резерват). 
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2. Подручја планирана за заштиту: 
Ha предметном простору налази се део подручја „Слатине Баната“, слатинског 
коридора планираног за заштиту, који обухвата станишта заштићених и строго 
заштићених врста од националног значаја: NBC03a, NBC03b NBC04. 
 
3. Подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности: 
- Слано копово - подручје уписано на листу Рамсарских подручја; 
- Слано копово RS0000010 - подручје Емералд мреже; 
- Средњи Банат I (Острово; Русанда; Окањ) - подручје издвојено као IPA подручје; 
- Слано копово RS009IBA - међународно значајно подручје за птице – IBA. 
 
4. Станишта заштићених и строго заштићених врста oд националног значаја 

и типови станишта (укључујући станишта у подручју планираном за заштиту) 
- Станишта су регистрована у бази података Завода у складу са критеријумима 

Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих вpcтa 
биљака животиња и гљива број 110-00-18/2009-03 од 20 1.2010. („Службени 
гласник PC“, бр. 5/2010, 47/11). 

 
5. Еколошки значајна подручја еколошке мреже Републике Србије 
- Еколошки значајно подручје бр. 8 утврђено Уредбом о еколошкој мрежи 05, које 

обухвата: заштићено природно добро СРП „Слано копово“, Емералд подручје Слано 
копово; IPA подручја Слано копово и IBA подручје Слано копово. 

 
6. Еколошки коридори: 
регионални и локални еколошки коридори обухватају: 
- деоницу Слатинско-степског еколошког коридора Баната од регионалног значаја; 
- деонице регионалних еколошких коридора: Кикиндски канал и основне каналске 

мреже ХС ДТД од Бегеја до Тисе; 
- локални еколошки коридори су пашњаци уз мелиоративне канале и сами канали као 

и локални еколошки полигон; 
- регионални еколошки коридори су утврђени Регионалним просторним планом АП 

Војводине („Службени лист АП Војводине“, број 22/11). 
 
3.1.2. Експлоатација минералних сировина 
 
Нафтној индустрији Србије а.д. Нови Сад одобрено је извођење детаљних геолошких 
истраживања нафте и гаса на територији средњег Баната на истражном простору  
бр. 5072, које обухвата и предметно подручје посебне намене. 
 
У обухвату Плана, ван граница Специјалног резервата природе и осталог простора 
посебне намене, налази се евидентирано лежиште „Средња Страна“ са овереним 
резервама керамичке-опекарске глине. 
 
На основу података којима располаже надлежни Секретаријат1, хидрогеотермални 
потенцијали на простору обухвата Плана до сада нису испитани. 
 
3.1.3. Обновљиви извори енергије 
 
На простору обухвата Плана, за сада не постоји организовано коришћење обновљивих 
извора енергије. 
 
У оквиру посебне намене могуће је коришћење соларне енергије, у виду топлотне или 
електричне преко соларних панела постављеним на кровове објеката. 
 
                                           
1 Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Нови Сад 
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3.2. ПРОСТОРНА ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Према ППРС, односно предвиђеном стању квалитета животне средине и мерама заштите 
животне средине, које је потребно предузимати у односу на степен загађености, 
Резерват припада подручју веома квалитетне животне средине, а у осталом делу  
обухвата Плана налази се подручје угрожене животне средине (к.о. Нови Бечеј). За 
сваку категорију су предвиђене мере за спречавање деградације и унапређење 
постојећег стања, с циљем очувања природних вредности. 
 
 
3.3. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  
 
3.3.1. Привреда  
 
Целокупни простор обухвата Плана има карактер руралног подручја јер на целом 
подручју нема насељених места, него само неколико активних салаша, оријентисаних 
на пољопривредну производњу. 
 
Пољопривредна производња се врши у окружењу Резервата гајењем монокултура на 
великим површинама, које су добијене укрупњавањем парцела. 
 
Обрада земљишта на подручју Резервата је релативно екстензивна, врши се на мањим 
парцелама, у приватном власништву, док je пашарење ограничено на ливаде. 
 
Ha западној обали тзв. „песку“, налазе ce воћњаци, виногради и њиве. 
 
Ловство, као традиционални начин коришћења предметног простора, присутно је и 
данас, врши се у складу са прописаним режимима заштите и не угрожава основне 
природне вредности подручја. 
 
3.3.2. Инфраструктурни системи 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Путна инфраструктура  
 
Геосаобраћајни положај АП Војводине на саобраћајној карти Европе је врло значајан 
јер овим простором пролазе важне трасе европских путева у оквиру коридора Х, који 
својим значајем, својим захтевима, као и својом изграђеношћу, овај простор стављају 
на лествицу врло значајних простора са саобраћајног аспекта односно остварења 
комуникација средње Европе са југоисточном Европом и Малом Азијом.  
 
За простор обухвата Просторног плана најважнија је веза са путним правцима 
државних путева бр.15 (M-3) и бр.117 (Р-114). 
 
Саобраћајне везе између насеља у обухвату Просторног плана се остварују преко 
успостављене мреже државних путева I и II реда, као и мреже нижег нивоа. 
Територијом обухваћеном овим Просторним планом пролази делимично или целом 
својом трасом више државних путева2: 
- ДП Iб реда бр.15/М-3, државна граница са Мађарском (гранични прелаз Бачки Брег) 

- Бездан – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј - Нови Бечеј - Кикинда - 
државна граница са Румунијом (гранични прелаз Наково); 

- ДП IIа реда бр. 117/Р-114, Нови Бечеј – Башаид - Банатско Карађорђево. 
 

                                           
2 Донета је  Уредба о категоризацији државних путева, у недостатку графичког дела Уредбе, у складу са текстом    
  је направљена паралела са постојећим ДП: ДП Iб реда бр.15 је некадашњи М-3; ДП IIа реда бр.117 је некадашњи Р-114; 
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Такође присутна је мрежа некатегорисаних – атарских путева, различитих нивоа 
изграђености. 
 
Карактеристика саобраћајног подсистема који се налази у обухвату ППППН може се 
окарактерисати као релативно повољна. Слика саобраћајног оптерећења путних 
коридора који секу или тангирају обухват је врло различита, што је проузроковано 
сезонским и месечним варијацијама у оптерећењу, aли се може констатовати да је обим 
саобраћаја у стагнацији или чак у паду у односу на претходни период.  
 
Предметни државни путеви (ДП бр.15 и бр.117) представљају  и прилазне путеве  
појединим локалитетима у оквиру Резервата, што се с аспекта доступности и 
приступачности може сматрати врло повољним, док с друге стране представљају  
негативан фактор у смислу утицаја на  функционисање самог Резервата.  
 
Општа карактеристика категорисаних путева је, да су на крају експлоатационог периода и 
да су у врло лошем стању (коловозне површине, банкине, одводни канали). Разлози 
таквог стања су саобраћајно оптерећење и проблеми са неодржавањем последњих 
деценија, што је резултирало значајним смањењем њихове пропусне моћи и нивоа услуге.  
 
Неадекватност саобраћајне инфраструктуре није примарна последица постојеће мреже 
саобраћајница, већ превасходно њиховог квалитета (екплоатациони параметри, стање 
коловозних површина). 
 
Општински (локални) путеви, као значајан део капиларне путне мреже, нису заступљени у 
оквиру обухвата Просторног плана. Примарну функцију повезивања унутар самог 
Резервата  и локалитета  преузимају некатегорисани путеви – утврђена атарска путна 
мрежа (шумски и други приступни путеви) као значајан и једини  потенцијал који би се 
морао искористити. Ова мрежа путева није са савременим коловозом, што онемогућује 
приступ при различитим временским условима и водним режимима. 
 
Туристичка саобраћајна мрежа обухвата објекте везане за одређене видове туризма: стазе 
кретања ловаца у оквиру ловишта, спортско-рекреативне објекте, риболовне терене и сл.  
и део је већ поменутих некатегорисаних путева.  
 
Постојећа мрежа је недовољна и готово сасвим неизграђена и као таква представља 
лимитирајући фактор развоја туризма у обухвату Плана. 
 
Железничка инфраструктура 
 
Железнички саобраћај је својевремено одиграо врло важну улогу у развоју туризма, 
пре свега за туристичка кретања широких слојева становништва, као и путовања на 
другим релацијама.  
 
Међутим, са експанзијом друмског саобраћаја, железнички саобраћај, због својих 
одређених недостатака (фиксиране линије кретања, потребе преседања при промени 
правца кретања и друго) изгубио је позиције које је некад имао. У ранијем периоду 
(седамдесетих и почетак осамдесетих година прошлог века) знатан број пруга 
регионалног и локалног значаја је укинут. У обухвату Просторног плана налази се 
регионална пруга бр. 2, Панчево главна станица - Зрењанин - Кикинда - државна 
граница - (Jimbolia). 
 
Железнички саобраћај има мали удео у туристичким и другим  кретањима на подручју 
обухваћеном Просторним планом. Уз бољу организацију и модернизацију капацитета 
(пруге, постројења и превозна средства), због веће удобности у односу на друмски 
превоз, могао би имати значајно учешће у евентуалним туристичким кретањима 
првенствено код путовања већег броја путника. 
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Водни саобраћај на простору обухваћеном Планом заступљен је преко унутрашњих 
пловних путева канала из система ОКМ ХС ДТД, Банатска Паланка – Нови Бечеј и 
Кикиндски канал, али превозни капацитети се користе далеко испод капацитативних 
могућности и искључиво су у функцији водног режима самог Резервата.  
  
Немоторни саобраћај у обухвату Плана није значајно заступљен, углавном кроз 
међунасељске комуникације (у оквиру коридора предметних државних путева), са 
минималним туристичким и рекреативним кретањима. Основни проблем који је 
евидентан је питање безбедности, као и трасе кретања које углавном нису дефинисане, 
посебно до садржаја у оквиру самог Резервата. 
 
На основу саобраћајних анализа може се закључити да саобраћајна инфраструктура 
у оквиру овог простора и окружења СРП „Слано Копово“ са изграђеним потенцијалима 
(путног-друмског, железничког и водног саобраћаја) даје добре основе за надоградњу, 
реконструкцију и модернизацију, чиме би се омогућио брз и лак приступ овом подручју 
из више праваца, од већих градских агломерација и субрегиона, на нивоу вишег 
комфора и саобраћајне услуге, као и брзе и лаке комуникације у оквиру овог простора. 
 
Водопривредна инфраструктура 
 
Водоснабдевање 
 
На простору обухваћеном Планом нема инсталација водовода и канализације. 
Снабдевање водом посетилаца објекта визиторског центра обавља се преко бунара 
избушеног на парцели недалеко од самог објекта. 
 
Одвођење отпадних и атмосферских вода 
 
На простору обухваћеном Планом нема инсталација водовода и канализације. 
Евакуација отпадних вода посетилаца објекта визиторског центра обавља се преко 
септичке јаме која се периодично празни аутоцистерном. 
 
Електроенергетска и гасоводна инфраструктура 
 
У обухвату Плана, ван зоне Резервата, постоји дистрибутивна средњенапонска 
надземна мрежа, као и нисконапонска мрежа која напаја постојеће потрошаче. 
 
На предметној територији изграђен је разводни гaсовод РГ 01-12/ I за Нови Бечеј. 
 
Електронска комуникациона инфраструктура 
 
У коридору саобраћајнице у делу обухвата Плана изграђена је подземна електронска 
комуникациона мрежа. 
 
3.3.3. Заштита непокретних културних добара 
 
На подручју обухвата Плана евидентирани су споменици културе и археолошки 
локалитети (62), (унети у графички прилог бр.3. ради лакше идентификације) и уочени 
су бункери подигнути пре другог светског рата који нису графички идентификовани. 
Споменици културе и најзначајнији археолошки локалитети су: 
  
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 
 
- Црква Св. Арханђела Михаила - АРАЧА представља културно добро од изузетног 

значаја („Службени гласник РС“, број 16/90); 
- Матејски брод - археолошки локалитет, споменик културе од великог значаја 

(решење број 1652 од 30.12.1950.године). 
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АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ 
 
Најзначајнији археолошки локалитети су: 
- Матејски брод, праисторијско насеље (неолит, гвоздено доба), аварски гроб, средњи 

век парц. бр. 18299 - 18309, 18319 - 18321, 18322 - 18328, 18381 - 18403, 18369 -
18392, 18404 -18412; 

- Арача,са околином,вишеслојни археолошки локалитет (неолит,сармати и средњи век). 
 
На простору посебне намене СРП Слано Копово (у простору III степена заштите), на 
просторима станишта заштићених и строго заштићених врста, као и у њиховој 
непосредној околини евидентирано је неколико археолошких локалитета. 
 
За потребе израде Плана надлежна установа - Покрајински завод за заштиту споменика 
културе је  доставила  анализу и валоризацију утврђених споменичких вредности и 
вредности урбаних и физичких структура у обухвату Плана и дефинисала смернице 
заштите (услови чувања, одржавања и коришћења културних добара) у даљем процесу 
урбанистичког планирања и изградње. Објекат Aрача - споменик културе је у лошем 
грађевинском стању, док су археолошка налазишта углавном недовољно испитана и 
истражена. 
 
 
 
4.  КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПОЈЕДИНИМ 

ОБЛАСТИМА КОЈЕ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНЕ НЕГАТИВНОМ 
УТИЦАЈУ  

 
Просторни план обухвата, поред површина са значајним природним вредностима 
(Резерват и простори посебне намене), потенцијално угрожене просторе и деградиране 
површине.  
 
Потенцијално угрожени простори изван Резервата су резерве глине, радне зоне (силоси 
и хладњача) и појасеви уз инфраструктурне коридоре. 
 
Деградиране површине се налазе изван Резервата (позајмиште глине и неуређена 
депонија) и простора посебне намене.  
 
Подручје Резервата представља сложени екосистем са изворним, природним 
вредностима, које су у одређеној мери у фази нестајања због вишедеценијског 
негативног антропогеног утицаја.  
 
Језеро се храни водом из три извора, атмосферским талогом, површинским притицањем 
воде и подземном водом, односно фреатском издани, а храњење се одвија и кроз 
напред наведена „ока“. Воду губи испаравањем, чији је највећи интензитет током лета, 
а обзиром да се у том делу године јавља минимум падавина, последица испаравања и 
дефицита падавина је негативан водни биланс језера. 
 
У зависности од количине воде којом се храни и оне коју у исто време губи 
евапотранспирацијом, ниво језера је подложан колебањима, која у екстремним 
случајевима могу да буду и знатнија. То значи да у току године када је водни биланс 
позитиван, долази до појаве трансгресије језера, односно до позитивног померања 
обалске линије. Наведена колебања манифестују се на све димензије језера, дужину, 
ширину, дубину, дужину обалске линије и површину. Најизразитије померање обалске 
линије је на деловима према којима је Слано копово најплиће, а то је у правцу истока, 
југоистока и северозапада. 
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У зависности од обилности падавина и варирања нивоа подземних вода је и режим 
снабдевања Копова водом. Одступање од уобичајеног водног режима је било изражено 
и у сушним периодима када је појачано испаравање довело до промене количине соли 
у води и у површинском слоју тла. Последица тога је заслањеност која по питању 
количине хлорида за 12 пута премашује максималну количину ових соли у 
површинским водама Војводине. Слано копово има воду изразито базичне реакције (pH 
се креће од 9,0 до 9,4). Дубина воде није изражена, просечно се креће око 70 cm, а на 
најдубљим местима је око 1 метар, мада у највећем делу басена не прелази 20 cm. У 
условима ниских топографских положаја и климатских прилика са превагом 
испаравања над падавинама, јавља се изданско заслањивање и у таквим условима 
долази до скоро перманентног успона слане подземне воде према површини током 
лета, што има за последицу салинизацију јачег или слабијег интeнзитета. Услед наглог 
губљења воде земља пуца и дно Копова полако поприма несвакидашњи изглед. 
 
Канали Банатска Паланка – Нови Бечеј и Кикиндски канал су пловни канали. Изнад 
акваторије канала пројектовани пловни габарит канала износи 6,0 m изнад 
максималног водостаја. 
 
Због свега напред наведеног, изграђен је доводни канал до Малог копова кроз Поштину 
копов дужине 2.475 метара, а вода се захвата из канала Банатска Паланка - Нови Бечеј 
пловном црпном станицом (потапајућом пумпом). Због повољне конфигурације терена, 
постигнуто је гравитационо снабдевање копова водом из поменутог канала, а 
пројектован је тако да не утиче штетно на водни режим површинских и подземних вода 
на сливном подручју и услове наводњавања. Ниво воде у каналу се одржава на коти 
76,20 mАНВ, што значи да је толики ниво и у депресији. 
 
У контексту утврђивања квалитета  земљишта предметног простора (Резервата), у 
2002.г,  2003.г. и 2004.г. вршено је праћење стања свих промена односно успостављен 
је мониторинг у пољопривредном и непољопривредном земљишту, а посебно је праћен 
садржај опасних и штетних материја, које могу бити неорганске (макроелементи, ми-
кроелементи и тешки метали) и органске (укупни угљоводоници TPH, полициклични 
ароматични угљоводоници PAHs, полихлоровани бифенили PCBs, остаци пестицида и 
њихови метаболити и др.). 
 
На основу резултата истраживања, на простору Резервата, утврђено је да је садржај Cu   
и Co изнад граничних вредности, али да је присуство ових тешких метала у земљишту 
последица матичног супстрата на коме је земљиште образовано. 
 
Праћење квалитета земљишта вршено је и током 2010. године на локалитетима у СРП 
„Слано копово“.  
 
Поређењем резултата истраживања са граничним вредностима концентрација 
наведених елемената, прописаних  Уредбом о програму системског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за 
израду ремедијационих програма, закључују се следеће: 
- садржај Co  је на свим локалитетима изнад граничних вредности; 
- садржај Ni је на 4 локалитета изнад граничних вредности. 
 
Поређењем резултата истраживања са ремедијационим вредностима, прописаним 
наведеном Уредбом, уочава се да су на свим локалитетима концентрације тешких 
метала испод ремедијационих вредности, што указује да су основне особине земљишта 
још очуване и да није потребна примена санационих и других заштитних мера.  
 
Праћење квалитета ваздуха и воде у Резервату, као и на предметном простору изван 
заштићеног добра, није вршено. 
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Услед утицаја низа антропогених фактора на природу предметног подручја промењен је 
предеони лик, а  очувани су једино фрагменти природних екосистема, који су својим 
физичко хемијским одликама били непогодни за било који вид пољопривреде.  
 
Основни видови људске делатности су сточарство и ратарство. Данас су обрадива 
земљишта засејана пољопривредним културама, док je пашарење ограничено на још 
преостале ливаде.  
 
На наведеном простору у прошлости је постојало два до три салаша (1995), данас 
егзистира само два и једна кућа за одмор, али враћањем земљишта приватним 
власницима дошло je до изградње још неколико нових салаша у окружењу Резервата. 
Постојање салаша je  везано за низ негативних појава - преоравање земљишта, услед 
чега ce уништава изворна вегетација, нестају значајна станишта птица овог подручја, 
пашарење, узнемиравање птица, загађивање земљишта и воде и др. 
 
Обрада земљишта на подручју Резервата релативно је екстензивна, врши се на мањим 
парцелама, у приватном власништву. Интензивна примена хемијских средстава у 
заштити биља, као и минералних ђубрива у окружењу подручја које ce штити, имала je 
вишегодишњи негативни утицај на Слано копово, Мало копово и околне ливаде. 
 
Ловство, као традиционални начин коришћења, присутно на предметном простору и 
данас, спроводи се на начин регулисан законима и на принципима домаћинског 
газдовања, уз извесна ограничења уведена пројектованом заштитом, тако да не 
угрожава основне природне вредности подручја. 
 
Унутар заштићеног добра постоји више пољских путева, који се понекад користе и за   
пролаз трактора, што може узнемирити птице, изазвати гажења легла и загађивања 
земљишта, па je у спровођењу заштите неопходна контрола њиховог коришћења. 
 
Уништавање тршћака (паљење, сеча и др.) je редовна негативна појава унутар 
заштићеног подручја, која доводи до губитка станишта птица, које ce срећу у зони 
емерзне вегетације. 
 
Депоновање разних отпадних материја поред заштићеног добра је присутно на једној 
локацији, што захтева хитну санацију. 
 
Вршени су покушаји коришћења посматраног подручја за рибњак, лечилиште и за 
експлоатацију нафте и raca, па је у наредном периоду потребно користити ово подручје 
у складу са прописаним режимима и мерама заштите. 
 
 
 
5.  РАЗМАТРАНА ПИТАЊА И ПРОБЛЕМИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 

ОБУХВАТУ ПЛАНА И РАЗЛОЗИ ЗА ИЗОСТАВЉАЊЕ ОДРЕЂЕНИХ 
ПИТАЊА И ПРОБЛЕМА ИЗ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ 

 
Слано копово је раније имало више воде. Прокопавањем магистралног канала ДТД 
Нови Бечеј – Банатска Паланка на 2 km јужно и Кикиндског канала 4,5 km источно, 
Слано копово се нашло на њиховом сустицају, чиме је снижен ниво фреатске издани, 
због чега се храњење Сланог копова подземним водама нашло у дефициту. Такође, 
сматра се да је смањење количине воде у Сланом копову сложен проблем, чија генеза 
није последица само поремећаја водног биланса, него и вишегодишње суме падавина у 
неколико узастопних сушних година. 
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Наставак евентуалне експлоатације керамичарско-опекарске глине, чија лежишта се 
налазе изван подручја посебне намене, могао би имати утицаја на Резерват и 
непосредно окружење, па је потребно извршити претходна хидрогеолошка 
истраживања  у наведеном контексту. 
 
Уништавање аутохтоних станишта преоравањем пашњака, парлога, утрина и других 
аутохтоних станишта и изградња разних објеката, представљају највеће проблеме у 
заштити птица и природних вредности Резервата. 
 
Истовремено, пољопривредна производња у широј регији, кроз укрупњавање парцела, 
сејање монокултура на великим површинама, a нарочито кроз хидромелиорационе 
захвате (одводњавање) изазвала је промене на заштићеном добру и његовој околини.  
 
Оне ce рефлектују у израженом губитку воде у језеру и у нестајању бара и копова, који 
су ce од Сланог копова пружали до Меленаца и чинили повезан систем станишта 
значајне флоре и вегетације, a посебно орнитофауне. 
 
Друмски саобраћај, присутан на граници Резервата (државни путеви I и II реда), 
представља потенцијални деградациони пункт у животној средини јер узрокује буку и 
загађење ваздуха, воде и земљишта, а може изазвати и биолошке и друштвене 
поремећаје, као и локалне утицаје (утицај на здравље становништва због смога), 
регионалне (емисије издувних гасова утичу на стварање киселих киша), па чак и 
глобалне (гасови који стварају ефекат стаклене баште). 
 
Гасове емитоване из возила на моторни погон сачињава неколико стотина једињења. 
Значајна загађења узрокују течне и чврсте честице, чађ, угљен-монооксид (СО), 
угљен-диоксид (СО2), азотни и сумпорни оксиди и угљоводоници. Емисије из возила 
такође, укључују перманентна једињења која могу опстати у животној средини дужи 
период. У такве спадају тешки метали (олово, кадмијум, полиароматични 
угљоводоници) и органохлор. Нека испарљива органска једињења су мутагена, 
канцерогена и неуротоксична (нпр. смртност од рака се повезује са изложеношћу 
бензолу и полиароматичним угљоводоницима). 
 
Бука је специфичан вид загађења. Познато је да су друмска моторна возила један од 
главних извора буке, која произилази из заједничког дејства више појединачних 
извора од којих сваки производи буку мањег или већег интензитета. Као најзначајнији 
извори буке су: издувни и усисни систем, рад мотора и механичка бука, систем за 
хлађење, грејање, проветравање, пнеуматици, аеродинамичка бука и др.  
 
Повећан ниво буке неповољно утиче на човеково здравље, психомоторне способности 
и радни учинак.  
 
Реализација планиране електроенергетске инфраструктуре, уз поштовање свих 
потребних мера са аспекта заштите животне средине, неће довести до негативних 
утицаја, те проблеми у Просторном плану везано за електроенергетску инфраструктуру 
нису ни разматрани.  
 
Проблеми из области заштите животне средине, везани за електронску комуникациону 
инфраструктуру нису разматрани у Просторном плану, с обзиром да изградња 
планиране и експлоатација постојеће нема негативних утицаја на животну средину. 
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6. ПРИКАЗ ПРИПРЕМЉЕНИХ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА 
(НАЈПОВОЉНИЈЕ ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ СА СТАНОВИШТА 
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВАРИЈАНТНО РЕШЕЊЕ У 
СЛУЧАЈУ НЕРЕАЛИЗОВАЊА ПЛАНА) 

 
Просторним планом нису предвиђена варијантна решења. Усвојена решења која се на 
директан и индиректан начин односе на заштиту животне средине, интерпретирана су у 
планском документу и предметним елаборатом односно Извештајем о стратешкој 
процени утврђено је да су у складу са основним принципима одрживог развоја у 
погледу свих даљих активности на простору обухвата Просторног плана. 
 
У случају нереализовања Просторног плана, досадашње негативне тенденције у 
уређењу и коришћењу предметног простора ће се вероватно одвијати према следећем 
сценарију: 
- изостајање реализације одговарајућих мера и режима заштите Резервата, станишта 

заштићених и строго заштићених врста и еколошких коридора, имало би за 
последицу нестанак  екосистема са изворним, природним вредностима;  

- стагнација и назадовање у привредном и целокупном развоју простора у обухвату 
Просторног плана; 

- заузимање површина квалитетног пољопривредног земљишта за пољопривредну 
производњу, праћено повећањем активности загађивања земљишта, подземних и 
површинских вода, као и неконтролисаном применом хемијских средстава заштите у 
пољопривредној производњи; 

- настављање неконтролисаног одлагања отпада на неуређене депоније, стихијски 
настале у  непосредној близини подручја посебне намене, без спровођења 
санитарних мера заштите и са вероватноћом настајања нових површина; 

- изостајање развоја категорије заштитног зеленила – ветрозаштитног и 
пољозаштитног. 
 
 
 

 
7. РЕЗУЛТАТИ ПРЕТХОДНИХ КОНСУЛТАЦИЈА СА  
     ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
У поступку израде Просторног плана и спровођења Стратешке процене утицаја овог 
планског документа на животну средину обављене су консултације са заинтересованим 
и надлежним институцијама, организацијама и органима, у току којих су прибављени 
подаци, услови и мишљења.  
 
Све консултације су релевантне за процес стратешке процене и израду Извештаја о 
стратешкој процени утицаја Просторног плана, а услови и мере надлежних органа, 
институција и предузећа су процесом стратешке процене вредновани и имплементирани 
у планска решења. У току израде Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени 
прибављени су услови и сагласности од стране следећих надлежних институција3, 
организација и јавних предузећа: 
- Министарство рударства и енергетике, Београд;   
- Министарство заштите животне средине, Београд;   
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 

управљање ризиком, Београд;  
- Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, 

Београд;      

                                           
3 Називи Покрајинских секретаријата су дати према Покрајинској скупштинској одлуци о покрајинској управи („Службени   
   лист АПВ“, бр. 4/2010 и 4/2011). 
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- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за 
превентивну заштиту, Београд;       

- Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад;   
- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, Нови Сад; 
- Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама, Нови Сад;  
- Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност, 

Нови Сад;   
- Покрајински секретаријат за спорт и омладину, Нови Сад;  
- Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Нови Сад;  
- Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност 

полова, Нови Сад; 
- Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Нови Сад;   
- Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу, Нови Сад; 
- Покрајински секретаријат за здравство, Сектор за санитарни надзор и јавно здравље, 

Одељење у Зрењанину;  
- Покрајински Завод за заштиту природе, Нови Сад; 
- Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин; 
- ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад;  
- ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин; 
- Републички геодетски завод, Београд; 
- Републички сеизмолошки завод, Београд;   
- Републички хидрометеоролошки завод, Нови Сад; 
- Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије; 
- „Железнице Србије“, Акционарско друштво, Београд;  
- ЈП „Путеви Србије“, Београд;     
- РДУ Радио Телевизија Србије, Сертификационо тело РТС, Развој и сертификација, 

Одељење вишенаменске телекомуникационе мреже, Београд;   
- Радио телевизија Војводине, Нови Сад;  
- ЈП Електромрежа Србије, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон техника, 

Београд;      
- Транснафта, ЈП за транспорт нафте нафтоводима и деривата нафте продуктоводима; 
- ЈП „Србијагас“, Нови Сад; 
- НИС, Гаспром њефт, Нови Сад;   
- Електровојводина д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција Нови Сад; 
- Електровојводина д.о.о. Нови Сад, Електродистрибуција Зрењанин;  
- ЈП „Пошта Србије“, ЈР поштанског саобраћаја „Зрењанин“, Служба за поштанске 

услуге и поштанску мрежу, Зрењанин; 
- Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Дирекција за технику, 

Извршна јединица Зрењанин, Служба за планирање развој и инвестициону 
изградњу; 

- Телеком Србија, Предузеће за телекомуникације а.д. Београд, Дирекција за технику, 
Функција за планирање и развој мреже и сервиса, Сектор за развој транспортне 
мреже, Београд;      

- Теленор д.о.о., Нови Београд;       
- ВИП мобиле д.о.о., Београд;      
- Туристичка организација Војводине, Нови Сад; 
- Општина Нови Бечеј, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту 

животне средине;   
- „Ловачко удружење Нови Бечеј“, СРП „Слано копово“, Нови Бечеј; 
- ЈП за комунално-стамбене послове „Комуналац“, Нови Бечеј. 
 
Консултације са заинтересованом јавношћу и појединцима обављају се у току јавног 
увида, а резултати консултација саставни су део Извештаја о Стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину. 
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II ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ И ИЗБОР ИНДИКАТОРА 
 
1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите 
животне средине утврђених на нивоу Републике, Покрајине и међународном нивоу, 
прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и 
предлога у погледу заштите животне средине у плану или програму. 
 
Генерално, општи циљ израде стратешке процене је провера у којој мери су интегрисани   
циљеви и принципи одрживог развоја у планским решењима предметног плана, чијом 
реализацијом се стварају услови за оптималну заштиту животне средине односно 
елиминацију, превенцију или минимизацију негативних утицаја на биодиверзитет, 
природне, културне и друге створене вредности и здравље људи.  
 
Наведени циљ обезбедиће се одрживим управљањем заштићеним подручјима, заштитом и 
очувањем постојећих екосистема, аутохтоности и разноврсности предела, пејзажа и 
целокупне биолошке и предеоне разноврсности на подручју обухвата Плана, постизањем 
задовољавајућег  квалитета површинских и подземних вода, земљишта, а индиректно и 
ваздуха и њихова заштита од загађења, континуираним мониторингом, уз фаворизацију 
коришћења обновљивих извора енергије.  
 
 
 
2. ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
На основу наведеног општег циља Стратешке процене, прикупљених података о стању 
животне средине и значајних питања, проблема и предлога у погледу заштите животне 
средине у Плану, утврђују се посебни циљеви стратешке процене у појединим 
областима заштите.  
 
Посебни циљеви Стратешке процене су: 
1) Одрживо коришћење и заштита природних ресурса (вода, ваздух и земљиште);  
2) Заштита и очување заштићених подручја, постојећих аутохтоних екосистема и 

целокупног биодиверзитета на подручју обухвата Плана;  
3) Очување предеоних карактеристика подручја; 
4) Усклађивање намене и коришћења простора са могућностима и ограничењима 

природних и створених вредности; 
5) Примена обновљивих извора енергије, избор еколошки најприхватљивијих 

енергената и максимализација енергетске ефикасности; 
6) Промоција и подршка развоју одрживог туризма. 
 
Посебни циљеви Стратешке процене усклађени су са индикаторима стратешке процене 
дефинисаним Правилником о Националној листи индикатора заштите животне 
средине („Службени гласник РС“, број 37/11).  
 
 
 
3. ИЗБОР ИНДИКАТОРА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
Индикатори представљају један од инструмената за систематско идентификовање, 
оцењивање и праћење стања, развоја и услова средине и сагледавање последица.  
 
Приказ индикатора одрживог развоја је често лимитиран начином прикупљања и 
обраде статистичких података и траже дужи период обраде података, јер су у већини 
случајева изведени показатељи у Србији, за које је неопходна статистичка обрада на 
основу постојеће статистичке документације.  
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За индикаторе стања животне средине које није могуће квантитативно коментарисати 
услед недостатка података, могуће је квалитативно оценити кроз одређене утицаје или 
активности у простору, за које се очекује или процењује да могу имати значајне 
утицаје на животну средину. 
 
Индикатори стратешке процене су припремљени према циљевима стратешке процене, 
на основу индикатора из Правилника о националној листи индикатора заштите 
животне средине („Службени Гласник РС“, број 37/11) и приказани су у следећој 
табели.  
 

Посебни циљеви 
Стратешке процене 

Индикатори 

Oдрживо коришћење и 
заштита природних ресурса 
(вода, ваздух и земљиште) 

1. Биолошка потрошња кисеоника БПК5 
2. Нутријенти у површинским и подземним водама 
3. Индекс сапробности 
4. Саобраћајно оптерећење на  државном путу I и II реда 
5. ha (%) санираних и рекултивисаних подручја  
6. Квалитет пољопривредног и непољопривредног земљишта 
7. Употреба минералних ђубрива (kg/ha) 
8. Употреба пестицида (t активне материје пестицида на 10 km2 

пољопривредног земљишта) 

Заштита и очување 
заштићених подручја, 
постојећих аутохтоних 

екосистема и целокупног 
биодиверзитета на подручју 

обухвата Плана 

9. % заштићених природних добара на територији АПВ у односу 
на укупну површину 

10. Површине под изабраним значајним екосистемима (km2 или 
ha)  

11. Учешће броја угрожених врста у укупном броју врста (%) 

Очување предеоних 
карактеристика подручја 12. Површине под природним пределима 

Усклађивање намене и 
коришћења простора са 

могућностима и 
ограничењима природних и 

створених вредности 

13. Промена намене земљишта (%) 

Примена обновљивих извора 
енергије, избор еколошки 

најприхватљивијих 
енергената и 

максимализација енергетске 
ефикасности 

14. Учешће обновљивих извора енергије у укупној потрошњи 
енергије (%) 

Промоција и подршка развоју 
одрживог туризма 15. Интензитет туризма 

 
Индикатори дефинисани у претходној табели дефинисани су са циљем праћења 
реализације планских решења.  
 
 
 
4.  КОМПАТИБИЛНОСТ ЦИЉЕВА СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ СА 

ЦИЉЕВИМА ПЛАНА 
 
Многи међународни документи упућују на важност односа процеса планирања и 
процеса израде стратешке процене утицаја на неопходност интеграције овог 
инструмента у процес планирања.  
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Истиче се и то да је стратешка процена утицаја делимично интегрисана у планове и 
програме уколико се израђују у одвојеним фазама. Да би била потпуно интегрисана 
процедура израде стратешке процене утицаја треба да се преплиће са процедуром 
израде плана или програма.  
 
Шема 1. приказује принцип, којим се руководило при изради ова два елабората, 
односно приказана је веза између фаза израде Плана и Стратешке процене. 
 
 
Шема 1.  Везе између фаза израде Просторног плана и Стратешке процене  
 

                       Израда плана или програма                                                Стратешка процена  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С обзиром да је са израдом Просторног плана, вршена истовремена стратешка процена 
утицаја планских решења на животну средину, односно израда Извештаја о стратешкој 
процени предметног Просторног плана, циљеви ових документа су у потпуности 
међусобно компатибилни и усаглашени.  
 
 
 
III ПРОЦЕНА МОГУЋИХ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

СА ОПИСОМ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
Приоритетни циљ израде Стратешке процене је сагледавање могућих негативних 
утицаја планских решења на квалитет животне средине и прописивање мера за 
минимизацију истих.  
 
У процесу израде Плана и у поступку стратешке процене могућих утицаја планских 
решења на животну средину, потенцијала и ограничења у простору и животној 
средини, вредновани су следећи аспекти:  
- природне карактеристике, постојеће стање и услови у простору;  
- створене вредности, постојећа намена простора и досадашњи начин коришћења 

природних ресурса као и планирано уређење дефинисано планским решењима;  
- степен уређености подручја;  
- стање и статус природних и културних добара;  
- услови надлежних институција добијених у поступку израде Просторног плана и 

Извештаја о стратешкој процени;  
- циљеви планских докумената вишег хијерархијског нивоа и циљеви предметног 

планског документа.  

Израда Концепта плана 

Стручна контрола Нацрта 
Плана 

Доношење Плана 

Мониторинг и имплементација 
Извештаја о стратешкој процени 

Усвајање Извештаја о стратешкој 
процени 

Стручна контрола Извештаја о 
стратешкој процени 

Извештај о стратешкој процени: 
- Анализа садржаја и основне 

документације 
- Предлог Извештаја о стратешкој 

процени 

Одлука о изради Извештаја о 
стратешкој процени 

Спровођење Плана 

Одлука о изради Плана 
 

Израда Нацрта Плана 
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Стратешка процена се бави генералном и општом анализом и проценом могућих утицаја 
планираних решења заштите животне средине у Просторном плану при чему је  
акценат стављен на анализу планских решења, која доприносе заштити природних 
вредности и животне средине и подизању квалитета живота на посматраном простору.  
 
С обзиром да Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину није дефинисао 
шта представљају варијантна решења Плана која подлежу стратешкој процени, 
разматрана су два могућа варијантна решења:  
- Варијанта - I - да се Просторни план не усвоји;  
- Варијанта - II – да се Просторни план усвоји и имплементира.  
 
Утицаји стратешког карактера и укупни ефекти Плана на животну средину утврђују се 
кроз процену и поређење постојећег стања, циљева и планских решења, 
ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте доношења или 
недоношења планског документа. 
 
 
 
1. ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА НЕУСВАЈАЊА ПЛАНА 
 
Варијантно решење у контексту неусвајања Плана може за последицу имати:  
- нарушавање основног концепта дугорочног одрживог развоја подручја посебне 

намене;  
- недостатак мера и инструмената за управљање простором на еколошки прихватљив 

и одржив начин;  
- непланску реализацију појединачних пројеката и делатности на појединим 

локацијама које не испуњавају претходне услове заштите простора и животне 
средине;  

- неконтролисану и непланску градњу, што неминовно доводи до узурпирања и 
деградације пејзажних и природних вредности на подручју обухвата Плана и у 
окружењу;  

- неадекватну заштиту и презентацију природних и културних добара;  
- нерационално коришћење и деградацију пољопривредног земљишта;  
- непоштовање мера обавезног инфраструктурног и комуналног опремања и уређења;  
- непоштовање општих и посебних смерница и мера заштите животне средине из 

планова на вишем хијерархијском нивоу и предметног Плана. 
 
 
 
2.  ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНОГ РЕШЕЊА УСВАЈАЊА И  
 ИМПЛЕМЕНТИРАЊА ПЛАНА  
 
Циљ израде Плана је дефинисање планских решења за даљи одрживи развој 
предметног подручја, заштиту и одрживо коришћење природних ресурса (ваздуха, 
воде, земљишта, биљног и животињског света, заштићених природних вредности, 
биодиверзитета), рекултивацију и ревитализацију деградираних локација, заштиту 
животне средине, презентацију и одрживо коришћење природних добара и заштиту 
простора у целини.  
 
Варијантним решењем у контексту усвајања Плана стварају се услови за:  
- рационалну организацију, уређење простора и одрживи развој, заснован на 

основама заштите и одрживог коришћења простора, природних и створених 
вредности и животне средине;  

- заштиту природних вредности и животне средине, (заштиту од аерозагађивања, 
загађивања подземних и површинских вода, земљишта, заштиту од буке);  

- заштиту и адекватну презентацију природних добара;  
- оптимални квалитет живота на подручју у обухвату Плана;  
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- успостављање интегралног система за праћење стања животне средине тј. ваздуха, 
воде, земљишта,биомониторинга и буке (мониторинг);   

- дефинисање мера заштите за хијерархијски ниже нивое, које ће се оперативно 
пројектовати и спроводити у процесу имплементације Плана;  

- дефинисање мера заштите при реализацији појединачних пројеката у обухвату 
Плана уз обавезу процене утицаја на животну средину, прописивање и спровођење 
мера заштите, мера управљања ванредним ситуацијама и мониторинга животне 
средине;  

- имплементирање обавезујућих смерница прописаних планским документима вишег 
хијерархијског нивоа; 

- укључивање јавности у процес планирања и доношења одлука везаних за развој 
предметног подручја. 

 
 
 
3.  ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА И ПРИКАЗ РАЗЛОГА ЗА 

ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ РЕШЕЊА СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 
На основу критеријума процене величине и просторних размера утицаја планских 
решења на циљеве стратешке процене врши се евалуација значаја идентификованих 
утицаја за остваривање циљева стратешке процене у односу на варијантна решења. 
 
Табела 1: Циљеви стратешке процене  
 

А. Oдрживо коришћење и заштита природних ресурса (вода, ваздух и земљиште); 
Б. Заштита и очување заштићених подручја, постојећих аутохтоних екосистема и целокупног 

биодиверзитета на подручју обухвата Плана; 
В. Очување предеоних карактеристика подручја; 

Г. Усклађивање намене и коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и створених 
вредности; 

Д. Примена обновљивих извора енергије, избор еколошки најприхватљивијих енергената и 
максимализација енергетске ефикасности; 

Ђ. Промоција и подршка развоју одрживог туризма. 
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Могући позитивни и негативни ефекти варијанти Просторног плана показују следеће: 
- у варијанти да се План не донесе (варијанта рецесивног раста) и да се развој 

настави по досадашњем тренду могу се очекивати само негативни ефекти код готово 
сваког сектора и ниједан позитиван ефекат у односу на циљеве стратешке процене 
утицаја; 

- у варијанти да се План имплементира (варијанта одрживог развоја) могу се 
очекивати бројни позитивни ефекти у сваком сектору, који отклањају већину 
негативних тенденција у развоју посматране локације ако се План не би 
имплементирао.  

 
На основу изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног 
Просторног плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.  
 
 
 
4.  ПРИКАЗ ПРОЦЕЊЕНИХ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
Све намене у простору на подручју обухвата Просторног плана, расположиви 
потенцијали и наведена ограничења, која се манифестују одређеним утицајима на 
окружење, могу утицати на квалитет животне средине, угрожавајући је и 
деградирајући је.  
 
У Стратешкој процени, у првом делу, анализирана су сва планска решења и извршено 
је идентификовање оних која у одређеној мери могу угрозити квалитет елемената 
животне средине у фази реализације Просторног плана. У том контексту, у Стратешкој 
процени се анализирају могући утицаји планираних активности на чиниоце животне 
средине и дефинишу планске мере заштите које ће потенцијална загађења довести на 
ниво прихватљивости, односно у границе дефинисане законском регулативом. 
 
У смислу смањивања и елиминисања могућих промена и негативних утицаја на животну 
средину неопходно је поштовање основних начела заштите животне средине и 
основних начела у планирању и остваривању планских решења, која се односе на 
заштиту природних ресурса, природних и културних вредности и уређење предметног 
простора.  
 
Табела 3. Критеријуми за оцењивање величине утицаја 
 

Величина утицаја Ознака О п и с 
Нема или нејасан утицај    0 Нема утицаја, нема података или није примењиво 
Позитиван + 1 Мањи позитивни утицај 
Повољан + 2 Већи позитиван утицај 
Врло повољан + 3 Јак позитиван утицај 
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Табела 4. Процена величине утицаја планских решења на животну средину и 
елементе одрживог развоја 

 
Циљеви стратешке процене 

 
А. Oдрживо коришћење и заштита природних ресурса (вода, ваздух и земљиште); 

Б. Заштита и очување заштићених подручја, постојећих аутохтоних екосистема и целокупног 
биодиверзитета на подручју обухвата Плана; 

В. Очување предеоних карактеристика подручја; 
Г. Усклађивање намене и коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и 

створених вредности; 
Д. Примена обновљивих извора енергије, избор еколошки најприхватљивијих енергената и 

максимализација енергетске ефикасности; 
Ђ. Промоција и подршка развоју одрживог туризма. 

 
Области планских решења Циљеви стратешке процене 

А Б В Г Д Ђ 
Заштита природних ресурса (вода, 
ваздух и земљиште) +3 +2 +2 +3 +2 +2 

Заштита од буке +1 +1 +1 +1 0 +1 

Заштита и очување заштићених 
подручја, изворних екосистема и 
укупног биодиверзитета 

+3 +3 +3 +3 +1 +2 

Заштита предела +3 +3 +3 +3 +1 +2 

Привреда +2 +2 +2 +3 +1 +3 

Заштита животне средине и здравља 
становништва +3 +3 +3 +3 +3 +3 

Унапређење водопривредне 
инфраструктуре 

+3 +3 +2 +1 0 +2 
 

Уређење хидролошког режима 
Резервата +3 +3 +3 +3 0 +2 

Реконструкција и модернизација 
саобраћајне  инфраструктуре +2 +1 +1 +1 0 +2 

Реконструкција и модернизација 
енергетске инфраструктуре 

+1 +2 +1 +1 +3 +1 

Примена обновљивих извора 
енергије +2 +3 +1 +3 +3 +2 

Заштита културног наслеђа 0 0 0 +1 0 +3 

Заштита од ванредних ситуација +1 +1 +1 +2 0 +1 
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5.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА И ОГРАНИЧАВАЊА 
НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА  

 
5.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА И СТВОРЕНИХ ВРЕДНОСТИ 
 
5.1.1. Мере заштите ваздуха 
 
Основна мера за спречавање и ограничавање негативног утицаја на квалитета ваздуха, 
као природног ресурса, односи се на успостављање мониторинга квалитета ваздуха, у 
складу са законском регулативом од стране надлежне институције, као и на следеће 
индиректне мере: 
- коришћење еколошких енергената обновљивих извора енергије за грејање 

визиторског центра; 
- реконструкција и модернизација постојеће путне мреже и успостављање заштитних 

зона са заштитним зеленилом уз саобраћајнице за све категорије путева у складу са 
Законом, као мера заштите од буке и аерозагађења; 

- спровођење поступка процене утицаја на животну средину и израда студија у којима 
ће бити дефинисане и мере заштите животне средине. 

 
5.1.2. Мере заштите вода 
 
На водном земљишту забрањена је изградња.  
 
У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају 
природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава 
биљни и животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра. 
 
Водећи рачуна о основним принципима заштите вода, на водном земљишту се могу 
изузетно градити (у складу са: условима заштите животне средине, заштите станишта 
природних вредности, заштите културног добра и првенствено у складу са условима 
надлежног водопривредног предузећа): 
- oбјекти у функцији водопривреде, одржавања и реконструкција водотока; 
- објекти инфраструктуре (саобраћајни, енергетски); 
- објекти туризма и рекреације. 
 
Коришћење, уређење и заштита водног земљишта у оквиру  заштићених подручја ће се 
вршити  у складу са донетом Уредбом о заштити. Заштита и коришћење водног ресурса 
подразумева оптимизирање режима вода, праћење стања и анализу квалитета вода. 
 
Концепција заштите и коришћења водног ресурса на подручју СРП „Слано копово“ у 
планском периоду подразумева да се утврди стање, начин локалног оптимизирања 
режима вода и установи механизам мониторинга стања односно неопходно је 
обезбедити мониторинг еколошких и хидролошких параметара и на основу њих 
урадити модел управљања водом у Резервату, односно одржавању оптималних 
природних сезонских осцилација воде у Сланом језеру, уз одржавање природног 
салинитета. Приликом ревизије хидролошког режима, потребно је обухватити 
хидролошки непосредно утицајне површине и део каналске мреже. 
 
У контексту заштите воде, као природног ресурса у оквиру посебне намене, потребно је: 
- ради заштите и коришћења подземних вода, пратити стање нивоа и квалитета 

подземних вода прве фреатске издани, дубљих и дубоких подземних вода; 
- у циљу заштите вода и водних ресурса, спроводити мере забране упуштања било 

каквих вода у напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у 
контакт са подземним водама; 
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- спровести мере забране упуштања отпадних вода свих врста у мелиорационе 
канале, језера, баре и водотоке, осим атмосферских и условно чистих вода, које по 
Уредби о категоризацији вода одговарају IIб класи; 

- одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење канала од муља и 
растиња). 

 
5.1.3. Мере заштите земљишта 
 
Заштита земљишта се обезбеђује: 
- заштитом основне функције земљишта, заустављањем деградације земљишта и 

рекултивацијом деградираних површина; 
- применом концепта органске пољопривреде и заменом конвенционалне методе 

примене хемијских средстава заштите и агротехничких мера у пољопривреди; 
- рекултивацијом и ревитализацијом површина деградираних услед коришћења 

минералних сировина (експлоатација глине у непосредној близини Резервата) - 
обавеза је паралелно одвијање експлоатације са ремедијацијом деградираних 
површина у функцији заштите животне средине; 

- забраном неорганизованог одлагања отпада на територији обухвата Просторног 
плана и санацијом неуређених одлагалишта отпада у циљу заштите земљишта; 

- спречавањем претварања ливада и пашњака у оранице; 
- применом биоразградивих материјала у зимском периоду за одржавање проходности 

свих јавних путева. 
 
5.1.4. Мере заштите природних добара 
 
5.1.4.1. Заштићено подручје 
 
Предеона целина - Специјални резерват природе „Слано копово“ 
 
На подручју специјалног резервата „Слано копово“ су издиференциране три предеоне 
подцелине: 
1) режим заштите I степена површине 217,1367 ha; 
2) режим заштите II степена површине 220,0667 ha; 
3) режим заштите III степена површине 539,2455 ha, који обухвата остали део 

заштићеног добра. 
 
Мере заштите предметног простора су дефинисане у сладу са режимима заштите. 
 
На целом подручју специјалног резервата „Слано копово“: 
1. Забрањено је: 
1) извођење хидромелиорационих (бушења бунара, изградња канала и заливних 

система), грађевинских и других радова, осим радова који су у функцији 
унапређења еколошких услова станишта; 

2) истраживање, као и извођење других радова, који мењају основне карактеристике 
станишта; 

3) изградња објеката, осим чобанских колиба и торова за овце; 
4) испаша свиња; 
5) пошумљавање станишта; 
6) отварање депонија и депоновање смећа. 
 
2. Обезбеђује се праћење стања и унапређење свих типова станишта, животних 
заједница и биљних и животињских врста, посебно природних реткости и 
успостављање сталног мониторинга. 
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У специјалном резервату „Слано копово“ на подручју режима заштите I степена 
спроводе се мере утврђене законом, који уређује заштиту животне средине и посебне 
мере на унапређењу природних вредности добра (обезбеђење одговарајућег водног 
режима и санитарни лов). 
 
На подручју режима заштите II степена: 
1. Забрањено је: 
1) сакупљање јединки и развојних облика биљних и животињских врста, осим за 

потребе заштите и научна истраживања уз посебну дозволу; 
2) уништавање вегетације, осим у сврху унапређења рецентног стања природне 

вегетације, односно успостављања првобитне еколошке равнотеже; 
3) у појасу од 100 m око језера испаша оваца и кретање стоке у периоду гнежђења и 

извођења младих од 1. априла до 1. јула; 
4) лов у појасу 100 - 200 m око језера и пуцање у правцу зоне режима заштите I 

степена; 
5) кошење траве до 15. јула; 
6) уношење алохтоних врста. 
 
2. Обезбеђује се: 
1) редуковање бројности лисица; 
2) повремено плављење станишта влажних, сланих ливада и тршћака; 
3) лов према ловној основи; 
4) кошење ливада после 15. јула; 
5) туризам под условом: 

- да се осматрање врши само на за то одређеним областима без кретања по  
  Резервату, 
- прилаз местима за осматрање мора се одвијати утврђеном трасом, 
- максимални капацитет ове зоне је једно осматрачко место. 

 
На подручју режима заштите III степена: 
1. Обезбеђује се: 
1) постепено враћање пољопривредних површина које се налазе на подручју између 

копова у првобитно стање (ливаде и пашњаци); 
2) редукција лисица; 
3) регулисано кретање људи и возила; 
4) обнављање делова тршћака (сечом или паљењем); 
5) ограничена и селективна употреба вештачких ђубрива и хемијских средстава за 

заштиту биља. 
 
Заштита и развој специјалног резервата „Слано копово“ спроводи се према Програму 
заштите и развоја, који садржи: циљеве, приоритетне задатке и активности на спровођењу 
режима заштите, активности на презентацији и коришћењу Специјалног резервата, 
задатке на заштити аутохтоних екосистема, регулисању водног режима, задатке у 
спровођењу активности на настањивању плавокљуне патке, извођењу 
научноистраживачких, културних, васпитно-образовних, информативно-пропагандних и 
других активности и средства потребна за реализацију овог програма, као и начин 
њиховог обезбеђења. 
 
Подручјe планиранo за заштиту 
 
Подручје Слатине Баната је планиранo за заштиту. Садржаје и активности наведеног 
подручја треба планирати у складу са мерама заштите станишта заштићених и строго 
заштићених врста од националног значаја. 
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5.1.4.2. Предеона целина станишта  заштићених и строго заштићених врста од 
националног значаја и типови станишта 

 
Ha стаништима заштићених и строго заштићених врста од националног значаја: 
1. забрањено је: мењати намену површина (осим у циљу еколошке ревитализације 
станишта), преоравати површине под природном вегетацијом; уклањати травни 
покривач са површинским слојем земљишта; подизати соларне и ветрогенераторе, 
градити рибњаке, отварати површинске копове, мењати морфологију терена, 
привремено или трајно одлагати отпад и опасне материје, уносити инвазивне врсте 
биљака и животиња. 
2. неопходно je: ускладити постојећи режим вода са циљевима заштите станишта, 
обезбедити одрживо коришћење травних површина станишта за кошење и испашу у 
складу са капацитетом станишта (очување старих раса и сорти, обнова екстензивног 
сточарства и сл.), обнављати шумарке аутохтоних врста на одговарајућим ливадским 
стаништима до 20% покровности пo парцели, односно до максималне величине 
појединачних површина до 0.05 ha. 
3. прибавити посебне услове заштите природе за следеће активности: изградња и 
реконструкција инфраструктуре и објеката, планирање рекреативних активности; 
уређење вода, радови на одржавању каналске мреже, укључујући и уклањање 
вегетације и остали мелиорациони радови; геолошка и друга истраживања; подизање 
заштитног зеленила, сеча дрвореда, група стабала и шумица, крчење жбуња, паљење 
вегетације ливада, пашњака и трстика, као и ревитализацију станишта, формирање 
појилишта (копање јаме, бушење новог или обнављање запуштеног бунара), као и за 
подизање привремених објеката (надстрешнице и сл.). 
4. приликом реализације трасе катастарски дефинисаног двонаменског канала који се 
протеже од постојећег Кикиндског канала на истоку до локалитета Шимуђ, западно од 
пута Нови Бечеј - Кикинда, потребно je посебно: 
- извршити зацевљивање почетног дела трасе канала, од руба Кикиндског канала, 

поред главне депресије локалитета Девесиље, у правцу ка цркви Арача. Дужина 
зацевљивања минимално je 150 метара, a оптимално 300 метара; 

- након зацевљивања дела трасе канала, потребно je сву претходно ископану земљу 
вратити на место ископа и изравнати терен до коте пре радова; 

- нa потезу зацевљења канала, радове изводити на начин да се избегне оштећивање и 
исушивање депресија које належу на трасу канала, са његове источне стране у 
оквиру заштићеног станишта; 

- почетак новог канала ка постојећем Кикиндском каналу тако пројектовати да се 
спречи истицање површинске воде из природних депресија источно од тог 
локалитета, где се налазе најважнија станишта строго заштићених врста; 

- нa осталом делу трасе новог канала, у правцу пута Нови Бечеј-Ново Милошево, може 
се формирати отворени канал, с тим да je забрањено ископану земљу одлагати и 
разастирати на природним травним стаништима и слатинским депресијама; 

- за потребе кретања механизације до локације извођења радова, користити постојеће 
приступне путеве и стазе, a приликом извођења радова избегавати кретање 
механизације no влажним стаништима; 

- предвидети обавезу сакупљања комуналног и другог отпада, tokom радова и након 
завршетка у одговарајуће посуде или на други одговарајући начин обезбедити 
њихову редовну евакуацију на одговарајућу локацију утврђену за ту намену; 

-  у случају изливања опасних материја загађени слој земљишта мора се уклонити и 
одложити на на одговарајућу локацију утврђену за ту намену. Ha месту изливања 
нанети нови незагађени слој земљишта. 
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5.1.4.3. Предеона целина еколошких коридора 
 
У циљу већег очувања и унапређења природних и полуприродних елемената 
еколошких коридора потребно је придржавати се следећих услова: 
1.  промена намена или културе површина под природном и полуприродном вегетацијом 

(ливаде, пашњаци, тршћаци итд.) као и чиста сеча шумских појасева или других 
врста зеленила je дозвољена само ако не угрожава функционалност еколошког 
коридора; 

2. обезбедити повезивање слатинских станишта заштићених врста очувањем 
постојећих ливада и пашњака коридора, као и унапређењем стања обалног појаса 
мелиоративних канала; 

3. обезбедити повезивање степских и шумостепских станишта заштићених врста 
подизањем пољозаштитних појасева који садрже континуирани појас травне 
вегетације; 

4. очувати приобални појас водних тела у блиско природном стању: 
- поплочавање и изградњу обала водотока/канала са функцијом еколошких 

коридора свести на најнеопходнији минимун. Поплочане или изграђене деонице 
на сваких 200-300 m (оптимално на 100 m) прекидати мањим зеленим 
површинама, које су саставни део заштитног зеленила. Поплочани или 
бетонирани делови обале не могу бити стрмији од 45°, изузев пристана, a 
структура њихове површине треба да омогућује кретање животиња малих и 
средњих димензија; 

- током поправке/реконструкције постојећих обалоутврда прекидати их мањим 
просторима који ублажавају негативне особине измењене обалне структуре (грубо 
храпава површина обалоутврде. Нагиб мањи од 45° и мала оаза природне 
вегетације) и на тај начин омогућити кретање врста кроз измењене деонице 
водотока/канала; 

- обезбедити отвореност канала/водотока пo целој дужини (одстранити постојеће 
цевоводе); 

- прибавити посебне услове заштите природе од надлежног Завода за израду 
техничке документације регулације водотока, поплочавања и изградње обала, 
изградње или обнављања мостова и саобраћајница; 

5. на простору изван зона становања, забрањена je изградња објеката чија намена 
није директно везана за обалу водотока са функцијом еколошког коридора на 
растојању мањем од 50 m од обале стајаћих вода односно линије средњег водостаја 
водотока; 

6. испод мостова као и на местима укрштања саобраћајница са еколошким коридорима, 
приликом изградње или реконструкције наведених објеката применити техничко-
технолошка решења којима се обезбеђује безбедно кретање дивљих врста уз 
коридор; 

7. избегавати директно осветлење коридора и применити одговарајућа техничка 
решења у складу са еколошком функцијом локације (тип и усмереност светлосних 
извора, интензитет и период осветљење, боја светлости итд.) у складу са потребама 
јавних површина; 

8. у простору еколошког коридора забрањено je одлагање отпада и свих врста опасних 
материја, складиштење опасних материја (резервоари горива и сл.) и нерегуларно 
одлагање отпада; 

9. стимулисати традиционалне видове коришћења простора који доприносе очувању и 
унапређењу биодиверзитета (испаша, кошење и сл.) на простору еколошких 
коридора ван грађевинских подручја насеља. 
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Очувати и унапредити континуитет зелених површина чија структура 
подржава функције еколошког коридора: 
1. очувати појас приобалне вегетације (врбака и мочварне вегетације) на што већој 

дужини обала. Приликом уређења континуираног појаса заштитног зеленила 
обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста. 

2. заштитни појас канала и канализованих водотокова (код локалних коридора у 
ширини од најмање 4 m, a оптимално 8 m a код регионалних коридора у ширини од 
најмање    10 m, a оптимално 20 m) треба да има травну вегетацију која се одржава 
редовним кошењем и која не може бити засенчена дрворедом. Забрањено je 
узурпирати заштитни nojac коридора преоравањем, изградњом објеката и сл.. 

3. обезбедити очување и редовно одржавање травне вегетације насипа, као дела 
еколошког коридора који омогућује миграцију ситним врстама сувих травних 
станишта. 

4. на граћевинском земљишту, наменити приобаље деонице еколошког коридора за 
зеленило посебне намене са улогом очувања и заштите биолошке разноврсности a 
урбане садржаје потребно je распоредити no принципу зонације. Ha просторима, где 
не постоје услови за формирање напред описаног појаса заштитног зеленила 
(саобраћајчице и сл.), обалу визуелно одвојити од простора људских активности 
зеленилом висине 1-3 m; 

5. током планирања заштитног зеленила објеката/блокова, уз међне линије парцела 
које се граниче са обалним појасем наведених водотокова, формирати вишеспратно 
заштитно зеленило минималне ширине 3-5 m (у зависности од величине 
парцеле/блока). 

6. забрањено je сађење инвазивних врста, а током уређења зелених површина, 
одстранити присутне самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити редовно 
одржавање зелених површина. 

 
Мере за заштитну зону еколошких коридора и станишта 
 
1. До 500 m од коридора/станишта ван грађевинског подручја (пољопривредно, 
шумско и водно земљиште, укључујући и грађевинско земљиште ван грађевинског 
подручја): 
1.1. Забрањује се изградња: 
- нових стамбених, производних и других објеката чије je коришћење везано за 

присуство људи или животиња, осим објеката под тачком 7.3.1. б) и ц) и објеката 
инфраструктуре; 

- ветропаркова и појединачних ветрогенератора (турбина). 
1.2. Ограничава се израда планова на планска решења којима се обезбеђује очување 
карактеристика хидролошког режима од којих зависи функционалност коридора и 
опстанак врста и станишних типова. 
2. До 200 m од коридора/станишта ограничава се: 
2.1. Изградња укопаних складишта на она чије се дно налази изнад коте максималног 
нивоа подземне воде и која су изграђена на начин којим се обезбеђује спречавање 
емисије загађујућих материја у околни простор. 
2.2.Израда планова на планска решења којима се обезбеђује: 
- примена мера заштите коридора/станишта од утицаја светлости, буке и загађења; 
- дефинисање правила озелењавања грађевинском дозволом и забрана коришћења 

инвазивних врста. 
2.3. До 200 m од коридора/станишта ван грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско и водно земљиште, укључујући и грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја): 
2.3.1. Ограничава се изградња објеката: 
- на саобраћајнице чија траса најкраћим путем прелази преко еколошких коридора 

или комплекса станишта од већег броја субјединица; 
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- на пољопривредне објекте неопходне за одрживо коришћење просторне целине 
датог станишта (објекти сточарства, рибарства) који су лоцирани у складу са 
потребама заштите дивљих врста; 

- на објекте у воћарским-виноградарским зонама; 
- на саобраћајнице чија траса најкраћим путем прелази преко еколошких коридора 

или комплекса станишта од већег броја субјединица. 
2.3.2. Ограничава се изградња електричних водова ниског и средњег напона на водове 
који су изграђени применом посебних техничко-технолошких решења, која спречавају 
колизију и електрокуцију птица. 
2.3.3. Забрањено je пошумљавање/ подизање ваншумског зеленила у заштитној зони 
слатинско-степских станишта и травних коридора. 

     2.3.4.  До 200 метара од коридора /станишта на грађевинском подручју (насеље, радне 
зоне, викенд зоне, туристичко-рекреативне и сл.) ограничава се изградња објеката: 
-  на оне чије граничне вредности индикатора буке не прелазе утврђене норме за 

чисто стамбена подручја (55-45 dB(A)), a њихово осветљавање не делује на 
станиште или коридор; 

-  који захтевају поплочавање и/или осветљење, на минимално растојање 50 m од 
обале коридора. 

2.4. До 50 m од коридора или станишта ограничава се израда планова на планска 
решења којима се обезбеђује: 
2.4.1. Проходност еколошког коридора површинских вода (забрана ограђивања nojaca 
уз обалу или примена типова ограде које омогућују кретање ситних животиња). 
2.4.2. Континуитет зеленог тампон nojaca између простора људских активности и 
коридора/станишта у ширини од 10 m код постојећих објеката, a 20 m код планираних 
објеката и то у складу са типом вегетације коридора/станишта. 
2.4.3. Лоцирање објеката који захтевају поплочавање и/или осветљење на што већој 
удаљености од коридора/станишта, a најмање 20 m у случају парцела чије димензије 
не омогућују изградњу објеката на удаљености већој од 50 m. 
2.4.4. Приоритет ових простора за добијање инвестиција за потребе побољшања 
квалитета животне средине на подручју еколошке мреже. 
2.5. До 50 m од коридора или станишта забрањује се: 
2.5.1. Примена техничких решења којима се формирају сјајне површине (нпр. стакло, 
метал) усмерене према коридору или значајном станишту. 
2.5.2. Уситњавање парцела за потребе формирања грађевинског земљишта на 
растојању мањем од 50 m од коридора/станишта, изузев за инфраструктурне објекте. 
2.6. До 50 m од коридора или станишта ван грађевинског подручја 
(пољопривредно, шумско и водно земљиште, укључујући и грађевинско земљиште ван 
грађевинског подручја) ограничава се изградња: 
2.6.1. Надземне инфраструктуре на деоницама оних чија траса најкраћим путем прелази 
преко еколошких коридора или комплекса станишта од већег броја субјединица. 
2.6.2. Објеката на водопривредне објекте и на неопходну инфраструктуру наведених 
објеката. 
2.6.3. На пољопривредне објекте неопходне за одрживо коришћење просторне целине 
датог станишта (објекти сточарства, рибарства) који су лоцирани у складу са 
потребама заштите дивљих врста. 
 
За изградњу далековода, експлоатацију минералних сировина и извођење радова који 
могу довести до измена у водном режиму предметног подручја, неопходно је прибавити 
посебне услове заштите простора од надлежног завода за заштиту природе.  
 
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач je дужан да 
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска и предузме 
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе. 
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5.1.5. Мере заштите од буке 
 
Мере заштите од буке у животној средини врше се у складу са Законом о заштити од 
буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и подзаконским 
актима.  
 
5.1.6. Мере заштите при управљању отпадом 
 
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана извршиће се санација и 
рекултивација постојеће депоније.  
 
У простору еколошког коридора и зони непосредног утицаја ширине до 200 m од 
коридора, забрањено је одлагање отпада и свих врста опасних материја, складиштење 
опасних материја (резервоари горива и сл.) и нерегуларно одлагање отпада.    
 
5.1.7. Мере приликом изградње и експлоатације инфраструктуре 
 
Електроенергетска и  електронска комуникациона инфраструктура 
 
Опште мере предвиђене законским и другим прописима, подразумевају нормативе и 
стандарде који се примењују при изградњи овакве врсте објеката, као и при избору 
опреме и уређаја. 
 
Овим мерама обухваћени су и услови надлежних органа и организација код издавања 
услова, одобрења и сагласности за изградњу објеката, извођење радова и употребу 
објеката. При изградњи, морају се поштовати сви технички прописи предвиђени 
Законом.  
 
Опрема треба да буде атестирана, прописно заштићена, обележена и са свим упуствима 
за безбедан рад. 
 
Да би се избегао негативан утицај надземних водова, нарочито виших напона, на људе, 
ове водове је потребно градити ван насељених места, у атару, а око њих је потребно 
обезбедити заштитне коридоре, у којима није дозвољена изградња објеката за 
становање као ни других објеката. 
 
Техничким мерама, постављањем заштитног ужета и уземљењем, надземни вод ће се 
штитити од пренапона услед атмосферског пражњења.  
 
При изградњи антенских стубова и постављању антенског система за пренос сигнала  
морају се поштовати мере предвиђене законским и другим прописима, које 
подразумевају нормативе и стандарде за ту врсту објеката, као и мере и услове, које 
утврђују надлежни органи и организације. 
 
Антeнски стуб, као носач антена за потребе одвијања електронског комуникационог 
саобраћаја, пројeктовати у складу са Правилником о тeхничким мeрама за изградњу, 
постављањe и одржавањe антeнских постројeња („Службeни лист СФРЈ“, број 1/69), 
Правилником о тeхничким нормативима за заштиту од атмосфeрског пражњeња 
(„Службeни лист СРЈ“, број 11/96), стандардима за громобранскe инсталацијe, чeличнe 
конструкцијe за ношeњe антeна - прорачун, конструисањe и извођeњe, стандардом о 
максималним нивоима излагања људи радио-фрeквeнцијским eлeктромагнeтним 
пољима.  
 
Простор око рeлeјнe станицe мора бити ограђeн и нeдоступан за улазак нeовлашћeних 
лица, као и приступ објeкту за смeштај опрeмe и пeњањe на антeнски стуб. 
 
На видљивим мeстима треба поставити упозорeња о забрани приступа антeнама. 
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Приступ антeнама могу имати само профeсионална лица која у случају интeрвeнцијe и 
рада нeпосрeдно порeд антeна морају искључити радио-рeлeјни прeдајник. Антeнски 
стуб и антeнe морају имати адeкватну громобранску заштиту. Обавeзно треба вршити 
мeрeња eлeктромагнeтног зрачeња у близини стуба. У случају прeкомeрног зрачeња 
којe потичe од квара, прeдајник сe мора искључити и што прe приступити отклањању 
узрока. 
 
Свe инсталацијe за потрeбe рада овог систeма у комплeксу сe морају каблирати. Свe 
eлeктроинсталацијe сe морају одржавати у исправном стању. 
 
Саобраћајна инфраструктура 
 
Реконструкцију постојећих саобраћајних капацитета, категорисаних путева и 
железничке пруге потребно је реализовати уз поштовање прописаних режима и мера 
заштите. 
 
Код изградње нових саобраћајних капацитета, потребно је придржавати се постојећих 
законских прописа и правилника, у циљу смањења деградације природе и смањења 
заузимања земљишта.  
 
Водопривредна инфраструктура 
 
Водни објекти за коришћење вода 
 
Планско решење снабдевања водом засновано је на захватању воде за пиће 
индивидуално, путем бунара бушених у границама локалитета. 
 
Водни објекти за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода и 
заштиту вода  
 
Санитација визиторског центра обављаће се по принципима руралне санитације са 
одвођењем отпадних вода у индивидуалне или групне водонепропусне објекте и 
комбинацију са секундарним билошким пречишћавањем, уз оперативну организацију 
даљег поступка са отпадним водама, односно, уклањања и коришћења у пољопривреди 
на санитарно безбедан начин како не би дошло до загађења површинских и подземних 
вода. 
 
Водни објекти за уређење водотока 
 
У оквиру подручја посебне намене као  вишенаменски, Хидро систем Дунав-Тиса-Дунав 
(ХС ДТД) служи за наводњавање, снабдевање рибњака, индустрије и насеља водом, 
пловидбу, рекреацију, туризам, спортове на води, одводњавање сувишних вода, 
заштиту од штетног дејства вода и спровођење вода које дотичу са територија суседних 
земаља, прихватање пречишћених употребљених вода, и др.. 
 
У границама обухвата Плана налазе се следећи канали који су у надлежности сектора 
ХС ДТД: 
- канал Банатска Паланка-Нови Бечеј од стационаже km 133+000 до km 141+500; 
- Кикиндски канал од стационаже km 0+000 до km 8+000. 
 
Оба канала су део јединственог ХС ДТД са диригованим водним режимом, који се 
диригује по јасно дефинисаним правилницима (Правилник о одржавању водног режима 
на ХС ДТД и Правилник за одбрану од поплава ЈВП Воде Војводине – сектор ХС ДТД).  
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Канали су грађени наменски за одводњавање (одвођење сувишних унтрашњих вода са 
пољопривредног и осталог земљишта до реципијената), снабдевање водом свих 
корисника, а пре свега заливних система и рибњака, као и за пловидбу. 
 
У посматраним границама налазе се делови подсистема „Копов“, „Бечејски“, „Шимуђ“, 
„Бурза“, „Галацки“ и „Керекто-Бочар“ који су пројектовани као вишенаменски. Сви ови 
хидросистеми су пројектовани у периоду између 1960. и 1970. године, али због 
недостатка средстава нису сви изведени (нису изведени системи за одводњавање 
„Бечејски“ и „Шимуђ“). 
 
Водни објекти за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода – одводњавање 
 
Регулисање водног режима у земљишту, уз поштовање услова заштите природе и  
изградњу и реконструкцију постојећих система за одводњавање, омогућиће 
побољшање пољопривредне производње.  
 
Распрострањеност и изграђеност водопривредне инфраструктуре на територији је 
задовољавајућа, али је због њихове запуштености и неодржавања, проблем 
одводњавања сувишних вода и даље присутан.   
 
Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је 
ревитализација постојећих мелиорационих система и постепено смањење садашњег 
заостајања Србије у домену наводњавања, изградњом нових система на земљиштима 
највиших бонитетних класа.  
 
Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони системи (одводњавање, 
наводњавање, заштита од спољних вода), са свим мерама хидротехничких и 
агротехничких мелиорација. 
 
Системи за одводњавање реализују се тако да се уклапају у решења интегралног 
уређења простора, при чему се води рачуна о потреби касније доградње и система за 
наводњавање. 
 
Одводњавање на простору обухваћеном Планом  се врши преко детаљне каналске 
мреже горе наведених подсистема, гравитационо или преко црпних станица. 
Водозахват на каналу Банатска Паланка-Нови Бечеј на стационажи km 136+100, 
предвиђен је за снабдевање водом доводног канала до природне депресије „Мала 
Копов“, преко које се Слано копово допуњује водом. Укупна површина депресије је око 
70 ha, а укупна количина воде потребне за одржавање максималног нивоа воде у њој у 
току једне године износи око 500.000 m3. Довод воде до депресије „Мала Копов“ 
обезбеђена је доводним каналом кроз „Шибулову Копов“ и кроз пропуст са уставом 
испод ДП бр. 117. на стационажи km 7+000. Вода се из доводног канала гравитационо 
излива у Малу Копов кроз пропуст, а уставом се регулише водостај узводно и низводно 
од пропуста. Канал је дужине 2700 m, а радни ниво је на коти 76.20 mАНВ, али се он 
може подићи на максималну коту и у каналу и у депресији на 76.40 mАНВ. Снабдевање 
водом је обезбеђено захватањем из канала Банатска Паланка - Нови Бечеј, покретном 
пловном црпном станицом. 
 
Сваки канал детаљне каналске мреже би требао да има, у уском појасу водног 
земљишта у ванграђевинском реону, по минимум 10 метара ширине за инспекциону 
стазу и на левој и десној обали канала. Међутим, пошто захтеви водопривреде 
приликом комасационих и осталих радова нису испоштовани, у неким случајевима није 
остављен простор за радно инспекциону стазу за прилаз каналу приликом одржавања 
или реконструкције. Редовно одржавање се махом своди на уклањање растиња и 
измуљивање због одржавања протицајног профила.  
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Извађени муљ се депонује у посебне касете у непосредној близини, које су такође 
водно земљиште, а после неколико година (обично до 5 година) након што се осуши, 
разастире се. 
 
Планирана каналска мрежа, за коју је већ резервисано и одвојено водно земљиште, 
реализоваће се када се стекну одговарајући услови, у смислу средстава за њихову 
реализацију. 
 
5.1.8. Мере заштите живота и здравља људи 
 
Адекватна имплементације планских решења у области заштите животне средине, пре 
свега препоруке и обавеза израде студија процена утицаја пројеката на животну 
средину и стратешких процена планова на животну средину имају важну улогу у 
очувању здравља људи. У контексту заштите природних ресурса (вода, ваздух и 
земљиште) на простору посебне намене, предвиђене су одређене мере и активности, 
чијом реализацијом ће се зауставити њихова даља деградација, а унапредиће се 
квалитет животне средине, а индиректно и  здравља људи овог подручја. 
У циљу заштите животне средине од загађења предвиђене су следеће мере: 
- планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;  
- успостављање система праћења и контроле нивоа загађености ваздуха, воде и 

земљишта,  биомониторинга и мониторинга буке (уз државни пут); 
- подизање квалитета и модернизација постојеће саобраћајне мреже; 
- око инфраструктурних система неопходно је формирати заштитне коридоре у 

контексту заштите околине и становништва од потенцијалних негативних утицаја; 
- адекватно одлагање комуналног отпада и сточних лешева у складу са Стратегијом 

управљања отпадом и важећим законским актима; 
- евентуално вршење истраживања минералних сировина уз примену свих мера 

заштите животне средине у складу са Законом о рударству и условима Завода за 
заштиту природе; 

- на туристичким локалитетима проблем одвођења отпадних вода ће се решавати 
путем компактних мини – постројења за пречишћавање отпадних вода или 
изградњом водонепропусне септичке јаме; 

- вршиће се одржавање постојећих мелиоративних канала (чишћење канала од муља 
и растиња); 

- у непосредном окружењу Резервата препорука је оријентисати се на органску 
пољопривреду и елиминисати конвенционалну методу употребе хемијских средстава 
заштите  биљака у производњи; 

- након завршене експлоатације минералних сировина (глина), у непосредном 
окружењу Резервата, неопходно је извршити санацију и рекултивацију земљишта, у 
складу са Законом; 

- формирање заштитног зеленила дуж еколошких коридора и државних путева; 
- санација и рекултивација неуређене депоније, која се налази у непосредном 

окружењу Резервата. 
 
Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Слано копово“ ограничено је 
коришћење водног ресурса на подручју Резервата, јер се режимом заштите забрањује 
свака изградња објеката и забрањују сви хидротехнички радови који мењају карактер  
подручја (бушења бунара, изградња канала и заливних система), изузев у функцији 
заштите природе и развоја рекреативно - туристичких активности.  
 
Због уређења хидролошких услова неопходно је израдити План интегралног 
управљања воденим ресурсима, Акциони план упумпавања воде у Поштино копово са 
програмом праћења елемената водног режима у Поштиној копови и Великом копову, 
пратити кретање салинитета воде на Великој копови и израдити програм праћења 
климатских промена. 
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Радови на заштићеном простору, који нису забрањени, као и радови у непосредној 
близини заштићеног добра, подлежу обавезној изради Студије о процени утицаја на 
животну средину, полазећи од одредаба Закона о процени утицаја на животну средину. 
Одређеније услове, као правила реда и понашања корисника и посетилаца на 
заштићеном подручју, утврдиће Старалац посебним актом, а по претходно 
прибављеним условима и мишљењу Завода за заштиту природе Србије. 
 
За планске документе у заштићеним природним добрима израђује се стратешка 
процена утицаја на животну средину. 
 
За објекте на подручју заштићеног природног добра и у непосредној близини заштићеног 
добра, инвеститор је дужан да се обрати надлежном органу Захтевом за одређивање 
потребе израде студије процене утицаја на животну средину у складу са Законом о 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).  
 
Мере заштите од ванредних ситуација 

 
Елементарне непогоде 
 
На подручју Просторног плана континуирано ће се спроводити мере заштите и одбране 
од елементарних непогода, које настају као последица климатских, хидролошких, 
орографских и сеизмичких карактеристика.  
  
На подручју Просторног плана изграђене су 2 (две) противградне станице, са којих се 
током сезоне одбране од града испаљују противградне ракете. У пречнику од 100 m од 
противградних станица није дозвољена градња нових објеката без сагласности 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије.  
 
Удеси 
 
Концепција планирања и заштите простора од елементарних непогода и технолошких 
удеса базира се на минимизацији ризика по људско здравље и животе, природне и 
створене вредности, као и на санацији простора који су евидентно угрожени овим 
појавама. Надлежности, обавезе, мере и начини деловања, проглашавања и управљања у 
ванредним ситуацијама дефинисане су Законом о ванредним ситуацијама.  
 
Одредбе овог закона односе се на израду Планова заштите од удеса и предузимање мера 
за спречавање и ограничавање утицаја, успостављање адекватних одговора на ванредне 
ситуације које су узроковане елементарним непогодама, техничко -технолошким 
несрећама - удесима и катастрофама.  
 
На утврђивање концепције просторног развоја утичу постојеће делатности са 
присутним факторима ризика, угроженост простора природним непогодама и 
функционална намена простора. Планирање намене и садржаја простора и 
имплементација мера превенције има за циљ спречавање или смањивање вероватноће 
настанка удеса и могућих последица, а организују се и спроводе на основу процене 
ризика и последица од удеса.  
 
 
 
 
 
 
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 1119

Извештај о стратешкој процени утицаја Посторног плана подручја посебне намене  
Специјалног резервата природе „Слано Копово“ на животну средину 

 
 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

                                 42  
 
 

6. АНАЛИЗА КАРАКТЕРИСТИКА УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА НА 
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

 
Анализа процењених утицаја Просторног плана на животну средину извршена је у 
односу на врсту утицаја, вероватноћу утицаја, природу утицаја, интензитет активности 
у простору, трајање и просторну димензију утицаја. 
 
На основу анализе могућих утицаја и вредновања могућих промена и ефеката у 
простору и животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских 
решења изазива трајна промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на 
побољшањe стања у простору, стандарда и квалитета животне средине, живота 
локалног становништва и осталих корисника простора и услуга.  
 
Вредновањем односа позитивних и негативних утицаја и ефеката, може се закључити 
да имплементација Плана обезбеђује трајне позитивне ефекте у смислу контролисаног 
управљања простором и животном средином. Планирани мониторинг животне средине 
омогућиће и контролу утицаја Плана на животну средину.  
 
Примена и спровођење планираних мера заштите при имплементацији Плана, изради, 
усвајању и имплементацији планова нижег реда, контрола и надзор над применом мера и 
мониторинг животне средине, представљају обавезне еколошке мере и смернице у циљу 
спречавања појава негативних утицаја и ефеката на животну средину у обухвату Плана.  
 
Сва планска решења, предвиђена у контексту заштите и одрживог коришћења овог 
међународно важног подручја свакако имају кумулативног утицаја на чиниоце животне 
средине и очување биодиверзитета. 
 
Коришћење пољопривредног земљишта, базирано на примени мера биолошке агрикултуре, 
биће у функцији заштите тла од загађења, а индиректно и водоносних слојева.  
 
Органска производња представља неку врсту решења коју подржава Рамсарски биро и 
Конвенција за борбу против дезертификације. 
 
Формирањем зелених заштитних појасева ће се обезбедити заштита предметног 
простора од еолске ерозије, буке и потенцијалног аерозагађења (поред путева). 
 
Развој туризма и експлоатација туристичких локалитета може имати потенцијално 
негативне утицаје на земљиште, а индиректно и на воду, као природни ресурс, у 
случају непредузимања предвиђених мера заштите животне средине. Карактер ових 
утицаја може бити краткотрајан, у зависности од реализације планираних мера. 
 
Највећи број еколошких фактора, због међусобне условљености и интеракције, имају 
реверзибилни карактер, што се предпоставља и за посматрани простор. 
 
 
 
IV СМЕРНИЦЕ ЗА НИЖЕ ХИЈЕРАРХИЈСКЕ НИВОЕ У ПОСТУПКУ 

ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
 
Овим Просторним планом дефинисано је уређење, коришћење и заштита подручја 
посебне намене  кроз планска решења развоја, која је обавезно уградити приликом 
израде просторног плана општине, која се налази у обухвату Просторног плана. Поред 
тога, дате су основне смернице за простор изван подручја посебне намене кроз 
поглавље „Смернице за уређење простора ван подручја посебне намене“ (по основним 
категоријама земљишта и то за пољопривредно, шумско, водно и грађевинско 
земљишта), које је потребно детаљније разрадити кроз израду просторног плана.  
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До доношења новог просторног плана, примењиваће се важећи план, у деловима који 
нису у супротности са овим Просторним планом.  
 
Предметним Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину утврђује се 
обавеза будућим инвеститорима да у поступку даље разраде планског документа, за 
потребе прибављања одобрења за изградњу, израде Студију процене утицаја на 
животну средину, а у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09). Студија процене утицаја 
израђује се на нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је део захтева за 
издавање одобрења за изградњу. 
 
Процена утицаја врши се за све пројекте који се планирају на заштићеном природном 
добру и у заштићеној околини непокретних културних добара.  
 
У складу са наведеним Законом и одредбама Уредбе о утврђивању Листе пројеката за 
које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 114/08) инвеститори су 
дужни да се обрате, пре подношења захтева за издавање одобрења за изградњу 
објеката са Листе II, надлежном органу. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде 
студије о Процени утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби 
израде или ослобађању од израде студије.  
 
Поступак процене утицаја треба спровести по фазама у поступку процене утицаја како 
је то прописано поменутим Законом. Начелни садржај студије о Процени утицаја на 
животну средину прописан је Законом, а егзактан обим и садржај студије се одређује 
одговарајућим решењем од стране надлежног органа.  
 
 
 
V ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

МОНИТОРИНГ У ПОСТУПКУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОСТОРНОГ 
ПЛАНА 

 
Успостављање система мониторинга је један од приоритетних задатака како би се све 
предложене мере заштите животне средине у Просторном плану могле успешно 
имплементирати у пракси. Програм праћења стања животне средине у току спровођења 
Просторног плана садржи, према Закону о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, следеће делове:  
1) опис циљева Просторног плана;  
2) индикаторе за праћење стања животне средине;  
3) права и обавезе надлежних органа; и 
4) поступање у случају појаве неочекиваних негативних утицаја.  
 
 
 
1. ОПИС ЦИЉЕВА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА 
 
Опис циљева Просторног плана је наведен у поглављу I-2.2. овог Извештаја. Основни 
циљ Програма праћења стања животне средине је да се обезбеди, поред осталог, 
правовремено реаговање и упозорење на могуће негативне процесе, као и потпунији 
увид у стање елемената животне средине и утврђивање потреба за предузимање мера 
заштите, у зависности од степена угрожености и врсте загађења.  
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Потребно је обезбедити континуирано праћење стања квалитета животне средине и 
активности на простору у обухвату Просторног плана, чиме се стварају услови за 
рационалнo управљање овим простором. 
 
Према Закону о заштити животне средине, Република, аутономна покрајина односно 
јединица локалне самоуправе, у оквиру своје надлежности утврђене Законом, 
обезбеђује континуалну контролу и праћење стања животне средине у складу са овим 
и посебним законима, а циљеви Програма праћења стања животне средине били би:  
- обезбеђење мониторинга; 
- дефинисање садржине и начина вршења мониторинга; 
- одређивање овлашћених организација за обављање мониторинга; 
- дефинисање мониторинга загађивача; 
- успостављање информационог система и дефинисање начина достављања података 

у циљу вођења интегралног регистра извора загађивања; 
- увођење обавезе извештавања о стању животне средине према прописаном садржају 

извештаја о стању животне средине.  
 
 
 
2. ИНДИКАТОРИ ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
Праћење стања животне средине и утицаја који поједини сектори својим деловањима 
имају на животну средину, врши се систематским мерењем, испитивањем и 
оцењивањем индикатора стања и загађења животне средине, које обухвата праћење 
природних фактора, односно промена стања и карактеристика животне средине. 
 
На подручју обухвата Просторног плана није успостављен континуални мониторинг 
квалитета ваздуха, воде, земљишта и буке.  
 
Имајући у виду дефинисане посебне циљеве, током израде стратешке процене врши се 
избор одговарајућих индикатора, на основу којих се врши оцењивање планских 
решења, са становишта могућих негативних утицаја на животну средину, утврђивање 
неповољних утицаја и даје се предлог мера за спречавање или смањење 
идентификованих утицаја. 
 
Предлог индикатора за праћење стања животне средине предложен је на основу 
дефинисаних циљева стратешке процене у претходним поглављима. 
 
Имајући у виду обухват Просторног плана, постојеће и будуће садржаје, као и могућа 
загађења, мониторинг се односи на: 
- успостављање биомониторинга на посматраном подручју; 
- контролу и праћење квалитета вода; 
- праћење квалитета земљишта контролом концентрација загађујућих супстанци; 
- успостављање мерних места у циљу праћења нивоа буке. 
 
 
2.1. БИОМОНИТОРИНГ 
 
Упоредо са мониторингом основних параметара (ваздух, вода, земљиште и бука), 
програм мониторинга обухвата и систем праћења билошких промена у времену и 
простору - биомониторинг, који на најбољи начин приказује комплекс природних и 
антропогених појава, утицаја и процеса. 
 
Биомониторинг обухвата поједине врсте биљака и животиња, њихове популације, а код 
изузетно ретких врста, чак и поједине индивидуе. 
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Посебан значај у биомониторингу заузима континуирано праћење последица 
негативних антропогених утицаја на природну средину кроз директно нарушавање 
појединих функционалних елемената екосистема, али и кроз непосредни утицај на 
поједине ретке, односно осетљиве врсте и њихова станишта.  
 
У функцији биомониторинга потребно је изабрати биоиндикаторе на основу 
истраживања надлежних и стручних институција, у складу са досадашњим системом 
биомониторинга који је спровођен на простору Резервата. 
 
 
2.2. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 
 
Законом о заштити ваздуха дат је законски оквир за проучавање и праћење квалитета 
ваздуха које за циљ има контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и 
утврђивање тренда загађења, како би се правовремено деловало ка смањењу штетних 
супстанци до нивоа који неће битно утицати на квалитет животне средине. 
 
Контрола квалитета ваздуха се остварује праћењем нивоа загађујућих материја у 
ваздуху у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  
и Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух.  
 
Захтеви квалитета ваздуха су:  
- граничне вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху;  
- горње и доње границе оцењивања нивоа загађујућих материја у ваздуху;  
- границе толеранције и толерантне вредности;  
- концентрације опасне по здравље људи и концентрације о којима се извештава 

јавност;  
- критични нивои загађујућих материја у ваздуху;  
- циљне вредности и (национални) дугорочни циљеви загађујућих материја у ваздуху; 
- рокови за постизање граничних и/или циљних вредности, у случајевима када су оне 

прекорачене у складу са Законом о заштити ваздуха. 
 
Мониторинг квалитета ваздуха врши се и на основним руралним локацијама ван 
непосредног утицаја значајних извора загађења ваздуха.  
 
 
2.3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВОДЕ 
 
У циљу предузимања мера за ограничавање даљег загађивања и евентуално 
побољшање вода, од значаја је стално и систематско контролисање параметара 
квалитета површинских и подземних вода, на прописан начин на основу Уредбе о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање, Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, 
Правилника о опасним материјама у водама и Правилника о начину и минималном 
броју испитивања квалитета отпадних вода. 
 
У циљу утврђивања мера, које треба предузимати ради заштите вода од загађивања и 
контроле резултата реализованих мера заштите, потребно је, поред систематског 
праћења квалитета површинских и подземних вода који врши Републички 
хидрометеоролошки завод, додатно вршити и контролу квалитета површинских и 
подземних вода. 
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Стандарди квалитета животне средине за површинске воде постижу се: 
- смањивањем годишњих нивоа емисије приоритетних супстанци и престанком 

емитовања приоритетних супстанци у површинске воде; 
- смањивањем концентрације приоритетних супстанци до њиховог потпуног 

елиминисања у површинским водама. 
 
Обавеза лица (правног или физичког) које испушта приоритетне супстанце у 
површинске воде је да усклади своје емисије са стандардима квалитета животне 
средине за површинске воде које нису под утицајем прекограничног загађења, 
прописаним Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање. 
 
Предузећа која врше испитивање квалитета подземних вода, као и испитивање 
квалитета отпадних вода, дужна су да резултате испитивања доставе Републичком 
хидрометеоролошком заводу и јавном водопривредном предузећу месечно, а у случају 
хаваријског загађења воде, у току истог дана. 
 
Физичко-хемијска и бактериолошка анализа воде за пиће треба да се врши у складу са 
Законом о водама и Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. 
 
 
2.4. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА  
 
Земљиште, као условно обновљив природни ресурс, подноси све већи притисак. 
Коришћењем земљишта често долази до поремећаја равнотеже појединих састојака 
земљишта, што неминовно доводи до његовог оштећења.  
 
Једна од мера заштите и очувања земљишта је спровођење мониторинга, што 
представља праћење промена у пољопривредном и непољопривредном земљишту, а 
посебно праћење садржаја опасних и штетних материја као и интегрално посматрање 
са другим чиниоцима животне средине у систему заштите.  
 
Контола квалитета земљишта спроводи се у складу са Законом о заштити животне 
средине, Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима 
за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма и Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у 
земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања. Индикатори се 
оцењују на основу општих елемената за оцену ризика од деградације земљишта који су 
дефинисани Уредбом.  
 
Степен урожености земљишта од хемијског загађења одређује се на основу вредности 
загађујућих материја датих у посебном пропису којим се регулишу граничне вредности 
опасних и штетних материја у подземним водама, као и у посебним прилозима Уредбе, 
који се односе на ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја 
и вредности које могу указати на значајну контаминацију подземних вода и земљишта. 
 
Праћење параметара квалитета земљишта на подручју обухвата Плана је неопходно 
вршити у континуитету дуги низ година, обзиром да је вршено утврђивања квалитета  
земљишта предметног простора (Резервата), у 2002.г,  2003.г. и 2004.г. и 2010.г. на 
одређеним местима, за које је утврђена евидентна угроженост.  
 
У случају прекорачења граничних и ремедијационих вредности концентрација опасних 
и штетних материја и вредности, које могу указати на значајну контаминацију 
земљишта, као и у случају прекорачења граничног нивоа концентарција загађујућих 
материја у подземним водама, врше се додатна истраживања на контаминираним 
локацијама ради утврђивања степена загађености и израде ремедијационих програма. 
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Ремедијациони програми и пројекти ремедијације реализују се уколико просечна 
концентрација било које опасне или штетне материје прелази ремедијациону вредност 
дефинисану Уредбом у више од 100 m3 запремине водоносног слоја или у више од 
25 m3 запремине земљишта на контаминираним локацијама.  
 
 
2.5. МОНИТОРИНГ БУКЕ 
 
Ниво буке у животној средини контролише се системским мерењем буке које 
обезбеђује јединица локалне самоуправе. Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних 
ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, брoj 75/10) прописани су 
индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке на здравље људи. Предлог је 
да се за праћење нивоа буке одреде мерна места на најфреквентнијим локацијама у 
близини већих путних праваца односно државних путева. 
 
 
2.6. ЗАКОНСКИ ОКВИР 
 
Програм праћења стања животне средине обуваћен је следећим правним актима: 
- Законом о заштити животне средине („Сужбени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09- 

др. закон, 72/09-др. закон, 43/11-УС и 14/16);  
- Законом о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 13/10); 
- Законом о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 

88/10); 
- Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12 и 101/16); 
- Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени 

гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 
- Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 

постројења за сагоревање ("Службени гласник РС", бр. 6/16); 
- Уредбом о класификацији вода („Службени гласник СРС“, број 5/68); 
- Уредбом о граничним вредностима приоритетхних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС“, број 24/14); 

- Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Службени гласник РС“, број 75/10); 

- Правилником о опасним материјама у водама („Службени гласник СРС“, број 31/82); 
- Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 

отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник 
РС“, број 33/16); 

- Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
води за наводњавање и методама за њихово испитивање („Службени гласник РС“, број 
23/94); 

- Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Службени гласник РС“, број 72/10); 

- Правилником о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник 
РС“, број 72/10); 

- Правилником о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину 
њиховог приказивања јавности („Службени гласник РС“, број 80/10); 

- Правилником о методологији за израду акционих планова („Службени гласник РС“, 
број 72/10); 

- Правилником о садржају планова квалитета ваздуха („Службени гласник РС“,  
број 21/10). 
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3. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА  
 
Када су питању права и обавезе надлежних органа у вези праћења стања животне 
средине, иста произилазе из Закона о заштити животне средине. 
 

Обезбеђење мониторинга 
 

Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у оквиру своје 
надлежности утврђене Законом обезбеђују континуалну контролу и праћење стања 
животне средине (у даљем тексту: мониторинг), у складу са овим и посебним законима. 
Мониторинг је саставни део јединственог информационог система животне средине. 
Влада доноси програме мониторинга на основу посебних закона. 
 
Аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе доноси програм 
мониторинга на својој територији, који мора бити у складу са програмима вишег реда. 
 
Садржина и начин вршења мониторинга 
 
Мониторинг се врши систематским праћењем вредности индикатора, односно праћењем 
негативних утицаја на животну средину, стања животне средине, мера и активности 
које се предузимају у циљу смањења негативних утицаја и подизања нивоа квалитета 
животне средине.  
 
Влада утврђује критеријуме за одређивање броја и распореда мерних места, мрежу 
мерних места, обим и учесталост мерења, класификацију појава које се прате, 
методологију рада и индикаторе загађења животне средине и њиховог праћења, рокове 
и начин достављања података, на основу посебних закона. 
 
Овлашћена организација 
 
Мониторинг може да обавља и овлашћена организација ако испуњава услове у погледу 
кадрова, опреме, простора, акредитације за мерење датог параметра и СРПС стандарда 
у области узорковања, мерења, анализа и поузданости података, у складу са законом. 
 
Мониторинг загађивача 
 
Оператер постројења, односно комплекса који представља извор емисија и загађивања 
животне средине дужан је да, у складу са законом, преко надлежног органа, 
овлашћене организације или самостално, уколико испуњава услове прописане законом, 
обавља мониторинг, односно да: 
1)  прати индикаторе емисија, односно индикаторе утицаја својих активности на 

животну средину, индикаторе ефикасности примењених мера превенције настанка 
или смањења нивоа загађења; 

2)  обезбеђује метеоролошка мерења за велике индустријске комплексе или објекте од 
посебног интереса за Републику Србију, аутономну покрајину или јединицу локалне 
самоуправе. 

 
Загађивач је дужан да изради план обављања мониторинга, да води редовну евиденцију о 
мониторингу и да доставља извештаје, у складу са овим законом. 
 
Влада утврђује врсте активности и друге појаве које су предмет мониторинга, методологију 
рада, индикаторе, начин евидентирања, рокове достављања и чувања података, на основу 
посебних закона.  
 
Загађивач планира и обезбеђује финансијска средства за обављање мониторинга, као и за 
друга мерења и праћење утицаја своје активности на животну средину. 
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Достављање података 
 
Државни органи, односно организације, органи аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе, овлашћене организације и загађивачи дужни су да податке 
добијене мониторингом достављају Агенцији за заштиту животне средине на прописан 
начин. 
 
 
 
4.  ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ НЕОЧЕКИВАНИХ НЕГАТИВНИХ 

УТИЦАЈА 
 
У случају појаве неочекиваних негативних утицаја, у смислу ванредних ситуација, 
неопходно је поступати у складу са важећом законском регулативом: Закон о заштити 
животне средине, Закон о ванредним ситуацијама, Закон о потврђивању Конвенције о 
прекограничним ефектима индустријских удеса („Службени гласник РС-Међународни 
уговори“, број 42/09), Закон о потврђивању Конвенције о процени утицаја на животну 
средину у прекограничном контексту („Службени гласник РС-Међународни уговори“, број 
102/07), Конвенција о прекограничном загађивању ваздуха на великим удаљеностима 
(„Службени гласник СФРЈ-Међународни уговори“, број 11/86) и др.  
 
 
VI ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ И ТЕШКОЋЕ У ИЗРАДИ 

СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
 
1. ПРИКАЗ КОРИШЋЕНЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ 
 
Основни методолошки приступ и садржај Извештаја о стратешкој процени утицаја 
одређен је Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину. Стратешка 
процена је израђена на основу просторно планске документације, расположивих 
статистичких података, као и података добијених за потребе израде Плана и Стратешке 
процене и  валоризације терена. 
 
У Елаборату су анализиране све Планом предвиђене активности, извршена је синтезна 
процена њихових утицаја и интеракција са утицајима окружења на природне ресурсе и 
живи свет, као и на животну средину, и на основу утврђених валидних параметара дат 
је предлог адекватних превентивних и санационих мера заштите животне средине у 
контексту реализације концепта одрживог развоја овог подручја. 
 
Примењени метод рада заснива се на континуираном поступку усаглашавања процеса 
планирања са процесом идентификације проблема, предлога решења за спречавање и 
ублажавање, односно предлога мера заштите животне средине у свим фазама израде и 
спровођења планског документа. Методологија се базира на поштовању Закона о 
заштити животне средине, а пре свега Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину, који утврђује услове, начин и поступак процењивања утицаја појединих 
садржаја Плана на животну средину. 
 
Примењени метод поштује наведене опште методолошке принципе и спроводи се у 
неколико фаза:  
1. најпре се утврђују полазне основе стратешке процене, које обухватају: дефинисање 

предмета као и просторног обухвата Стратешке процене, циљева и метода рада, 
правног, планског и документационог основа;  
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2. анализа постојећег стања и стања квалитета чиниоца животне средине, 
анализираних кроз природне услове (вредновање квалитета ваздуха, земљишта,  
вода, угроженост буком  итд);  

3. затим се врши процена могућег утицаја на животну средину на основу 
квантификације појединих елемената животне средине, научних сазнања, података 
објављених у литератури, другим студијама, искустава других земаља и сл; 

4. након тога предлажу се мере за спречавање и ограничавање штетних утицаја у току 
спровођења и реализације Плана, мере за унапређење стања животне средине, мере за 
праћење стања животне средине које обухватају предлог индикатора за праћење стања 
животне средине и по потреби успостављање нових мерних тачака. 

 
Ограничења у спровођењу предложеног метода, посебно у фази приказа постојећег 
стања је недостатак квантификованих података за поједине параметре животне 
средине у обухвату Плана. 
 
 
 
2.  ТЕШКОЋЕ ПРИ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА 

ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
У току израде Стратешке процене, поред недостатака одговарајућих смерница и 
упутстава, обрађивач се сусрео и са проблемом веома скромног информационог 
система о животној средини, као и са непостојањем Програма праћења стања 
параметара животне средине на основу система показатеља-индикатора за оцену и 
праћење стања животне средине. Информациона основа која је коришћена за 
Стратешку процену највећим делом је преузета из достављене документације за 
потребе израде Просторног плана. 
 
Основну тешкоћу у спровођењу стратешке процене и изради Извештаја остратешкој 
процени представљао је недостатак званичне, детаљно прописане јединствене 
методологије, на нивоу правилника. Такође, проблем је био и у раздвајању питања 
која су у домену (детаљне) процене утицаја на животну средину од стратешке процене 
утицаја. Европске препоруке су да стратешка процена не треба да улази у детаљну 
квантификацију јер је њена суштина у вредновању и поређењу алтернатива/опција са 
аспекта могућих значајних утицаја на животну средину, а нагласак је, када се ради о 
карактеру утицаја, на кумулативним и синергијским ефектима, да се спроводи једино 
за програме и планове јавног карактера итд. 
 
 
 
VII  ПРИКАЗ НАЧИНА ОДЛУЧИВАЊА  
 
Начини одлучивања по питањима заштите животне средине зависе од великог низа 
фактора, а првенствено од значаја позитивних и негативних утицаја планских решења на 
здравље људи, социјални и економски развој и животну средину. С тим у вези, неопходна 
ја партиципација свих заинтересованих друштвених група и то инвеститора (бизнис 
сектора), локалне, покрајинске и републичке управе, становника и невладиног сектора. 
Међутим, за ефикасније остваривање апсолутне партиципације на свим нивоима 
неопходно је остваривање сталне сарадње између свих актера у процесу. 
 
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину дефинише учешће 
заинтересованих органа и организација, који могу да дају своје мишљење у року од  
30 дана.  
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Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Извештај о стратешкој процени, орган 
надлежан за припрему Просторног плана обезбеђује учешће јавности у разматрању 
Извештаја о стратешкој процени. Орган надлежан за припрему Просторног плана 
обавештава јавност о начину и роковима увида у садржину Извештаја и достављање 
мишљења, као и о времену и месту одржавања јавне расправе у складу са законом, којим 
се уређује поступак доношења Просторног плана. 
 
Орган надлежан за припрему Просторног плана израђује извештај о учешћу 
заинтересованих органа, организација и јавности који садржи сва мишљења о Извештају о 
стратешкој процени, као и мишљења датих у току јавног увида и јавне расправе о 
Просторном плану.  
 
Извештај о стратешкој процени доставља се заједно са извештајем о стручним 
мишљењима и јавној расправи општинском органу надлежном за заштиту животне средине 
на оцењивање. На основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне средине даје 
своју сагласност на Извештај о стратешкој процени у року од 30 дана од дана пријема 
захтева за оцењивање. 
 
После прикупљања и обраде свих мишљења, на основу којих се формира финална 
верзија Просторног плана, орган надлежан за припрему Просторног плана доставља 
Извештај о стратешкој процени заједно са Просторним планом надлежном органу на 
одлучивање. 
 
Приказ разлога за избор одговарајућих планских решења током разматрања 
варијантних решења и начина на који су планска решења усклађена са заштитом 
животне средине. 
 
Просторним планом нису разрађивана и предложена варијантна решења. Предметним 
планом је дато решење адекватно планираној намени простора. Утврђени су основни 
критеријуми просторног уређења и правила изградње, дефинисани су основни 
коридори инфраструктурних система и утврђени су критеријуми коришћења природних 
ресурса и мере заштите животне средине. 
 
 
 
VIII ЗАКЉУЧЦИ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ  
  ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
На основу анализе могућих утицаја и вредновања могућих промена и ефеката у 
простору и животној средини, може се закључити да се имплементацијом планских 
решења изазива трајна промена у простору са дугорочно позитивним ефектима на 
побољшањe стања у простору, стандарда и квалитета животне средине, живота и рада 
корисника простора и услуга.  
 
Вредновањем односа позитивних и негативних утицаја и ефеката, може се закључити 
да имплементација просторно - планских решења и мера заштите прописаних планским 
документом обезбеђује трајне позитивне ефекте у смислу контролисаног управљања 
простором и животном средином.  
Планирани мониторинг животне средине омогућиће контролу утицаја спровођења 
просторно - планских решења на животну средину. Примена и спровођење планираних 
мера заштите при имплементацији Просторног плана, контрола и надзор над применом 
мера и мониторинг животне средине, представљају обавезне еколошке мере и 
смернице у циљу спречавања појава негативних утицаја и ефеката на животну средину 
у обухвату овог Просторног плана.  
 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 1129
Извештај о стратешкој процени утицаја Посторног плана подручја посебне намене  

Специјалног резервата природе „Слано Копово“ на животну средину 
 

 

 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“,  

НОВИ САД, ЖЕЛЕЗНИЧКА 6/III 
 

                                 52  
 
 

Мере заштите дате овим Извештајем обавезан су елеменат квалитетног управљања 
животном средином и представљају минимум обавеза за све субјекте чије ће 
активности имати утицаја на локалном, али и ширем нивоу у односу на подручје 
обухвата Плана, усмеравајући на савремене начине планирања и уређења простора, 
коришћења и заштите природних ресурса и вредности, као и обезбеђења оптималних 
услова за живот и рад људи заснованих на начелу одрживог развоја. 
 
 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
Оцена Извештаја о стратешкој процени врши се на основу критеријума садржаних у 
Прилогу II Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС“, број 135/04 и 88/10). 
 
На основу оцене Извештаја, орган надлежан за послове заштите животне средине даје 
сагласност на Извештај о стратешкој процени, у складу са Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину. 
 
Извештај о стратешкој процени саставни је део документационе основе плана, сходно 
члану 24. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину. 
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169.

На основу члана 31. став 1. алинеја 2. и 16. Статута Аутономне 
покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/14) и члана 
5. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број: 
15/16), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници 
одржаној 13. фебруара 2019. године донела је 

ПОКРАЈИНСКУ СКУПШТИНСКУ ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ

О ЈАВНОМ ВОДОПРИВРЕДНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

Члан 1.

У Покрајинској скупштинској одлуци о Јавном водопривред-
ном предузећу „Воде Војводине“ („Службени лист АП Војводи-
не“, број: 53/16), у члану 19. став 1. број: „14.366.384.153,94“, за-
мењује се бројем: „14.364.328.735,57“. 

Члан 2. 

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ дужно је да 
Статут усагласи са овом одлуком у року од 90 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“. 

СКУПШТИНА  АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 022-2/2019-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

170.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО 

И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА 

ЗА НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА 
ИЛИ ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2019. 

ГОДИНИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава микро и малим 
привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање 
издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за 
стицање нематеријалне имовине у 2019. години (у даљем тексту: 
Правилник), прописују се циљеви, намена и висина средстава, 
право учешћа и услови за учешће на Конкурсу, обавезна докумен-
тација, поступак доделе средстава, критеријуми и мерила за до-
делу средстава, закључивање уговора са корисницима средстава, 
обавезе корисника средстава, праћење извршења уговорних оба-
веза и друга питања од значаја за реализацију Конкурса за доделу 

бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку 
машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне 
имовине у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс). 

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлу-
ком о Буџету АП Војводине за 2019. годину у оквиру Програма 
1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaм-
ска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и 
средњих привредних друштава, Функционална класификација 
411 – Општи економски и комерцијални послови, Економска кла-
сификација 454 – Субвенције приватним предузећима, Економ-
ска класификација 4542 – Капиталне субвенције приватним пре-
дузећима, Извор финансирања 01 00 – Приходи из Буџета. 

ЦИЉ

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Секретаријат) додељује бесповратна средстава ради јачања конку-
рентности привредних субјеката, повећања обима производње, те 
повећања укупног привредног раста и развоја предузетништва у 
АП Војводини путем инвестирања у средства за рад и производњу.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Члан 3.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена 
су за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме 
или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. го-
дини (у даљем тексту: основнa средствa) и то:

(а) која су купљена, испоручена и исплаћена (кумулативно) 
у целости у периоду 07. августа 2018. године до дана рас-
писивања Конкурса, или

(б) која ће бити купљена, испоручена и исплаћена (кумула-
тивно) у целости најкасније у року од 30 дана од закљу-
чења уговора о додели бесповратних средстава (у даљем 
тексту: уговор). За машину или опрему која је у наведе-
ном року у потпуности исплаћена, али која из објектив-
них разлога није испоручена, период испоруке може се 
продужити за додатних 60 дана.

Основна средства треба да буду у складу са стварном делатно-
шћу привредног субјекта. 

Под набавком машина подразумева се и производна линија коју 
чине више функционално недељивих машина или скуп више само-
сталних машина које заједнички чине јединствен производни процес 
или су намењене производњи једног производа (највише пет машина).

Под набавком опреме подразумева се производна опрема, 
пословни инвентар и уређаји укључени у производни процес, 
средства за манипулацију и унутрашњи транспорт и др.

Под набавком софтвера (софтверске лиценце) подразумева се 
набавка професионалног (апликативног) софтверског пакета/ала-
та у функцији производног процеса или даљег развоја информа-
тичких решења и производа за тржиште. 

Под стицањем нематеријалне имовине подразумева се при-
бављање нематеријалних средстава на екстерном тржишту (засеб-
но стицање) и пренос права њеног коришћења путем писменог уго-
вора (нпр. патенти, франшизе, лиценце, жигови и слична права).

Машине, опрема и софтвер морају бити нови и намењени за 
професионалну производну употребу. 

Изузетнo, на предлoг Кoмисије за преглед пријава, мoже се 
oдoбрити субвенциoнисање издатака за набавку половне машине 
или опреме, не старије од 5 година, уз услoв да подносилац прија-
ве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног 
судског вештака. 
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Средства се не могу користити за рефундацију издатака за на-
бавку следећег:

- уградна опрема (клима уређаји, вентилатори, соларни па-
нели, алармни системи, системи за видео надзор, лифто-
ви, котлови и др.) и инсталације (водоводна, канализа-
циона, електрична, вентилациона, грејна, гасна, телефон-
ска, кабловска, интернет и сл.); 

- намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.) и 
опремање простора (дрвенарија, браварија, венецијанери, 
тракасте завесе, теписи, преграде, зидне и подне облоге и сл.); 

- расвета, светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дис-
плеји, панои и сл.); 

- презентациона, електронска, биротехничка, аудио-визу-
елна и слична опрема (пројектори, опрема за превођење, 
фискалне касе, телефонски и факс апарати, ТВ, музички 
уређаји, звучници и др.); 

- алат, додатна опрема, појединачни и резервни делови, ин-
вентар, опрема за заштиту на раду, калупи, репромате-
ријал, потрошни материјал и др; 

- пољопривредне и прикључне машине и друга опрема за 
пољопривредну производњу; 

- компјутери и рачунарска опрема; 
- штампарске и графичке машине и опрема; 
- машине и опрема за угоститељство намењене за припрему 

хране, пића и напитака у циљу непосредног послуживања;
- опрема за спорт.

ВИСИНА СРЕДСТАВА

Члан 4.

Висина одобрених средстава утврђује се

(1) за основна средства из члана 3. став 1. под (а) – на осно-
ву достављеног рачуна-отпремнице или уговора-отпрем-
нице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке 
о плаћању истог, или 

(2) за основна средства из члана 3. став 1. под (б) – на осно-
ву приложеног предрачуна или понуде или (пред)уговора 
са добављачем/продавцем.

Рефундирани износ средства одобрава се према врсти основног 
средства:

• Машине или опрема – средства се одобравају у висини од 
најмање 300.000,00 динара до највише 2.000.000,00 дина-
ра, односно до 50% од фактурне (куповне) вредности без 
ПДВ и без зависних трошкова набавке1;

• Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 
100.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 
50% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ и без зависних 
трошкова набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење;

• Нематеријална имовина – средства се одобравају у виси-
ни од најмање 50.000,00 динара до највише 300.000,00 ди-
нара, односно до 50% уговорене цене за стицање немате-
ријалне имовине без ПДВ и других издатака.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 5.

Средства се додељују на основу Конкурса, који расписује Се-
кретаријат.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводине“, у 
једном од дневних јавних гласила на српском језику које покрива 
целу територију АП Војводине и на интернет презентацији Се-
кретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви.

1 Зависни трошкови набавке (ЗТН) су трошкови: превоза, утовара, ис-
товара, складиштења, осигурања у транспорту, монтаже, банкарске про-
визије, царињења, акцизе и др.

Члан 6.

Обавезни елементи текста Конкурса су:

- назив акта на основу ког се расписује Конкурс; 
- висина укупних средстава предвиђених за доделу по Кон-

курсу;
- намена средстава; 
- право учешћа на Конкурсу;
- услови за учешће на Конкурсу;
- начин подношења пријаве на Конкурс; 
- критеријуми за оцену пријава;
- рок до када је Конкурс отворен;
- обавезна документација која се подноси на Конкурс и
- други подаци од значаја. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Члан 7.

I 

Право да конкуришу имају привредна друштва, задруге и пре-
дузетници који имају седиште или регистровани огранак на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине, а у регистар Агенције за 
привредне регистре (у даљем тексту: АПР) уписани су најкасније 
до 01. јуна 2018. године и то:

1) правна лица, регистрована у АПР-у као привредна друшт-
ва или задруге, која су према финансијским извештаји-
ма за 2018. годину, разврстана на микро или мала правна 
лица и 

2) предузетници који воде двојно или просто књиговодство 
(без предузетника паушалних обвезника пореза од само-
сталне делатности). 

Разврставање правних лица, врши се у складу са чланом 6. 
Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013). Прав-
на лица, у смислу овог закона, разврставају се на микро, мала, 
средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, 
пословног прихода и просечне вредности пословне имовине ут-
врђених на дан састављања редовног годишњег финансијског из-
вештаја у пословној години. 

У микро правна лица разврставају се она правна лица која не 
прелазе два од следећих критеријума:

1) просечан број запослених 10;
2) пословни приход 700.000 евра у динарској противвредности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 350.000 евра у динарској противвред-
ности.

У мала правна лица разврставају се она правна лица која пре-
лазе два критеријума из претходног става, али не прелазе два од 
следећих критеријума: 

1) просечан број запослених 50; 
2) пословни приход 8.800.000 евра у динарској противвред-

ности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 4.400.000 евра у динарској противвред-
ности.

Предузетници се, у смислу Закона о рачуноводству, сматрају 
микро правним лицима.

II 

Пријаву на Конкурс расписан према овом Правилнику, нема 
право да поднесе привредни субјект који је у групи повезаних 
лица у којој су неки од чланова велика правна лица.
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Право учешћа нема ни привредни субјект над којим је покре-
нут стечајни поступак и поступак ликвидације, сходно Закону о 
стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 
- одлука УС, 83/2014 и 113/2017), нити привредни субјект који је 
у тешкоћама, према дефиницији привредног субјекта у тешкоћа-
ма, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 
и 119/2014). 

Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није 
способан да сопственим средствима, средствима својих власни-
ка/акционара или поверилаца или средствима из других извора 
на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, 
краткорочно или средњерочно, угрозили његов опстанак;

Привредни субјект је у тешкоћама:

- ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио 
је више од половине основног капитала, од чега је у по-
следњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног 
капитала;

- ако најмање једно лице неограничено одговара за његове 
дугове, а у финансисјким извештајима приказано је да је 
његов капитал смањен за више од половине, од чега је у 
последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине ка-
питала;

- ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан 
од напред наведених  услова и  ако постоје очигледни показатељи 
који указују на то да је у тешкоћама, као што су: раст губита-
ка, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, 
смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и 
пад или је нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама 
је привредни субјект који је неспособн за плаћање (инсолвентан) 
или над којим је отворен стечајни поступак. 

Привредни субјект губи право учешћа на Конкурсу уколико је 
предмет пријаве (основно средство) купљен/набаљен: 

- од физичког лица, осим ако је продавац предузетник, као 
и 

- од повезаних лица или друштава. 

Чланом 62. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) одређено је 
значење повезаних лица.

Повезаним лицем у односу на одређено физичко лице сматра 
се: 

1) његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, 
супружник и ванбрачни партнер ових лица; 

2) његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни 
сродници закључно са првим степеном сродства; 

3) његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојени-
ка; 

4) друга лица која са тим лицем живе у заједничком до-
маћинству. 

Повезаним лицем у односу на одређено правно лице сматра се: 

1) правно лице у којем то правно лице поседује значајно 
учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из 
конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 

2) правно лице у којем је то правно лице контролни члан 
друштва (контролисано друштво); 

3) правно лице које је заједно са тим правним лицем под 
контролом трећег лица; 

4) лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у 
капиталу, или право да такво учешће стекне из конверти-
билних обвезница, вараната, опција и слично; 

5) лице које је контролни члан тог правног лица; 
6) лице које је директор, односно члан органа управљања 

или надзора тог правног лица. 

Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 25% права гласа у друштву. 

Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 50% права гласа у друштву. 

Контрола подразумева право или могућност једног лица, само-
стално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да 
врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа 
у основном капиталу, уговора или права на именовање већине ди-
ректора, односно чланова надзорног одбора. 

Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек 
када то лице самостално или са повезаним лицима поседује 
већинско учешће у основном капиталу друштва. 

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на ос-
нову међусобног изричитог или прећутног споразума, користе 
гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у 
циљу вршења заједничког утицаја на управљање или пословање 
тог лица. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Члан 8.

Учесник на Конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1) да је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето до-
битак);

2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне 

године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава није примио дозвољену  де ми-
нимис државну помоћ чија би висина заједно са траже-
ним средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 ди-
нара; 

4) да није примио бесповратна средства из јавних средстава 
по неком другом програму државне помоћи за исте наме-
не, у претходној или текућој години; 

5) да није примио бесповратна средства на конкурсима Се-
кретаријата за субвенционисање трошкова набавке маши-
на или опреме или софтвера или издатака за стицање не-
материјалне имовине у 2018. години.

Учесник на Конкурсу може поднети само једну пријаву за једну 
намену (набавка машина или набавка опреме или набавка софтве-
ра или стицање нематеријалне имовине). 

Пријава се може поднети за рефундацију издатака:

- за набавку максимално 5 (пет) комада машина или опре-
ме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) разли-
чита добављача/продаваца, када је у питању јединствени 
производни процес или израда једног производа;

- за набавку 1 (једног) софтвера (софтверске лиценце) са 
највише 10 копија (од којих се свака користи само на по 
једном рачунару), од једног добављача/продавца;

- за стицање нематеријалне имовине од једног добављача/
продавца.
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ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС

Члан 9.

Учесник на Конкурсу подноси2:

1) Попуњен образац пријаве на Конкурс (попуњава се ис-
кључиво на рачунару или писаћом машином, а преузима 
се са интернет презентације Секретаријата   www.spriv.
vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви);

2) Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од 30 дана пре датума 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија овере-
на код надлежног органа за оверу)3; 

3) Уверења (оригинали или фотокопије оверене код надлеж-
ног органа за оверу) не старија од 30 дана пре објављи-
вања Конкурса: 
(3-1) Пореске управе да је измирио доспеле обавезе 

јавних прихода (порезе и доприносе) и
(3-2) надлежне локалне Пореске управе / админи-

страције да је измирио обавезе по основу изворних ло-
калних јавних прихода;

5) Уверење Централног регистра обавезног социјалног оси-
гурања о броју запослених лица – поднетих пријава на 
осигурање на дан објављивања Конкурса;

6) (а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копија биланса успеха, 
биланса стања и статистичког извештаја на дан 31. де-
цембар 2018. године4 који је предат АПР;

(б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систе-
му простог књиговодства – копија пореског биланса об-
везника пореза на доходак грађана на приходе од само-
сталне делатности (образац ПБ2) за 2018. годину, са оба-
вештењем ПУ о успешном пријему електронским путем; 

7) (а)  За основна средства из члана 3. став 1. под (а) (која су 
купљена):

• машине или опрема: рачун или рачун-отпремница или 
уговор-отпремница за купљену машину или опрему (ори-
гинал или фотокопија оверена код надлежног органа за 
оверу) и копије извода рачуна из банке о плаћању истог 
(не старијe од 07. августа 2018. године до дана расписи-
вања Конкурса); 

• софтвер: рачун-отпремница или уговор-отпремница за 
купљени софтвер – софтверску лиценцу (оригинал или фо-
токопија оверена код надлежног органа за оверу) и копије 
извода рачуна из банке о плаћању истог (не старијe од 07. 
августа 2018. године до дана расписивања Конкурса);

• нематеријална имовина: уговор о стицању нематеријалне 
имовине (оригинал или фотокопија оверена код надлеж-
ног органа за оверу) и копије извода рачуна из банке о 
плаћању истог (не старијe од 07. августа 2018. године до 
дана расписивања Конкурса);

2 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судови, суд-
ске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

3 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР, о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре 
дана расписивања Конкурса (алтернативно од дана расписивања Конкур-
са) до дана објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страни 
Секретаријата (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа 
за оверу).

4 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих иозвештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносилац пријаве је дужан да их достави 
секретаријату у року од 5 дана.

(б) За основна средства из члана 3. став 1. под (б) (која ће 
бити купљена): 

• машине или опрема: предрачун или понуда или (пред)
уговор за набавку машина или опреме (оригинал или фо-
токопија оверена код надлежног органа за оверу) (не ста-
рије од дана објављивања Конкурса); 

• софтвер: предрачун или понуда или (пред)уговор за на-
бавку софтвера – софтверске лиценце (оригинал или или 
фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) (не 
старије од дана објављивања Конкурса);

• нематеријална имовина: (пред)уговор о стицању нема-
теријалне имовине (оригинал или или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) (не старије од дана 
објављивања Конкурса);

8) Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(преузети на интернет презентацији Секретаријата):
(8-1) о прихватању услова за доделу средстава;
(8-2) о сагласности за коришћење датих података;
(8-3)  о примљеној државној помоћи мале вредности 

(de minimis);
(8-4)  о досадашњем коришћењу средстава Секрета-

ријата;
(8-5) о непостојању неизмирених обавеза;
(8-6) о повезаним лицима;
(8-7)  да није у групи повезаних лица са великим 

правним лицима;
(8-8) да се не воде судски поступци;
(8-9) о старости машине или опреме;
(8-10)  о броју запослених особа са инвалидитетом. 

Уколико се прибавља документација по служ-
беној дужности у складу са одредбама Зако-
на о општем управном поступку, потребно је 
исто изричито напоменути у пријави на кон-
курс.5 Уколико подносилац пријаве не достави 
потребну документацију наведену у ставу 1. 
под тачкама 2) и 3) овог члана, Секретаријат 
ће по службеној дужности прибавити подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција, у складу са законом који уређује 
општи управни поступак.

У случају да се подноси пријава за рефундацију издатака за набав-
ку половне машине или опреме (не старије од 5 година) доставити 
процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака.

Уколико је подносилац пријаве носилац награда и признања за 
остварене пословне резултате у периоду 2017-2019. година прило-
жити копије докумената којима се то доказује.

Ако се набављено основно средство користи за иновацију про-
извода или процеса приложити одговарајући доказ.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српски језик са овером судског тумача.

Документација поднета на Конкурс не враћа се.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

Члан 10.

Пријава на Конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом 
документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: По-
крајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ 

5 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
9. став 1. Под тачкама 2) и 3) обавезне документације прибавити сам или је 
сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.
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ОТВАРАТИ – Пријава на Конкурс за доделу бесповратних сред-
става за субвенционисање издатака за набавку машина или опре-
ме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2019. 
години“, поштом или лично предајом писарници покрајинских 
органа управе (на горњу адресу) у времену од 900 до 1400 часова. 

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата.

Члан 11.

Одбациће се пријаве за које се утврди да су:

- неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у Конкурсу)6; 

- недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених 
лица и субјеката који нису предвиђени Конкурсом, однос-
но оне које се не односе на Конкурсом предвиђене намене);

- непотпуне и неразумљиве (пријаве које нису поднете на 
одговарајућем обрасцу, у којима је образац пријаве ручно 
попуњен, које су послате факсом или електронском по-
штом (имејл), уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, које су непотписане, које не садрже обавезне податаке 
или су са неразумљивим подацима и сл.); 

- пријаве у којима вредност за машине или опрему изно-
си до 600.000,00 динара без ПДВ, односно за софтвер из-
носи до 200.000,00 динара без ПДВ, односно за немате-
ријалну имовину износи до 100.000,00 динара без ПДВ.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 12.

Покрајински секретар решењем образује посебну конкурсну 
Комисију за преглед пријава са приложеном документацијом, 
оцењивање и израду предлога одлуке за доделу бесповратних 
средстава (у даљем тексту: Комисија).

6 Благовременом се сматра пријава предата најкасније на дан истека 
рока непосредно на писарници покрајинских органа управе или која је 
најкасније истог дана послата препорученом поштом Секретаријату, а што 
се види из печата или потврде поште или сличног достављача.

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и екстерни стручњаци из области 
за коју је расписан Конкурс или друга лица која нису радно анга-
жованa у Секретаријату.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем Конкурса. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. 

У зависности од броја пристиглих пријава на Конкурс, по-
крајински секретар ће на предлог председника Комисије, из ре-
дова запослених одредити особе за евидентирање и контролу 
формалне исправности пријава.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси 
Одлуку о додели бесповратних средстава корисницима (у даљем 
тексту: Одлуку). Одлука је коначна и против ње се не може уло-
жити правни лек.

 се објављује на интернет презентацији Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 13.

Комисија даје предлог одлуке за доделу бесповратних средста-
ва на основу поднете документације и критеријума:

РЕД.
БРОЈ     К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1 Степен развијености ЈЛС 40 – 60% (изразито недовољно развијене ЈЛС) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (изнад републичког просека) 0

2 Врста делатности Производња и прерада (индустрија, производно занатство и др.) 9

Вршење услуга 6

Остале делатности 3

3 Висина сопственог учешћа 84 – 99% 12

67 – 83% 9

50 – 66% 6

4

Учешће жена у власништву и 
управљању

(подразумева се да је кумулатив-
но испуњен и услов да је жена поред 
власничког / оснивачког својства и 
одговорно лице)

100% власница(е) привредног друштва / оснивачица предузет-
ничке радње 9

67 – 99% у власништву жене(а) 6

50 – 66% у власништву жене(а) 3

5 Број запослених Преко 20 9

11 – 20 6

3 – 10 3
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6 Број запослених ОСИ Није обвезник запошљавања ОСИ, али има запослених ОСИ у 
радном односу 6

Обвезник је запошљавања ОСИ и има одговарајући или већи 
број ОСИ у радном односу 3

Обвезник је запошљавања ОСИ и има недовољан број ОСИ у 
радном односу -3

7 Процењена конкурентност у об-
ласти пословања Висока 6

Средња 12

Недовољна 18

8
Процењено повећање обима про-

изводње услед финансијске подршке 
Секретаријата

Значајно 12

Задовољавајуће (примерено) 9

Незнатно 6

9 Процењена добробит за друштво / 
локалну средину Висока 12

Средња 6

Добра 3

10 Коришћење средстава Секрета-
ријата пре 2018. године Није користио средства Секретаријата 3

Користио је средства Секретаријата -3

11 Иновативност –
производ или процес Да 3

Не 0

12
Носилац признања и награда за 

остварене пословне резултате (2016-
2018. год)

Да 3

Не 0

Члан 14.

Комисија ће искључити из даљег поступка пријаве учесника 
на Конкурсу:

- који су користили средства Секретаријата, а у уговоре-
ном року нису испунили уговорне обавезе према Секре-
таријату или његовом правном претходнику (Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова);

- којима су пословни рачуни непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Конкурс до дана исплате.. 

УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Члан 15.

Учесник Конкурса коме се Одлуком одобре средства (у даљем 
тексту: Корисник средстава), пре закључења уговора Секрета-
ријату доставља Изјаву:

- о давању сагласности на одобрени износ бесповратних 
средства;

- да основно средство неће отуђити или дати другом прив-
редном субјекту у закуп или на коришћење, најмање 24 
месеца од дана потписивања Уговора. 

Корисник средстава дужан је да пре закључења уговора отво-
ри посебан наменски рачун код Управе за трезор или да достави 
доказ о отвореном посебном наменском рачуну (копија картона 
депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС – јединствени број 
корисника јавних средстава).

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

Исплата средстава:

Исплата бесповратних средстава врши се након што Корис-
ник средстава Секретаријату у уговореном року достави допис 
са документацијом за рефундацију издатака за набавку основног 
средства, а у складу са динамиком прилива средстава у буџет АП 
Војводине.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 16.

Корисник средстава дужан је да:

- машину или опрему видљиво означи налепницом/плочи-
цом коју преузима од Секретаријата приликом потписи-
вања уговора;

- код свих јавних публикација наведе да је у субвенциони-
сању (рефундацији) издатака за набавку основног сред-
ства учествовала АП Војводина, Покрајински секрета-
ријат за привреду и туризам; 

- омогући мониторинг од стране Секретаријата током 24 
месеца од потписивања уговора;

- омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења средстава.

Корисник средстава има забрану да основно средство отуђи 
или да га да другом привредном субјекту у закуп или на ко-
ришћење, у року од најмање 24 месеца од потписивања уговора.
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ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 17.

Корисник средстава обавезан је да након потписивања уговора 
Секретаријату достави допис са документацијом за рефундацију 
издатака за набавку основних средства:

(1) из члана 3. став 1. под (а) (која су купљена) – копије од-
говарајуће књиговодствене документације у зависности 
од система вођења пословних књига (аналитичке карти-
це добављача и основног средства, евиденција основних 
средстава/инвентарни број, ПК1, ПК2 и сл.), фотографије 
и др. – рок за достављање је 5 дана од потписивања уго-
вора, или

(2) из члана 3. став 1. под (б) (која ће бити купљена) – рачун 
или рачун-отпремница или уговор-отпремница за набав-
ку предметног основног средства (оригинал или фотоко-
пија оверена код надлежног органа за оверу), копије из-
вода рачуна из банке о плаћању истог, као и копије од-
говарајуће књиговодствене документације у зависности 
од система вођења пословних књига (аналитичке карти-
це добављача и основног средства, евиденција основних 
средстава/инвентарни број, ПК1, ПК2 и сл.), фотографије 
и др. – рок за достављање је 30 дана од потписивања уго-
вора.

Секретаријат као давалац средстава задржава право да од Ко-
рисника средстава, према потреби, затражи додатну документа-
цију и информације.

Стање на терену може да се проверава и током 24 месеца од 
дана потписивања уговора, а контролу спроводи овлашћено лице 
Секретаријата или комисија образована решењем покрајинског 
секретара за вршење мониторинга.

Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора, 
подлежу контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.

РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 18.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или 
догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг 
дана рока7.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe тeћи првог претходног дана пре 
дана или догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава 
сe оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настан-
ка догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина – пeт-
наeсти, а крај – послeдњи дан у мeсeцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине“.

7 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Број: 144-401-997/2019-02
Датум: 13. фебруар 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

171.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ИЗДАТАКА 
ЗА НАБАВКУ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА 

У 2019. ГОДИНИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава микро и малим 
привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање 
издатака за набавку репроматеријала у 2019. години (у даљем 
тексту: Правилник), прописују се циљеви, намена и висина сред-
става, право учешћа и услови за учешће на конкурсу, обавезна до-
кументација, поступак доделе средстава, критеријуми и мерила 
за доделу средстава, закључивање уговора са корисницима сред-
става, обавезе корисника средстава, праћење извршења уговор-
них обавеза и друга питања од значаја за реализацију Конкурса 
за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака 
за набавку репроматеријала у 2019. години (у даљем тексту: Кон-
курс). 

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлу-
ком о Буџету АП Војводине за 2019. годину у оквиру Програма 
1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaм-
ска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и 
средњих привредних друштава, Функционална класификација 
411 – Општи економски и комерцијални послови, Економска кла-
сификација 454 – Субвенције приватним предузећима, Економ-
ска класификација 4541 – Текуће субвенције приватним преду-
зећима, Извор финансирања 01 00 – Приходи из Буџета.

ЦИЉ

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средстава ради ја-
чања конкурентности привредних субјеката и повећања укуп-
ног привредног раста и развоја предузетништва у АП Војводини 
путем олакшавања започињања нових производних циклуса и 
стимулисања стварања нове додатне материјалне вредности на-
мењене тржишту.

НАМЕНА СРЕДСТАВА

Члан 3.

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена 
су за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала који 
је купљен, испоручен и исплаћен (кумулативно) у целости, након  
08. децембра 2018. године до дана расписивања Конкурса.
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Репроматеријал мора бити у складу са стварном делатношћу 
привредног субјекта. 

Под набавком репроматеријала подразумевају се сировине 
и основни производни материјал у зависности од врсте произ-
водње, односно делатности привредног субјекта. У изузетним 
случајевима као репроматеријал прихватају се (уважавају се) по-
моћни производни материјал, компоненте и склопови за уградњу 
(полуфабрикати), као и комерцијална амбалажа.8

Средства се не могу користити за рефундацију издатака за на-
бавку материјала у који спадају:

- помоћни непроизводни материјал (средства за чишћење и 
одржавање, режијски, остали, канцеларијски материјал и 
сл.);

- ситан инвентар, појединачни и резервни делови, потрош-
ни материјал који се монтира на машине/алат и др (брус-
не плоче, бургије, игле и др.);

- погонски материјал (гориво, мазиво) и енергија;
- ауто гуме;
- средства за заштиту и прихрану пољопривредних култу-

ра, семенска роба и садни материјал, храна и додаци за 
исхрану животиња и др;

- материјал за штампу и графички материјал (папир, плоче, 
боје и др.);

- пиће и намирнице у угоститељству;
- грађевински материјал (цемент, шљунак, песак, арматура, 

блокови, боје, цигла и сл.);
- трговачка, меркантилна и зрнаста роба за даљу продају.

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Члан 4.

Висина одобрених средстава утврђује се на основу доставље-
ног рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице са добављачем/
продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог.

Средства се одобравају у висини од најмање 120.000,00 дина-
ра до највише 1.200.000,00 динара, односно до 50% од фактурне 
(куповне) вредности без ПДВ и без зависних трошкова набавке9.

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тра-
жених средстава.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 5.

Средства се додељују на основу Конкурса који расписује Се-
кретаријат.

Конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводине“, у 
једном од дневних јавних гласила на српском језику које покрива 
целу територију АП Војводине и на интернет презентацији Се-
кретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви. 

Члан 6.

Обавезни елементи текста Конкурса су:

- назив акта на основу ког се расписује Конкурс; 
- висина укупних средстава предвиђених за доделу по Кон-

курсу;
8 Основни материјал улази у готов производ непосредно – представља 

његов саставни део.
Помоћни материјал такође улази у састав готовог производа, али је ње-

гово учешће споредно (нпр. боје, лакови, лепкови).
Комерцијална (продајна) амбалажа у коју се производ непосредно па-

кује и чини саставни или носећи део производа и није намењена магацин-
ском складиштењу или транспорту.

9 Зависни трошкови набавке (ЗТН) су трошкови: превоза, утовара, ис-
товара, складиштења, осигурања у транспорту, банкарске провизије, ца-
рињења, акцизе и др.

- намена средстава; 
- право учешћа на Конкурсу;
- услови за учешће на Конкурсу;
- начин подношења пријаве на Конкурс; 
- критеријуми за оцену пријава;
- рок до када је Конкурс отворен;
- обавезна документација која се подноси на Конкурс и
- други подаци од значаја.

ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Члан 7.

I 

Право да конкуришу имају привредна друштва, задруге и пре-
дузетници који имају седиште или регистровани огранак на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине, а у регистар Агенције за 
привредне регистре (у даљем тексту: АПР) уписани су најкасније 
до 01. јуна 2018. године и то:

1. правна лица, регистрована у АПР-у као привредна друшт-
ва или задруге, која су према финансијским извештаји-
ма за 2018. годину, разврстана на микро или мала правна 
лица и 

2. предузетници који воде двојно или просто књиговодство 
(без предузетника паушалних обвезника пореза од само-
сталне делатности). 

Разврставање правних лица, врши се у складу са чланом 6. 
Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013). Прав-
на лица, у смислу овог закона, разврставају се на микро, мала, 
средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, 
пословног прихода и просечне вредности пословне имовине ут-
врђених на дан састављања редовног годишњег финансијског из-
вештаја у пословној години. 

У микро правна лица разврставају се она правна лица која не 
прелазе два од следећих критеријума:

1) просечан број запослених 10;
2) пословни приход 700.000 евра у динарској противвредно-

сти;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 350.000 евра у динарској противвред-
ности.

У мала правна лица разврставају се она правна лица која пре-
лазе два критеријума из претходног става, али не прелазе два од 
следећих критеријума: 

1) просечан број запослених 50; 
2) пословни приход 8.800.000 евра у динарској противвред-

ности;
3) просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 4.400.000 евра у динарској противвред-
ности.

Предузетници се, у смислу Закона о рачуноводству, сматрају 
микро правним лицима.

II 

Пријаву на Конкурс расписан према овом Правилнику, нема 
право да поднесе привредни субјект који је у групи повезаних 
лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Право учешћа нема ни привредни субјект над којим је покре-
нут стечајни поступак и поступак ликвидације, сходно Закону о 
стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 
- одлука УС, 83/2014 и 113/2017), нити привредни субјект који је 
у тешкоћама, према дефиницији привредног субјекта у тешкоћа-
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ма, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013,97/2013 
и 119/2014). 

Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није 
способан да сопственим средствима, средствима својих власни-
ка/акционара или поверилаца или средствима из других извора 
на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, 
краткорочно или средњерочно, угрозили његов опстанак;

Привредни субјект је у тешкоћама:

- ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио 
је више од половине основног капитала, од чега је у по-
следњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног 
капитала;

- ако најмање једно лице неограничено одговара за његове 
дугове, а у финансисјким извештајима приказано је да је 
његов капитал смањен за више од половине, од чега је у 
последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине ка-
питала;

- ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан 
од напред наведених  услова и  ако постоје очигледни показатељи 
који указују на то да је у тешкоћама, као што су: раст губита-
ка, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, 
смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и 
пад или је нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама 
је привредни субјект који је неспособн за плаћање (инсолвентан) 
или над којим је отворен стечајни поступак. 

Привредни субјект губи право учешћа на Конкурсу уколико је 
предмет пријаве (репроматеријал) купљен / набаљен:

- од физичког лица, осим ако је продавац предузетник, као и 
- од повезаних лица или друштава. 

Чланом 62. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 
одређено је значење повезаних лица.

Повезаним лицем у односу на одређено физичко лице сматра 
се: 

1) његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, 
супружник и ванбрачни партнер ових лица; 

2) његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни 
сродници закључно са првим степеном сродства; 

3) његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојени-
ка; 

4) друга лица која са тим лицем живе у заједничком до-
маћинству. 

Повезаним лицем у односу на одређено правно лице сматра се: 

1) правно лице у којем то правно лице поседује значајно 
учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из 
конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 

2) правно лице у којем је то правно лице контролни члан 
друштва (контролисано друштво); 

3) правно лице које је заједно са тим правним лицем под 
контролом трећег лица; 

4) лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у 
капиталу, или право да такво учешће стекне из конверти-
билних обвезница, вараната, опција и слично; 

5) лице које је контролни члан тог правног лица; 
6) лице које је директор, односно члан органа управљања 

или надзора тог правног лица. 

Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 25% права гласа у друштву. 

Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 50% права гласа у друштву. 

Контрола подразумева право или могућност једног лица, само-
стално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да 
врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа 
у основном капиталу, уговора или права на именовање већине ди-
ректора, односно чланова надзорног одбора. 

Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек 
када то лице самостално или са повезаним лицима поседује 
већинско учешће у основном капиталу друштва. 

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на основу 
међусобног изричитог или прећутног споразума, користе гласачка 
права у одређеном лицу или предузимају друге радње у циљу вр-
шења заједничког утицаја на управљање или пословање тог лица. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Члан 8.

Учесник на Конкурсу подноси пријаву под следећим условима:

1) да је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето до-
битак);

2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3) да према евиденцији Централног регистра обавезног со-

цијалног осигурања, обвезник има најмање 3 запослена 
лица на неодређено време, на дан објављивања Конкурса;

4) да над њима није покренут стечајни поступак и поступак 
ликвидације;

5) да у било ком периоду у току три узастопне фискал-
не године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава није примио дозвољену  де мини-
мис државну помоћ чија би висина заједно са траженим 
средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара; 

6) да није примио бесповратна средства из јавних средстава 
по неком другом програму државне помоћи за исте наме-
не, у претходној или текућој години; 

7) да није примио бесповратна средства на конкурсима Се-
кретаријата за субвенционисање трошкова набавке ре-
проматеријала у 2018. години.

Учесник на Конкурсу може поднети само једну пријаву за рефун-
дацију издатака за набавку максимално 3 (три) различита репро-
материјала и то од највише 2 (два) различита добављача/продаваца 
које је дужан да јасно наведе и специфицира у пријавном обрасцу. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС

Члан 9.

Учесник на Конкурсу подноси10:

1) Попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс (по-
пуњава се искључиво на рачунару или писаћом маши-
ном, а преузима се са интернет презентације Секретарија-
та www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви;

2) Попуњен и потписан додатак обрасца – Excel табела;
3) Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-

редног субјекта из АПР, не старији од 30 дана пре датума 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија овере-
на код надлежног органа за оверу)11;

10 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

11 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) 
о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре дана распи-
сивања Конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели средстава на 
интернет страни Секретаријата.
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4) Уверења (оригинали или фотокопије оверене код надлеж-
ног органа за оверу) не старија од 30 дана пре објављи-
вања Конкурса: 

(4-1) Пореске управе да је измирио доспеле обавезе јавних 
прихода (порезе и доприносе) и 

(4-2) надлежне локалне Пореске управе / администрације 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода;

(а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копије биланса успеха, 
биланса стања и статистичког извештаја са стањем на 
дан 31. децембар 2018. године12 који је предат АПР; 

(б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систе-
му простог књиговодства – копије пореског биланса об-
везника пореза на доходак грађана на приходе од само-
сталне делатности (образац ПБ2) за 2018. годину са oба-
вештењем ПУ о успешном пријему електронским путем.

Уверење Централног регистра обавезног социјалног осигу-
рања о броју запослених лица – поднетих пријава на осигурање 
на дан објављивања Конкурса; 

Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница (ори-
гинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и 
копије извода рачуна из банке о плаћању истог (не старије од  08. 
децембра 2018. године до дана расписивања Конкурса); 

Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кри-
вичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (преузети на 
интернет презентацији Секретаријата):

(8-1) о прихватању услова за доделу средстава;
(8-2) о сагласности за коришћење датих података;
(8-3) о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
(8-4) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата; 
(8-5) о непостојању неизмирених обавеза;
(8-6) о повезаним лицима;
(8-7) да није у групи повезаних лица са великим правним ли-

цима;
(8-8) да се не воде судски поступци;
(8-9)  о броју запослених особа са инвалидитетом;

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.13 

Уколико је подносилац пријаве носилац награда и признања за 
остварене пословне резултате у периоду 2016-2019. година прило-
жити копије докумената којима се то доказује. 

Ако се набављен репроматеријал користи за иновацију произ-
вода или процеса приложити одговарајући доказ. 

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српски језик са овером судског тумача.

Документација поднета на Конкурс не враћа се.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

Члан 10.

Пријава на Конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом 
документацијом) доставља се у затвореној коверти на адресу: По-
крајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла 

12 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих иозвештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносиоц пријаве је дужан да их достави се-
кретаријату у року од 5 дана.

13 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
9. став 1. под тачкама 3) и 4) обавезне документације прибавити сам или је 
сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.

Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ 
ОТВАРАТИ – Пријава на Конкурс за доделу бесповратних сред-
става за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 
2018. години“, поштом или лично предајом писарници покрајин-
ских органа управе (на горњу адресу) у времену од 900 до 1400 
часова. 

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата.

Члан 11.

Одбациће се пријаве за које се утврди да су:

- неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у Конкурсу)14;

- недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених 
лица и субјеката који нису предвиђени Конкурсом, однос-
но оне које се не односе на Конкурсом предвиђене намене);

- непотпуне и неразумљиве (пријаве које нису поднете на 
одговарајућем обрасцу, у којима је образац пријаве ручно 
попуњен, које су послате факсом или електронском по-
штом (имејл), уз које нису приложени сви потребни дока-
зи, које су непотписане, које не садрже обавезне податаке 
или су са неразумљивим подацима и сл.);

- пријаве у којима вредност за репроматеријал износи до 
240.000,00 динара без ПДВ и без зависних трошкова на-
бавке. 

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 12.

Покрајински секретар решењем образује посебну конкурсну 
Комисију за преглед пријава са приложеном документацијом, 
оцењивање и израду предлога одлуке за доделу бесповратних 
средстава (у даљем тексту: Комисија).

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и екстерни стручњаци из области 
за коју је расписан Конкурс или друга лица која нису радно анга-
жовани у Секретаријату.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем Јавног конкурса. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. 

У зависности од броја пристиглих пријава на Конкурс, по-
крајински секретар ће на предлог председника Комисије, из ре-
дова запослених одредити особе за евидентирање и контролу 
формалне исправности пријава.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси 
Одлуку о додели бесповратних средстава корисницима (у даљем 
тексту: Одлуку). Одлука је коначна и против ње се не може уло-
жити правни лек.

Одлука се објављује на интернет презентацији Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Одлуке.

14 Благовременом се сматра пријава предата најкасније на дан истека 
рока непосредно на писарници Секретаријата или која је најкасније истог 
дана послата препорученом поштом Секретаријату, а што се види из печа-
та или потврде поште или сличног достављача
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 13.

Комисија даје предлог одлуке за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације и критеријума: 

РЕД.
БРОЈ      К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1 Степен развијености ЈЛС 40 – 60% (изразито недовољно развијене ЈЛС) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (изнад републичког просека) 0

2 Врста делатности Производња и прерада (индустрија, производно занатство и др.) 9

Вршење услуга 6

Остале делатности 3

3 Висина сопственог учешћа 84 – 99% 12

67 – 83% 9

50 – 66% 6

4

Учешће жена у власништву и упра-
вљању

(подразумева се да је кумулатив-
но испуњен и услов да је жена поред 
власничког / оснивачког својства и од-
говорно лице)

100% власница(е) привредног друштва / оснивачица предузет-
ничке радње 9

67 – 99% у власништву жене(а) 6

50 – 66% у власништву жене(а) 3

5 Број запослених Преко 20 9

11 – 20 6

3 – 10 3

6 Број запослених ОСИ Није обвезник запошљавања ОСИ, али има запослених ОСИ у 
радном односу 6

Обвезник је запошљавања ОСИ и има одговарајући или већи 
број ОСИ у радном односу 3

Обвезник је запошљавања ОСИ и има недовољан број ОСИ у 
радном односу -3

7 Процењена конкурентност у об-
ласти пословања Висока 6

Средња 12

Недовољна 18

8
Процењено повећање обима про-

изводње услед финансијске подршке 
Секретаријата

Значајно 12

Задовољавајуће (примерено) 9

Незнатно 6

9 Процењена добробит за друштво / 
локалну средину Висока 12

Средња 6

Добра 3

10 Коришћење средстава Секретарија-
та пре 2018. године Није користио средства Секретаријата 3

Користио је средства Секретаријата -3

11 Иновативност –
производ или процес Да 3

Не 0

12 Носилац признања и награда за оства-
рене пословне резултате (2016-2018. год) Да 3

Не 0
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Члан 14.

Комисија ће искључити из даљег поступка пријаве учесника 
на Конкурсу:

- који су користили средства Секретаријата, а у уговоре-
ном року нису испунили уговорне обавезе према Секре-
таријату или његовом правном претходнику (Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова);

- којима су пословни рачуни блокирани од дана подно-
шења пријаве на Конкурс до дана доношења Одлуке, као 
и до дана исплате.

УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Члан 15.

Учесник конкурса коме се Одлуком одобре средства (у даљем 
тексту: Корисник средстава), пре закључења уговора Секрета-
ријату доставља Изјаву:

- о давању сагласности на одобрени износ бесповратних 
средства;

- да репроматеријал неће отуђити, нити уступити другом 
привредном субјекту, односно да га је или да ће га у пот-
пуности искористити до краја 2019. године. 

Корисник средстава дужан је да пре закључења уговора отво-
ри посебан наменски рачун код Управе за трезор или да достави 
доказ о отвореном посебном наменском рачуну (копија картона 
депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС – јединствени број 
корисника јавних средстава).

На основу Одлуке, са Корисником средстава ће се закључити 
уговор о коришћењу бесповратних средстава којим се регулишу 
међусобна права и обавезе. 

Исплата бесповратних средстава врши се након што Корисник 
бесповратних средстава Секретаријату у уговореном року доста-
ви допис са документацијом за рефундацију издатака за набавку, 
а у складу са динамиком прилива средстава у буџет АП Војво-
дине. 

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 16.

Корисник средстава дужан је да:

- код свих јавних публикација наведе да је у субвенциони-
сању (рефундацији) издатака за набавку репроматеријала 
учествовала АП Војводина, Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам; 

- омогући мониторинг од стране Секретаријата до краја 
2019. године, до када се репроматеријал мора у потпу-
ности утрошити;

- омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења средстава.

Корисник средстава има обавезу да репроматеријал у потпу-
ности искористи до краја 2019. године, односно има забрану да га 
отуђи или уступи другом привредном субјекту. 

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 17.

Корисник средстава обавезан је да након доношења Одлуке 
Секретаријату достави допис са документацијом за рефундацију 
издатака за набавку репроматеријала: копије одговараће књиго-
водствене документације (аналитичке картице добављача и ре-
проматеријала, ПК1 и сл.) и др. у року од 5 дана.

Секретаријат као давалац средстава задржава право да од Ко-
рисника средстава, према потреби, затражи додатну документа-
цију и информације.

Стање на терену може да се проверава до краја 2019. године, а 
контролу спроводи овлашћено лице Секретаријата или комисија 
образована решењем покрајинског секретара за вршење монито-
ринга.

Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора, 
подлежу контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.

РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 18.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или 
догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг 
дана рока15.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe тeћи првог претходног дана пре 
дана или догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина – пeт-
наeсти, а крај – послeдњи дан у мeсeцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службенoм листу АП Војводине“.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Број: 144-401-999/2019-02
Датум: 13. фебруар 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

172.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ 
КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈЕ 

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ
РЕПРОМАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2019.ГОДИНИ

15 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.
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I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава микро и ма-
лим привредним друштвима и предузетницима који делатност 
обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање 
трошкова набавке репроматеријала и услуга  у 2019. години (у 
даљем тексту: Правилник), прописују се циљеви, намена сред-
става, висина доделе бесповратних средстава, право учешћа и 
услови за учешће на конкурсу, обавезна документација, поступак 
доделе средстава, критеријуми за доделу средстава, закључивање 
уговора са корисницима средстава, обавезе корисника средстава, 
праћење извршења уговорних обавеза и друга питања од значаја 
за реализацију Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава 
микро и малим привредним друштвима и предузетницима који 
делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенцио-
нисање трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2019. годи-
ни (у даљем тексту: Јавни конкурс).

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлу-
ком о Буџету АП Војводине за 2019. годину у оквиру Програма 
1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaм-
ска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и 
средњих предузећа, Функционална класификација 411 – Општи 
економски и комерцијални послови, Економска класификација 
454 – Субвенције приватним предузећима, Економска класифи-
кација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима, Извор 
финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

II ЦИЉ

Члан 2.

Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка привредним 
субјектима који делатност обављају у оквиру креативне еконо-
мије, као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузет-
ништва у АП Војводини.

Члан 3.

Под креативном економијом, у смислу овог Правилника, се 
подразумевају делатности које потичу од индивидуалне кре-
ативности, вештине и талента и које су усмерене на стварање 
добити на тржишту и отварање нових радних места кроз комер-
цијалну експлоатацију производа креативне економије и инте-
лектуалне својине, као што су рекламна индустрија, архитек-
тура, трговина и рестаурација уметнина и антиквитета, израда 
уметничких дела намењених тржишту,а нарочито графика, се-
риграфија и репродукција, индустријски дизајн, модни дизајн 
(тканина, обућа, одећа, кожа, аксесоар и сл.), филмска, видео 
индустрија и анимирани филм (репродукција, видеозапис, фо-
тографске услуге за потребе филмске делатности, кинемато-
графску и видеодистрибуцију и приказивање филмова), телеви-
зија и радио (e - ТВ), новине (e - новине), интерактивни софтвер 
забавног карактера и мобилне апликације, музичка индустрија 
(издавање, репродукција звучних записа, музички дизајн и сл), 
сценске уметности, издаваштво, израда софтвера, видео игара, 
компјутерске услуге и слично.

Под креативном економијом, у смислу овог Правилника се 
не сматрају стари и уметнички занати, односно послови домаће 
радиности према Правилнику о одређивању послова који се 
сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима 
домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу по-
себне евиденије издатих сертификата  („Сл. гласник РС”, бр. 
56/2012.)

III НАМЕНА СРЕДСТАВА

Члан 4.

Средства су намењена за рефундацију трошкова набавке ре-
проматеријала и услуга.

Средства се одобравају по принципу: 

• рефундације претходно учињених издатака (издаци на-
стали пре расписивања конкурса); 

• рефундације накнадно учињених издатака (издаци наста-
ли после расписивања конкурса).

У случају рефундације претходно учињених издатака на-
бавке репроматеријала и услуга средства ће се одобравати нa 
основу достављеног рачуна-отпремнице, уговора-отпремни-
це или уговора и извода рачуна из банке о плаћању у пeриоду 
од  01. јуна 2018. године до датума расписивања Јавног кон-
курса. 

У случају рефундације накнадно учињених издатака набавке 
репроматеријала и услуга на основу предрачуна, понуде, пре-
дуговора или уговора који су издати после датума расписивања 
Јавног конкурса Покрајински секретаријат за привреду и туризам 
(У даљем тексту: Секретаријат) ће одобрити даљу набавку истог 
са роком од 30 дана од закључења уговора о додели бесповратних 
средстава (у даљем тексту: уговор). За машину или опрему која је 
у наведеном року у потпуности исплаћена, али која из објектив-
них разлога није испоручена, период испоруке може се продужи-
ти за додатних 60 дана.

Набавка репроматеријала/услуга  мора  бити у складу са делат-
ношћу привредног субјекта.

Под репроматеријалом, у смислу овог Правилника, се под-
разумевају сировине, производни материјал у зависности од 
врсте делатности привредног субјекта,  (искључени су помоћни 
и остали материјал, горива и мазива), као и настали трошкови 
неопходни за унапређење делатности и креирање новог  про-
извода.

Под услугом, у смислу овог Правилника, се подразумевају 
активности које привредно друштво/предузетник није у могућ-
ности самостално да спроведе, а у директној је вези са креирањем 
производа. 

IV ВИСИНА СРЕДСТАВА

Члан 5.

Висина бесповратних средстава може бити најмање 30.000,00 
динара до највише 500.000,00 динара, односно до 90% од фак-
турне (куповне) вредности, без ПДВ-а и без зависних трошкова 
набавке. 

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно 
учињених издатака се утврђује на основу достављеног уговора, 
рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из 
банке о плаћању.

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно 
учињених издатака се утврђује,  на основу предрачуна, понуде 
или предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредно-
сти репроматеријала/услуге.

V КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 6.

Средства се додељују на основу Јавног конкурса који расписује 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводи-
не“, у једном од дневних јавних гласила на српском језику које по-
крива целу територију АП Војводине и на интернет презентацији 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.
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Члан 7.

Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:

1. назив акта на основу ког се расписује, 
2. висина укупних средстава предвиђених за доделу,
3. намена средстава, 
4. право учешћа;
5. услови за учешће,
6. начин подношења пријаве, 
7. рок до када је отворен,
8. обавезна документација која се подноси и
9. други подаци од значаја. 

VI ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Члан 8.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и 
предузетници уписани у регистар Агенције за привредне регис-
тре (у даљем тексту АПР) са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине најкасније до 01. jуна 2018. године и то:

1. привредна друштва, регистрована у АПР-у која су према 
финансијским извештајима за 2018. годину, разврстана на 
микро или мала привредна друштва у складу са Законом о 
рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013), као и 

2. предузетници (који воде двојно или просто књиговодство 
и паушални порески обвезници);

Разврставање правних лица, врши се у складу са чланом 6. За-
кона о рачуноводству („Сл. гл. РС‘‘, бр. 62/13):

Правна лица разврставају се на микро, мала, средња и велика, у 
зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и про-
сечне вредности пословне имовине утврђених на дан састављања ре-
довног годишњег финансијског извештаја у пословној години. 

У микро правна лица разврставају се она правна лица која не 
прелазе два од следећих критеријума:

1. просечан број запослених 10;
2. пословни приход 700.000 евра у динарској противвредно-

сти;
3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 350.000 евра у динарској противвред-
ности.

У мала правна лица разврставају се она правна лица која пре-
лазе два критеријума из става 2. овог члана, али не прелазе два од 
следећих критеријума: 

1. просечан број запослених 50; 
2. пословни приход 8.800.000 евра у динарској противвред-

ности;
3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 4.400.000 евра у динарској противвред-
ности.

Предузетници се, у смислу Закона о рачуноводству, сматрају 
микро правним лицима.

VII УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Члан 9.

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим 
условима:

1. да је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето до-
битак);

2. да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;

3. да у било ком периоду у току три узастопне фискалне 
године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава није примио дозвољену  де ми-
нимис државну помоћ чија би висина заједно са траже-
ним средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 ди-
нара; 

4. да није примио бесповратна средства из јавних средстава 
по неком другом програму државне помоћи за исте наме-
не у претходној или текућој години. 

5. да није примио бесповратна средства на конкурсима Се-
кретаријата за субвенционисање трошкова набавке ре-
проматеријала у 2018. години.

Члан 10.

Учесник Јавног конкурса може поднети само једну пријаву 
за рефундације претходно учињених издатака или рефундације 
накнадно учињених издатака набавке максимално 3 (три) разли-
чита репроматеријала или услуге и то од највише 3 (три) различи-
та добављача/продавца/пружалаца. 

Члан 11.

Пријаву на Конкурс расписан према овом Правилнику, нема 
право да поднесе привредни субјект који је у групи повезаних 
лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Право учешћа нема ни привредни субјект над којим је покре-
нут стечајни поступак и поступак ликвидације, сходно Закону о 
стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 
- одлука УС, 83/2014 и 113/2017), нити привредни субјект који је 
у тешкоћама, према дефиницији привредног субјекта у тешкоћа-
ма, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013,97/2013 
и 119/2014). 

Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није 
способан да сопственим средствима, средствима својих власни-
ка/акционара или поверилаца или средствима из других извора 
на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, 
краткорочно или средњерочно, угрозили његов опстанак;

Привредни субјект је у тешкоћама:

- ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио 
је више од половине основног капитала, од чега је у по-
следњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног 
капитала;

- ако најмање једно лице неограничено одговара за његове 
дугове, а у финансисјким извештајима приказано је да је 
његов капитал смањен за више од половине, од чега је у 
последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине ка-
питала;

- ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан 
од напред наведених  услова и  ако постоје очигледни показатељи 
који указују на то да је у тешкоћама, као што су: раст губита-
ка, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, 
смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и 
пад или је нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама 
је привредни субјект који је неспособн за плаћање (инсолвентан) 
или над којим је отворен стечајни поступак. 

Привредни субјект губи право учешћа на Конкурсу уколико је 
предмет пријаве (основно средство) купљен/набаљен: 

- од физичког лица, осим ако је продавац предузетник, као 
и 

- од повезаних лица или друштава. 

Чланом 62. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон , 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 
одређено је значење повезаних лица.
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Повезаним лицем у односу на одређено физичко лице сматра се: 

1. његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, 
супружник и ванбрачни партнер ових лица; 

2. његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни 
сродници закључно са првим степеном сродства; 

3. његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојеника; 
4. друга лица која са тим лицем живе у заједничком до-

маћинству. 

Повезаним лицем у односу на одређено правно лице сматра се: 

1. правно лице у којем то правно лице поседује значајно 
учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из 
конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 

2. правно лице у којем је то правно лице контролни члан 
друштва (контролисано друштво); 

3. правно лице које је заједно са тим правним лицем под 
контролом трећег лица; 

4. лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у 
капиталу, или право да такво учешће стекне из конверти-
билних обвезница, вараната, опција и слично; 

5. лице које је контролни члан тог правног лица; 
6. лице које је директор, односно члан органа управљања 

или надзора тог правног лица. 

Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 25% права гласа у друштву. 

Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 50% права гласа у друштву. 

Контрола подразумева право или могућност једног лица, само-
стално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да 
врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа 
у основном капиталу, уговора или права на именовање већине ди-
ректора, односно чланова надзорног одбора. 

Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек 
када то лице самостално или са повезаним лицима поседује 
већинско учешће у основном капиталу друштва. 

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на ос-
нову међусобног изричитог или прећутног споразума, користе 
гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у 
циљу вршења заједничког утицаја на управљање или пословање 
тог лица. 

VIII ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА КОНКУРС

Члан 12.

Учесник на Јавном конкурсу подноси16:

1) Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) Попуњен и потписан додатак обрасца – Excel табела;
3) Извод о регистрацији из АПР, не старији од 30 дана од 

датума објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија 
оверена код надлежног органа за оверу)17

16. Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

17 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) 
о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре дана распи-
сивања Конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели средстава на 
интернет страни Секретаријата.

4) Уверења (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу) не старија од 30 дана од дана 
објављивања Јавног конкурса: 
• пореске управе да је измирио доспеле обавезе јавних 

прихода и 
• надлежне локалне Пореске управе / администрације 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.

5) a) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства: 

 копије биланса успеха, биланса стања и статистичког из-
вештаја са стањем на дан 31. децембар 2018. године18 који 
је предат АПР 

б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему 
простог књиговодства: 

 копије пореског биланса обвезника пореза на доходак 
грађана на приходе од самосталне делатности (образац 
ПБ2) за 2018. годину са oбавештењем ПУ о успешном 
пријему електронским путем.

в) Паушални порески обвезници: 
 копија обрасца КПО, потврда од свих пословних банака 

о промету на рачуну у 2017. и 2018. години и копија Ре-
шења на порез од прихода од самосталне делатности за 
2017. годину и 2018. годину.

У случају рефундације претходно учињених издатака репрома-
теријала/услуге се подноси: рачун или рачун-отпремница или уго-
вор-отпремница за купљени репроматеријал или услугу (оригинал 
или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и фотоко-
пије извода рачуна из банке о плаћању истог издати у периоду од 
01. јуна 2018. године до дана расписивања Јавног конкурса; 

У случају рефундације накнадно учињених издатака репрома-
теријала/услуге се подноси: предрачун или понуда или предуго-
вор са продавцем репроматеријала или пружаоцем услуге (ориги-
нал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) који 
су издати после датума објављивања Јавног конкурса.

Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кри-
вичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (на интернет 
презентацији Секретаријата):

• о прихватању услова за доделу средстава;
• о сагласности за коришћење датих података;
• о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
• о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
• о непостојању неизмирених обавеза;
• о повезаним лицима;
• да се не воде судски поступци;
• о броју запослених особа са инвалидитетом.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.19 

Уколико је подносилац пријаве носилац награда и признања 
за остварене пословне резултате у периоду 2015-2017. година – 
доставити  копије докумената којима се то доказује.

Референце о досадашњем пословању-  доставити копије доку-
мената којима се то доказује.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српски језик са овером судског тумача. 

Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

18 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих иозвештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносиоц пријаве је дужан да их достави се-
кретаријату у року од 5 дана.

19 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
12. став 1. Под тачкама 3) и 4) обавезне документације прибавити сам или 
је сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.



Страна 1146 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

IX ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

Члан 13.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом дос-
тављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава 
на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и ма-
лим привредним друштвима и предузетницима који своју делат-
ност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање 
трошкова набавке репроматеријала и услуга у 2018. години“, по-
штом или лично предајом писарници покрајинских органа упра-
ве: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. 

Рок за подношење пријава  не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата .

Члан 14.

Неће се разматрати пријаве које су: 

1) неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у Јавном конкурсу);

2) недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених 
лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, однос-
но оне које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не);

3) непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, 
са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном олов-
ком, пријаве послате факсом или електронском поштом 
(имејл), пријаве које нису поднете на одговарајућем об-
расцу, без обавезно попуњених података у пријави, које 
садрже неразумљиве и нечитке податке и слично);

Одбациће се пријаве учесника на Јавном конкурсу:

1) који су користили средства Секретаријата, а у уговоре-
ном року нису испунили уговорне обавезе према Секре-
таријату или његовом правном претходнику (Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова);

2) којима су пословни рачуни непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на конкурс до дана исплате. 

X ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 15.

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује  комисију за спро-
вођење Јавног конкурса  (у даљем тексту: Комисија). 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секре-
таријату, а могу бити ангажовани и спољни стручњаци који нису 
запослени или радно ангажовани у Секретаријату. 

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем Јавног конкурса. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. 

У зависности од броја пристиглих пријава на Конкурс, по-
крајински секретар ће на предлог председника Комисије, из ре-
дова запослених одредити особе за евидентирање и контролу 
формалне исправности пријава.

По потреби, на предлог Комисије, Покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености подата-
ка из конкурсне пријаве и достављене документације  са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника конкурса, о чему ће 
се сачинити извештај/ записник. 

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси 
Одлуку о додели средстава корисницима. Одлука је коначна и 
против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на интер-
нет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

XI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА

Члан 16.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума: 

Р.бр.     К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1. Степен развијености ЈЛС 40 – 60% (изразито недовољно развијене ЈЛС) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (изнад републичког просека) 0

2. Учешће жена у власништву или жена одго-
ворно лице

100% власница(е) привредног друштва / оснивачица 
предузетничке радње 9

67 – 99% у власништву жене(а) 6

50 – 66% у власништву жене(а) 3

3. Број запослених Преко 10 9

5 – 10 6

2 –5 3

4. Запосленост особа са инвалидитетом (ОСИ) Има 6

Нема  0

5. Јачање креативног и креативно иновативног 
потенцијала креативне економије Високо 18

Средње 12

Добро 6
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6.
Референце о сарадњи са водећим реномира-

ним институцијама,привредним друштвима  и 
појединцима

Да 3

Не 0

7. Тржишни потенцијал Да 9

Не 0

8.
Додавање креативних и креативно инова-

тивних елемената концептима урбаног развоја, 
паметног становања и практичне употребе

Значајно 18

Задовољавајуће (примерено) 12

Незнатно 6

9. Носилац признања и награда за остварене 
резултате Да 3

Не 0

10. Припадност/чланство у домаћим/страним 
струковним удружењима Да 3

Не 0

XII УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Члан 17.

На основу Одлуке о додели средстава са Корисником средстава 
закључиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава ће се закључењем уговора обававезати да 
репроматеријал неће отуђити, нити уступити другом привредном 
субјекту, односно да је или да ће у потпуности искористити до 
краја 2019. године 

Корисник средстава дужан је да пре закључења уговора Секре-
таријату достави Изјаву о давању сагласности на одобрени износ 
средства и да достави на увид оригинална документа у случају да 
је поднета документација (рачун, предрачун, рачун – отпремни-
ца, уговор, предуговор и остало) на конкурс достављена као фо-
токопија за рефундацију претходно учињених издатака, односно 
рефундације накнадно учињених издатака о чему ће се сачинити 
записник.

Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора Секре-
таријату отвори посебан наменски рачун код Управе за трезор 
или да достави доказ о отвореном посебном наменском рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Исплата средстава:

Исплата бесповратних средстава врши се након што Корисник 
средстава Секретаријату у уговореном року достави допис са 
документацијом за рефундацију издатака за набавку предметне 
набавке, а у складу са динамиком прилива средстава у буџет АП 
Војводине.

XIII ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 18.

Корисник бесповратних средстава по Јавном конкурсу дужан 
је да:

1) уколико су средства додељена по принципу рефундације 
претходно учињених издатака, Секретаријату достави из-
вештај са комплетном документацијом за рефундацију 
трошкова набавке репроматеријала или услуге (финан-
сијска, књиговодствена, фотографије и др.) овереном од 
стране законског заступника најкасније у року од 10 дана 
од дана потписивања уговора. 

2) уколико су средства додељена по принципу рефундације 
накнадно учињених издатака, Секретаријату достави из-
вештај са комплетном документацијом за рефундацију 

трошкова набавке репроматеријала или услуге (изводе из 
банака, фактуре, уговоре и другу финансијску документа-
цију) овереном од стране законског заступника у року од 
30 дана од дана потписивања уговора;

3) корисник бесповратних средстава је дужан да у року од 
годину дана од дана доношења Одлуке достави Извештај. 
Исти треба да садржи наративни опис (са статистичким 
прегледом и анализама) о утицају набавке репроматерија-
ла или услуге на  развој и производњи  сопственог креати-
вног производа;

4) на свим јавним публикацијама и/или приликом наступа у 
медијима наведе да је производ суфинансиран средстваи-
ма Покрајинског секретаријата за привреду и туризам; 

5) омогући мониторинг од стране Секретаријата и контролу 
буџетске инспекције; 

6) оправда средства у складу са роком који је дефинисан уго-
вором.

Члан 19.

Секретаријат као давалац средстава задржава право да од Ко-
рисника средстава, према потреби, затражи додатну документа-
цију и информације.

Стање на терену може да се проверава и током 18 месеци од 
дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава, а 
контролу спроводи овлашћено лице Секретаријата или комисија 
образована решењем покрајинског секретара за вршење монито-
ринга.

Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора, 
подлежу контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.

XIV РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 20.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или 
догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг 
дана рока20.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe тeћи првог претходног дана пре 
дана или догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

20 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у 
једном од денвних гласила и на интернет страници секретаријата.
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Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина – пeт-
наeсти, а крај – послeдњи дан у мeсeцу.

XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине“.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

БРОЈ: 144-401-996/2019-02
ДАТУМ: 13. фебруар 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

173.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

КОЈИ  ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ У ОКВИРУ
КРЕАТИВНЕ ЕКОНОМИЈE

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ
МАШИНА, ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА

У 2019. ГОДИНИ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава микро и малим 
привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају 
у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова на-
бавке машина или опреме или софтвера у 2019. години (у даљем 
тексту: Правилник), прописују се циљеви, намена средстава, висина 
доделе бесповратних средстава, право учешћа и услови за учешће 
на конкурсу, обавезна документација, поступак доделе средстава, 
критеријуми за доделу средстава, закључивање уговора са корис-
ницима средстава, обавезе корисника средстава, праћење извршења 
уговорних обавеза и друга питања од значаја за реализацију Јавног 
конкурса за доделу бесповратних средстава микро и малим привред-
ним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру 
креативне економијe за субвенционисање трошкова набавке машина, 
опреме или софтвера у 2019. години (у даљем тексту: Јавни конкурс).

Средства су обезбеђена  Покрајинском скупштинском одлу-
ком о Буџету АП Војводине за 2019. годину у оквиру Програма 
1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaм-
ска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и 
средњих предузећа, Функционална класификација 411 – Општи 
економски и комерцијални послови, Економска класификација 
454 – Субвенције приватним предузећима, Економска класифи-
кација 4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима, Из-
вор финансирања 01 00 – Приходи из буџета. 

II. ЦИЉ

Члан 2.

Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка привредним 
субјектима који делатност обављају у оквиру креативне еконо-
мије, као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузет-
ништва у АП Војводини.

Члан 3.

Под креативном економијом, у смислу овог Правилника, се под-
разумевају делатности које потичу од индивидуалне креативности, 
вештине и талента и које су усмерене на стварање добити на тржишту 
и отварање нових радних места кроз комерцијалну експлоатацију 
производа креативне економије и интелектуалне својине, као што су 
рекламна индустрија, архитектура, трговина и рестаурација уметни-
на и антиквитета, израда уметничких дела намењених тржишту, а 
нарочито графика, сериграфија и репродукција, индустријски дизајн, 
модни дизајн (тканина, обућа, одећа, кожа, аксесоар и сл.), филмска, 
видео индустрија и анимирани филм (репродукција, видеозапис, фо-
тографске услуге за потребе филмске делатности, кинематографску 
и видеодистрибуцију и приказивање филмова), телевизија и радио (e 
- ТВ), новине (e - новине), интерактивни софтвер забавног каракте-
ра и мобилне апликације, музичка индустрија (издавање, репродук-
ција звучних записа, музички дизајн и сл), сценске уметности, изда-
ваштво, израда софтвера, видео игара, компјутерске услуге и слично.

Под креативном економијом, у смислу овог Правилника се 
не сматрају стари и уметнички занати, односно послови домаће 
радиности према Правилнику о одређивању послова који се сма-
трају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће 
радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне еви-
деније издатих сертификата  („Сл. гласник РС”, бр. 56/2012.)

III. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Члан 4.

Средства су намењена за рефундацију трошкова набавке ма-
шине или опреме или софтвера.

Средства се одобравају по принципу: 

• рефундације претходно учињених издатака (издаци на-
стали пре расписивања конкурса); 

• рефундације накнадно учињених издатака (издаци наста-
ли после расписивања конкурса).

У случају рефундације претходно учињених издатака набавке 
машине или опреме или софтвера средства ће се одобравати нa 
основу достављеног рачуна-отпремнице, уговора-отпремнице 
или уговора и извода рачуна из банке о плаћању у пeриоду од  01. 
јуна 2018. године до датума расписивања Јавног конкурса. 

У случају рефундације накнадно учињених издатака набавке 
машине или опреме или софтвера на основу предрачуна, понуде, 
предуговора или уговора који су издати после датума расписи-
вања Јавног конкурса Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам (У даљем тексту: Секретаријат) ће одобрити даљу на-
бавку истог са роком од 30 дана од закључења уговора о додели 
бесповратних средстава (у даљем тексту: уговор). За машину или 
опрему или софтвера која је у наведеном року у потпуности ис-
плаћена, али која из објективних разлога није испоручена, период 
испоруке може се продужити за додатних 60 дана.

Под набавком машина подразумевају се машине и производ-
на линија које чине више функционално недељивих машина или 
скуп више самосталних машина које заједнички чине јединствен 
процес (највише пет машина), као што су скенери и 3Д скенери, 
ЦНЦ ласерске машине, 3Д принтери, пресе, плотери  и др.

Под набавком опреме подразумева се опрема као што је ре-
кламни панои, лед панои, билборди, рачунарска опрема, опрема 
за сито штампу, фотоапарати, камере и др.
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Под набавком софтвера подразумева се професионални соф-
тверски пакет/алат у функцији развоја креативно - информатич-
ких решења и производа за тржиште, као што су софтвери за 
обраду и дизајн слике, тона, текста, софтвери за програмирање, 
софтвери за контролу и управљање машина и опреме из претход-
ног става, софтвери за креирање виртуелних садржаја, ликова и 
др.

Машине, опрема и софтвер морају бити нови и намењени за 
професионалну употребу у складу са делтаношћу предузећа. 

Изузетнo, на предлoг кoмисије мoже се oдoбрити рефундација 
трошкова набавке половне машине или опреме, не старије од 5 го-
дина, уз услoв да подносилац пријаве достави процену вредности 
сачињену од стране овлашћеног судског вештака. 

Средства се неће одобравати за:

1. уградне опреме (клима уређаји, вентилатори, соларни па-
нели, алармни системи, системи за видео надзор, лифто-
ви, котлови и др.) и инсталације (водоводна, канализа-
циона, електрична, вентилациона, грејна, гасна, телефон-
ска, кабловска, интернет и сл.); 

2. намештаја (дрвени, пластични, метални, тапацирани и 
др.) и опремање простора (дрвенарија, браварија, вене-
цијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне и по-
дне облоге и сл.); 

3. опрема за превођење, фискалне касе, телефонски и факс 
апарати и сл.; 

4. путничких возила, доставних возила, друмских теретних 
возила, приколица и сл.

IV. ВИСИНА СРЕДСТАВА

Члан 5.

Висина бесповратних средстава може бити:

А) Машине или опрема – средства се одобравају у висини 
од најмање 50.000,00 динара до највише 500.000,00 дина-
ра, односно до 90% од фактурне (куповне) вредности без 
ПДВ-а и без зависних трошкова набавке;

Б) Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 
50.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно 
до 90% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ-а и без 
зависних трошкова набавке, услуга инсталације и обуке 
за коришћење.

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно 
учињених издатака се утврђује на основу достављеног уговора, 
рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из 
банке о плаћању.

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно 
учињених издатака се утврђује,  на основу предрачуна, понуде 
или предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредно-
сти машине или опреме или софтвера.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

V. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 6.

Средства се додељују на основу Јавног конкурса, који распи-
сује Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводи-
не“, у једном од дневних јавних гласила на српском језику које по-
крива целу територију АП Војводине и на интернет презентацији 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Члан 7.

Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:

1. назив акта на основу ког се расписује; 
2. висина укупних средстава предвиђених за доделу;
3. намена средстава; 
4. право учешћа;
5. услови за учешће;
6. начин подношења пријаве; 
7. рок до када је отворен;
8. обавезна документација која се подноси и
9. други подаци од значаја. 

VI. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Члан 8.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и 
предузетници уписани у регистар Агенције за привредне регис-
тре (у даљем тексту АПР) са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине најкасније до 01. јуна 2018. године и то:

1. привредна друштва, регистрована у АПР-у која су према 
финансијским извештајима за 2018. годину, разврстана на 
микро или мала привредна друштва у складу са Законом о 
рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013), као и 

2. предузетници (који воде двојно или просто књиговодство 
и паушални порески обвезници);

Разврставање правних лица, врши се у складу са чланом 6. За-
кона о рачуноводству („Сл. гл. РС‘‘, бр. 62/13):

Правна лица разврставају се на микро, мала, средња и велика, у 
зависности од просечног броја запослених, пословног прихода и про-
сечне вредности пословне имовине утврђених на дан састављања ре-
довног годишњег финансијског извештаја у пословној години. 

У микро правна лица разврставају се она правна лица која не 
прелазе два од следећих критеријума:

1. просечан број запослених 10;
2. пословни приход 700.000 евра у динарској противвредно-

сти;
3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 350.000 евра у динарској противвред-
ности.

У мала правна лица разврставају се она правна лица која пре-
лазе два критеријума из става 2. овог члана, али не прелазе два од 
следећих критеријума: 

1. просечан број запослених 50; 
2. пословни приход 8.800.000 евра у динарској противвред-

ности;
3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 4.400.000 евра у динарској противвред-
ности.

Предузетници се, у смислу Закона о рачуноводству, сматрају 
микро правним лицима.

VII. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Члан 9.

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим 
условима:

1. да је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето до-
битак);

2. да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
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3. да у било ком периоду у току три узастопне фискалне 
године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава није примио дозвољену де мини-
мис државну помоћ чија би висина заједно са траженим 
средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара; 

4. да није примио бесповратна средства из јавних средстава 
по неком другом програму државне помоћи за исте наме-
не у претходној или текућој години; 

5. да није примио бесповратна средства на конкурсима Се-
кретаријата за субвенционисање трошкова набавке маши-
на, опреме и софтвера у 2018 години.

Члан 10.

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву 
за једну намену (набавка машина или набавка опреме или набавка 
софтвера) по принципу рефундација претходно учињених изда-
така или рефундација накнадно учињених издатака.

Пријава се може поднети за рефундацију:

1. трошкова набавке за максимално 5 (пет) комада маши-
на или опреме (истих или различитих) и то од највише 
3 (три) различита добављача/продаваца, када је у питању 
јединствени производни процес;

2. трошкова набавке до 5 (пет) софтвера, односно софтвер-
ских лиценци за коришћење на једном или више рачуна-
ра од највише 3 (три) различита добављача/продаваца.

Члан 11.

Пријаву на Конкурс расписан према овом Правилнику, нема 
право да поднесе привредни субјект који је у групи повезаних 
лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Право учешћа нема ни привредни субјект над којим је покренут 
стечајни поступак и поступак ликвидације, сходно Закону о стечају 
(„Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука 
УС, 83/2014 и 113/2017), нити привредни субјект који је у тешкоћама, 
према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са 
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“, 
бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014). 

Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није 
способан да сопственим средствима, средствима својих власни-
ка/акционара или поверилаца или средствима из других извора 
на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, 
краткорочно или средњерочно, угрозили његов опстанак;

Привредни субјект је у тешкоћама:

- ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио је 
више од половине основног капитала, од чега је у последњих 
12 месеци изгубио више од четвртине основног капитала;

- ако најмање једно лице неограничено одговара за његове 
дугове, а у финансисјким извештајима приказано је да је 
његов капитал смањен за више од половине, од чега је у по-
следњих 12 месеци изгубљено више од четвртине капитала;

- ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан 
од напред наведених  услова и  ако постоје очигледни показатељи 
који указују на то да је у тешкоћама, као што су: раст губита-
ка, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, 
смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и 
пад или је нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама 
је привредни субјект који је неспособн за плаћање (инсолвентан) 
или над којим је отворен стечајни поступак. 

Привредни субјект губи право учешћа на Конкурсу уколико је 
предмет пријаве (основно средство) купљен/набаљен: 

- од физичког лица, осим ако је продавац предузетник, као и 
- од повезаних лица или друштава. 

Чланом 62. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон , 5/2015, 44/2018 и 95/2018) 
одређено је значење повезаних лица.

Повезаним лицем у односу на одређено физичко лице сматра 
се: 

1) његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, 
супружник и ванбрачни партнер ових лица; 

2) његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни 
сродници закључно са првим степеном сродства; 

3) његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојени-
ка; 

4) друга лица која са тим лицем живе у заједничком до-
маћинству. 

Повезаним лицем у односу на одређено правно лице сматра се: 

1) правно лице у којем то правно лице поседује значајно 
учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из 
конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 

2) правно лице у којем је то правно лице контролни члан 
друштва (контролисано друштво); 

3) правно лице које је заједно са тим правним лицем под 
контролом трећег лица; 

4) лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у 
капиталу, или право да такво учешће стекне из конверти-
билних обвезница, вараната, опција и слично; 

5) лице које је контролни члан тог правног лица; 
6) лице које је директор, односно члан органа управљања 

или надзора тог правног лица. 

Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 25% права гласа у друштву. 

Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 50% права гласа у друштву. 

Контрола подразумева право или могућност једног лица, само-
стално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да 
врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа 
у основном капиталу, уговора или права на именовање већине ди-
ректора, односно чланова надзорног одбора. 

Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек 
када то лице самостално или са повезаним лицима поседује 
већинско учешће у основном капиталу друштва. 

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на ос-
нову међусобног изричитог или прећутног споразума, користе 
гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у 
циљу вршења заједничког утицаја на управљање или пословање 
тог лица. 

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Члан 12.

Учесник на Јавном конкурсу подноси21:

1) Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs);

21 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).
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2) Извод о регистрацији из АПР, не старији од 30 дана од 
датума објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија 
оверена код надлежног органа за оверу)22;

3) Уверења  (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу) не старија од 30 дана од дана 
објављивања Јавног конкурса: 
• пореске управе да је измирио доспеле обавезе јавних 

прихода и 
• надлежне локалне Пореске управе / администрације 

да је измирио обавезе по  основу изворних локалних 
јавних прихода.

4) a) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства: 
 копије биланса успеха, биланса стања и статистичког 

извештаја са стањем на дан 31. децембар 2018. годи-
не23 који је предат АПР; 

б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства: 

 копије пореског биланса обвезника пореза на доходак 
грађана на приходе од самосталне делатности (обра-
зац ПБ2) за 2018. годину са oбавештењем ПУ о успеш-
ном пријему електронским путем;

в) Паушални порески обвезници: 
 копија обрасца КПО, потврда од свих пословних ба-

нака о промету на рачуну у 2017. и 2018. години и ко-
пија Решења на порез од прихода од самосталне делат-
ности за 2017. и 2018. годину.

5) У случају рефундације претходно учињених издатака ма-
шине или опреме или софтвера се подноси: рачун или ра-
чун-отпремница или уговор-отпремница за купљену ма-
шину или опрему или софтвер (оригинал или фотокопија 
оверена код надлежног органа за оверу) и фотокопије из-
вода рачуна из банке о плаћању истог издати у периоду од. 
01. јуна 2018 године до дана расписивања Јавног конкурса; 

У случају рефундације накнадно учињених издатака машине 
или опреме или софтвера се подноси: предрачун или понуда или 
предуговор са продавцем машине или опреме или софтвера (ори-
гинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) 
који су издати после датума објављивања Јавног конкурса.

У случају да се подноси пријава за рефундирање трошкова 
набавке половне машине или опреме (не старије од  5 година) 
потребна је доставити процену вредности сачињену од стране 
овлашћеног судског вештака.

6) Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на интернет презентацији Секретаријата):
• о прихватању услова за доделу средстава;
• о сагласности за коришћење датих података;
• о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
• о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
• о непостојању неизмирених обавеза;
• о повезаним лицима;
• да се не воде судски поступци;
• о старости машине или опреме;
• о броју запослених особа са инвалидитетом.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.24 

22 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) 
о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре дана распи-
сивања Конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели средстава на 
интернет страни Секретаријата.

23 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих иозвештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносиоц пријаве је дужан да их достави се-
кретаријату у року од 5 дана.

24 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
12. став 1. Под тачкама 2) и 3) обавезне документације прибавити сам или 
је сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.

Уколико је подносилац пријаве носилац награда и признања 
за остварене пословне резултате у периоду 2015-2018. година – 
доставити копије докумената којима се то доказује.

Референце о досадашњем пословању –доставити  копије доку-
мената којима се то доказује.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српски језик са овером судског тумача.

Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

IX. ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

Члан 13.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се 
могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у 
затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за прив-
реду и туризам, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ 
– „Пријава на јавни конкурс за доделу бесповратних средстава 
микро и малим привредним друштвима и предузетницима који 
делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенциони-
сање трошкова набавке машина или опреме или софтвера у 2019. 
години“, поштом или лично предајом Писарници покрајинских ор-
гана управе: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Рок за подношење пријава  не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата .

Члан 14.

Неће се разматрати пријаве које су:

1. неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у Јавном конкурсу);

2. недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених 
лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, однос-
но оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене);

3. непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, 
са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном олов-
ком, пријаве послате факсом или електронском поштом 
(имејл), пријаве које нису поднете на одговарајућем об-
расцу, без обавезно попуњених података у пријави, које 
садрже неразумљиве и нечитке податке и слично);

Одбациће се  пријаве учесника на Јавном конкурсу:

1. који су користили средства Секретаријата, а у уговоре-
ном року нису испунили уговорне обавезе према Секре-
таријату или његовом правном претходнику (Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова);

2. којима су пословни рачуни непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Јавни конкурс до дана испла-
те.

X. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 15.

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује  комисију за спро-
вођење Јавног конкурса  (у даљем тексту: Комисија). 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секре-
таријату, а могу бити ангажовани и спољни стручњаци који нису 
запослени или радно ангажовани у Секретаријату. 



Страна 1152 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем Јавног конкурса. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. 

У зависности од броја пристиглих пријава на Конкурс, по-
крајински секретар ће на предлог председника Комисије, из ре-
дова запослених одредити особе за евидентирање и контролу 
формалне исправности пријава.

По потреби, на предлог Комисије, Покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености подата-
ка из конкурсне пријаве и достављене документације  са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника конкурса, о чему ће 
се сачинити извештај/ записник. 

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси 
Одлуку о додели средстава корисницима. Одлука је коначна и 
против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на интер-
нет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

XI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА

Члан 16.

Комисија даје предлог за доделу  бесповратних средстава на 
основу поднете документације и критеријума: 

Р.бр.     К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1. Степен развијености ЈЛС 40 – 60% (изразито недовољно развијене ЈЛС) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (изнад републичког просека) 0

2. Учешће жена у власништву или жена одго-
ворно лице

100% власница(е) привредног друштва / оснивачица 
предузетничке радње 9

67 – 99% у власништву жене(а) 6

50 – 66% у власништву жене(а) 3

3. Број запослених Преко 10 9

5 – 10 6

2 –5 3

4. Запосленост особа са инвалидитетом (ОСИ) Има 6

Нема  0

5. Јачање креативног и креативно иновативног 
потенцијала креативне економије Високо 18

Средње 12

Добро 6

6. Референце о досадашњем пословању Да 3

Не 0

7. Тржишни потенцијал Да 9

Не 0

8.
Додавање креативних и креативно инова-

тивних елемената концептима урбаног развоја, 
паметног становања и практичне употребе

Значајно 18

Задовољавајуће (примерено) 12

Незнатно 6

9. Носилац признања и награда за остварене 
резултате Да 3

Не 0

10. Припадност/чланство у домаћим/страним 
струковним удружењима Да 3

не 0
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XII. УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Члан 17.

На основу Одлуке о додели средстава са Корисником средстава 
закључиће се уговор којим се регулишу међусобна права и оба-
везе.

Корисник средстава закључењем уговора ће се обавезати да 
машине или опрему или софтвер неће отуђити, нити дати другом 
привредном субјекту у закуп или на коришћење, најмање 18 ме-
сеци од дана закључења уговора.

Корисник средстава дужан је да пре закључења уговора Секре-
таријату достави Изјаву о давању сагласности на одобрени износ 
средства средства и да достави на увид оригинална документа у 
случају да је поднета документација (рачун, предрачун, рачун – 
отпремница, уговор, предуговор и остало) на конкурс доставље-
на као фотокопија за рефундацију претходно учињених издатака, 
односно рефундације накнадно учињених издатака о чему ће се 
сачинити записник.

Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора о ко-
ришћењу бесповратних средстава отвори посебан наменски ра-
чун код Управе за трезор или да достави доказ о отвореном по-
себном наменском рачуну (копија картона депонованих потписа 
са припадајућим ЈБКЈС).

Исплата средстава:

Исплата бесповратних средстава врши се након што Корисник 
средстава Секретаријату у уговореном року достави допис са 
документацијом за рефундацију издатака за набавку предметне 
набавке, а у складу са динамиком прилива средстава у буџет АП 
Војводине.

XIII. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 18.

Корисник бесповратних средстава по Јавном конкурсу дужан 
је да:

1. уколико су средства додељена по принципу рефундације 
претходно учињених издатака, Секретаријату достави из-
вештај са комплетном документацијом за рефундацију 
трошкова набавке машине или опреме или софтвера (фи-
нансијска, књиговодствена, фотографије и др.) овереном 
од стране законског заступника најкасније у року од 10 
дана од дана потписивања уговора. 

2. уколико су средства додељена по принципу рефундације 
накнадно учињених издатака, Секретаријату достави из-
вештај са комплетном документацијом за рефундацију 
трошкова набавке машине или опреме или софтвера (из-
воде из банака, фактуре, уговоре и другу финансијску до-
кументацију) овереном од стране законског заступника у 
року од 30 дана од дана потписивања уговора;

3. корисник бесповратних средстава је дужан да у року од 
годину дана од дана доношења Одлуке достави Извештај. 
Исти треба да садржи наративни опис (са статистичким 
прегледом и анализама) о утицају набавке машине или 
опреме или софтвера на  развој и производњи  сопственог 
креативног производа;

4. на свим јавних публикацијама и/или приликом наступа у 
медијима наведе да су  машине или опрема или софтвер 
суфинасирани средствима Покрајинског секретаријата за 
привреду и туризам; 

5. машину или опрему видљиво означи налепницом/плочи-
цом коју преузима од Секретаријата приликом потписи-
вања уговора;

6. омогући мониторинг од стране Секретаријата и контролу 
буџетске инспекције

7. оправда средства у складу са роком који је дефинисан уго-
вором; 

Члан 19.

Секретаријат као давалац средстава задржава право да од Ко-
рисника средстава, према потреби, затражи додатну документа-
цију и информације.

Стање на терену може да се проверава и током 18 месеци од 
дана потписивања уговора о додели бесповратних средстава, а 
контролу спроводи овлашћено лице Секретаријата или комисија 
образована решењем покрајинског секретара за вршење монито-
ринга.

Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора, 
подлежу контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.

XIV. РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 20.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или 
догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг 
дана рока25.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe тeћи првог претходног дана пре 
дана или догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина – пeт-
наeсти, а крај – послeдњи дан у мeсeцу.

XV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине“.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам
 

БРОЈ: 144-401-995/2019-02
ДАТУМ: 13. фебруар 2019. године 

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

174.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА 
КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ

25 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели средстава за субвенционисање трош-
кова кластер организација за набавку опреме у 2019. години (у 
даљем тексту: Правилник) уређују се циљеви, намена и висина 
бесповратних средстава, право и услови за учешће на конкурсу, 
обавезна документација и подношење пријава, поступак и кри-
теријуми за доделу средстава, закључивање уговора са корисни-
цима средстава, обавезе корисника средстава, праћење извршења 
уговорних обавеза корисника средстава и друга питања од зна-
чаја за реализацију Јавног конкурса за доделу средстава за суб-
венционисање трошкова кластер организација за набавку опреме 
у 2019. години (у даљем тексту: Јавни конкурс).

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у ок-
виру Програма 1509 - Подстицаји развоју конкурентности прив-
реде, Програмска активност 1003 - Подршка пословном удружи-
вању и умрежавању, функционална класификација 411 - Општи 
економски и комерцијални послови, економска класификација 
451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и органи-
зацијама, 4512 – Капитaлне субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама, Извор финансирања 01 00 – при-
ходи из буџета.

У смислу овог Правилника под кластер организацијама (у 
даљем тексту: кластери) се подразумевају удружења привредних 
друштава и/или предузетника и/или пољопривредних газдин-
става и/или удружења који су основани и регистровани уписом у 
одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре и који 
имају за циљеве: 

• Превасходно производњу заједничког производа или пру-
жања услуге, као и

• заједнички пласмана производа/услуга на домаћем и 
иностраним тржиштима; 

• смањење трошкова производње кроз заједничку произ-
водњу или набавку производних импута; 

• заједничка улагања у иновације у производњу или инова-
ционе производе/услуге;

• заједничка лабораторијских испитивања и тестирања 
производа;

• израду/дизајн заједничких производа или истраживања 
домаћег или иностраног тржишта за потребе пласмана 
заједничких производа;

• заједничке едукација укључујући и трошкове заједничког 
консултанта;

• стицање  права на коришћење ознаке географског порекла 
и слично.  

ЦИЉ

Члан 2.

Циљ доделе бесповратних средстава је повећање продуктив-
ности и конкурентности кластер организација и њихових члани-
ца путем набавке опреме за рад на заједничком производу или 
пружању услуга који има стратешки значај за развој привредних 
и туристичких потенцијала АП Војводине. 

НАМЕНА

Члан 3.

Бесповратна средства су намењена за набавку опреме за пот-
ребе кластера која ће се користити искључиво за потребе произ-
водње заједничког производа или пружања услуге.

Kластери могу поднети једну пријаву на  Јавни конкурс. 

Временски оквир за набавку опреме је од момента доношења 
одлуке до 01. децембра 2019. године.

Члан 4.

Опрема треба да буде у складу са циљем оснивања кластера. 

Опрема мора бити нова и намењена за професионалну употребу 
кластер организације у служби производње заједничког производа. 

Бесповратна средства се не могу користити за:

• порезе; 
• изнајмљивање и лизинг опреме; 
• трошкове увоза и царине; 
• плаћање путем компензације; 
• промет између повезаних лица или друштава;
• трошкове банкарских провизија и банкарских гаранција;
• трошкове репарације, сервисирања и реконструкције опреме;
• и друге зависне трошкове.

ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 5.

Бесповратна средства се одобравају  за субвенционисање трош-
кова набавке опреме кластера од минимално  95 одсто укупне вред-
ности опреме, а у износу од најмање 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Субвенционисани износ за набавку опреме се одобрава на ос-
нову предрачуна или понуде или предуговора.  

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава. 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА

Члан 6.

Бесповратна средства се додељују на основу Јавног конкурса, 
који расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам 
(у даљем тексту: Секретаријат).

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводи-
не“, у једном од дневних јавних гласила на српском језику које по-
крива целу територију АП Војводине и на интернет презентацији 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs. 

Члан 7.

Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:

• назив акта на основу ког се расписује; 
• висина укупних средстава предвиђених за доделу;
• намена средстава; 
• право учешћа;
• услови за учешће;
• критеријуми за оцену пријава;
• начин подношења пријаве; 
• рок до када је отворен;
• обавезна документација која се подноси и
• други подаци од значаја. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 8.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају кластери са седиштем 
на територији АП Војводине.  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 9. 

Кластери морају испунити следеће услове:

1) да су уписане у регистар Агенције за привредне регис-
тре и имају седиште на територији Аутономне покрајине 
Војводине;
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2) да имају најмање 15 активних чланица чије је седиште на 
територији АП Војводине;

3) да у производњи заједничког производа учествује нај-
мање 15 чланица кластера или више од два кластера;

4) да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
5) да за намене из члана 3. овог Правилника нису користи-

ли средства  која потичу из буџета Аутономне покрајине 
Војводине, буџета Републике Србије и буџета локалне са-
моуправе.

Привредни субјект губи право учешћа на Конкурсу уколико је 
предмет пријаве купљен / набављен од физичког лица, осим ако 
је продавац предузетник, као и од повезаних лица или друштава у 
складу са чланом 62. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник 
РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015,44/2018 и 95/2018).

Учесник на Конкурсу може поднети само једну пријаву за суб-
венционисање издатака за набавку максимално 3 (три) различите 
врсте опреме и то од највише 3 (три) различита добављача/про-
даваца које је дужан да јасно наведе и специфицира у пријавном 
обрасцу. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Члан 10.

Учесник на Јавном конкурсу подноси26:

1) попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) статут удружења са свим изменама и допунама; 
3) Извод о регистрацији (регистрованим подацима) из АПР, 

не старији од 30 дана од датума објављивања Јавног кон-
курса (оригинал или фотокопија оверена код надлежног 
органа за оверу)27;

4) уверењa, не старија 30 дана од дана објављивања Јавног 
конкурса (оригинал или оверена фотокопија код надлеж-
ног органа за оверу):
• пореске управе да је кластер измирио доспеле порезе 

и доприносе;
• надлежне локалне Пореске управе да је кластер измирио 

обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;
5) предрачун, предуговор или понуда за набавку опреме, не 

старије од дана објављивања конкурса (оригинал или фо-
токопија оверена код надлежног органа за оверу);

6) уговор о сарадњи на производњи заједничког произво-
да потписан од стране представника кластера и чланица 
кластера;

7) изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у      прилогу пријавног обрасца 
(преузимају се на интернет презентацији Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs):
• о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
• о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
• о повезаним лицима;
• о непостојању неизмирених обавеза према Секрета-

ријату;
• да за намене из члана 3. овог Правилника користили 

средства која потичу из буџета Аутономне покрајине 
Војводине, буџета Републике Србије и буџета локалне 
самоуправе у периоду 2017-2018 година.

26 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

27 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) 
о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре дана распи-
сивања Конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели средстава на 
интернет страни Секретаријата.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс28. 

Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи допуну документације, додатну документацију 
или друге информације.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Члан 11.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима 
који се могу преузети са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом 
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински се-
кретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 
21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ 
– „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗА-
ЦИЈА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ“, поштом или 
лично предајом писарници покрајинских органа управе.

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 12.

Пристигле пријаве обрађује Комисија. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и  спољни стручњаци који нису 
запослени или радно ангажовани у Секретаријату.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете доку-
ментације и изјаве коју потписује одговорно лице Подносиоца пријаве.

По истеку рока за подношење пријава на Конкурс, Комисија  
прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију  ради 
провере испуњености услова. У зависности од броја пристиглих 
пријава на Конкурс, покрајински секретар ће на предлог председ-
ника Комисије, из редова запослених одредити особе за евиден-
тирање и контролу формалне исправности пријава

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 13. 
овог Правилника и сачињава листу вредновања и рангирања.  

Рок за утврђивање листе из става 6. овог члана, не може бити 
дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Листа из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници Секретаријата и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и при-
ложену документацију у року од три радна дана од дана објављи-
вања листе из става 6. овог члана. 

На листу из става 6. овог члана учесници Јавног конкурса имају 
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Покрајински 
секретар доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

28 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
10. став 1. Под тачкама 3) и 4) обавезне документације прибавити сам или 
је сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.
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Одлуку о додели средстава Покрајински секретар доноси у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и  
објављује се на званичној интернет страници Секретаријата и на 
порталу е-Управа.  

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Одлука о додели средстава је коначна.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на интер-
нет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 13.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума: 

РЕДНИ
БРОЈ     К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1. Развијеност локалне самоуправе на 
чијој територији је седиште кластера 40 – 60% (изразито недовољно развијене ЈЛС) 15

60 – 80% 10

80 – 100% 5

> 100% (изнад републичког просека) 0

2. Број чланица кластера 5-10 5

11-30 10

31 и више 15

3.

Број чланица кластера које су ди-
ректно укључене у активности произ-
водње заједничког производа, однос-
но пружања услуге

15 -20 5

више од 20 10

4.
Коришћење средстава Секретарија-

та за набавку опреме у периоду 2017-
2018. година

 да 0

 не 5

5.

Релевантност заједничког произво-
да или услуге за развој потенцијала 
привредних и туристичких капаците-
та АП Војводине

мала 5

средња 10

велика 15

6. Одрживост заједничког производа 
или услуге у периоду од 5 година мала 5

средња 10

велика 15

7. Утицај заједничког производа или 
услуге на промоцију АП Војводине мала 5

средња 10

велика 15

8. Порекло репроматеријала са тери-
торије АП Војводине да 15

не 0

Члан 14.

Комисија ће одбацити пријаве учесника на Јавном конкурсу 
које су:

• неблаговремене, односно пријаве које су поднете на-
кон истека рока предвиђеног Јавним конкурсом. (Ако 
се пријава подноси поштом као датум и време подно-
шења сматра се дан када је пошта печатом потврдила 
пријем);

• недопуштене, односно пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Јав-
ним конкурсом, односно оне које се не односе на Јавним 
конкурсом предвиђене намене;

• непотпуне и неразумљиве односно пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, са не-
попуњеним рубрикама, попуњене графитном оловком, пријаве 
послате факсом или електронском поштом, пријаве које нису 
поднете на одговарајућем обрасцу, без попуњених података у 
пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке и слично;

• пријаве учесника Јавног конкурса који су користили сред-
ства Секретаријата, а у уговореном року нису испунили 
уговорне обавезе према Секретаријату или његовом прав-
ном претходнику (Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова);

• пријаве учесника Јавног конкурса којима су пословни ра-
чуни непрекидно блокирани од дана подношења пријаве 
на Јавни конкурс до дана исплате.
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ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Члан 15. 

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи 
средстава по учеснику Јавног конкурса. 

Учесник Јавног конкурса којем се Одлуком одобре средства, 
пре закључења уговора, Секретаријату доставља:

• изјаву о давању сагласности на одобрени износ средства;
• изјаву да ће за набаку опреме да испоштују све одредбе 

Закона о јавним набавкама  („Сл. Гласник  Републике Ср-
бије“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);

• изјаву да средства за набавку опреме нису на други начин 
већ обезбеђена; 

• изјаву о непостојању сукоба интереса и
• интерни акт о антикорупцијској политици. 

Учесник Јавног конкурса којем се Одлуком одобре средства, пре 
закључења уговора о коришћењу бесповратних средстава, дужан је 
да  отвори посебан наменски рачун код Управе за трезор и/или да Се-
кретаријату достави доказ о отвореном посебном наменском рачуну 
(фотокопија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС). 

На основу Одлуке о додели средстава закључиће се уговор из-
међу Секретаријата и корисника средстава којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе.

Учесник конкурса којем средства буду одобрена дужан је да 
приликом потписивања уговора са Секретаријатом достави гаран-
цију банке за добро извршење посла у вредности износа субвенције 
са роком трајања који је двоструко дужи од уговорне обавезе.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 16.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да: 

1. Секретаријату поднесе финасијски и писани (наратив-
ни) извештај потписан и оверен од стране лица овлашће-
ног за заступање. Финансијски извештај мора да садр-
жи доказе о утрошеним средствима са комплетном доку-
ментацијом којом  се оправдава наменско и законито ко-
ришћење бесповратних средстава,  као и утрошених соп-
ствених средстава (изводе из банака, фактуре, уговоре и 
другу финансијску документацију). 

2. опрему видљиво означи налепницом/плочицом коју преу-
зима од Секретаријата приликом потписивања уговора;

3. на свим јавним публикацијама и приликом наступа у ме-
дијима или објављивања текстова о активностима, мера-
ма и програмима које се финансирају по Јавном конкур-
су, наведе да је суфинансирање истих подржано од стра-
не Аутономне покрајине Војводине, Покрајинског секре-
таријата за привреду и туризам;  

4. омогући мониторинг од стране Секретаријата и контролу 
буџетске инспекције;

5. у року дефинисаним чланом 3. став 3 овог Правилника 
оправда законит и наменски утрошак средства; 

6. Корисник средстава има забрану да предметну набавку 
отуђи или да га да у закуп или на коришћење, у року од 
најмање 24 месеца од потписивања уговора;

7. у случају ненаменског или незаконитог  трошења  или не-
утрошка средстава, врати износ додељених средства са 
припадајућом затезном каматом, обачунатом од дана ис-
плате средстава до дана враћања средстава.

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 17.

Секретаријат задржава право да од Корисника средстава, пре-
ма потреби, затражи додатну документацију и информације у 
току трајања целокупне уговорне обавезе. 

Покрајински секретар може решењем да образује посеб-
ну комисију из редова запослених у Секретаријату или из реда 
стручњака из области која се финансира, за вршење мониторинга 
и непосредне контроле реализације набавке опреме.

Члан 18.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине. 

РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 19.

Рок одрeђeн у данима почињe да тече првог дана послe дана или до-
гађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг дана рока29.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe да тече првог претходног дана пре 
дана или догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина - пeт-
наeсти, а крај - послeдњи дан у мeсeцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Служ-
беном листу АП Војводине“. 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

БРОЈ: 144-401-993/2019-02
ДАТУМ: 13. фебруар 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

175.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА
КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
У 2019. ГОДИНИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели средстава за субвенционисање трошко-
ва кластер организација за реализацију пројеката у 2019. години 
(у даљем тексту: Правилник) уређују се циљеви, намена и висина 

29 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.
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бесповратних средстава, право и услови за учешће на конкурсу, 
обавезна документација и подношење пријава, поступак и кри-
теријуми за доделу средстава, закључивање уговора са корисни-
цима средстава, обавезе корисника средстава, праћење извршења 
уговорних обавеза корисника средстава и друга питања од зна-
чаја за реализацију Јавног конкурса за доделу средстава за суб-
венционисање трошкова кластер организација за реализацију 
пројеката у 2019. години (у даљем тексту: Јавни конкурс).

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у окви-
ру Програма 1509 - Подстицаји развоју конкурентности привреде, 
Програмска активност 1003- Подршка пословном удруживању и 
умрежавању, функционална класификација 411 - Општи економ-
ски и комерцијални послови, економска класификација 451 – Суб-
венције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 
4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама, Извор финансирања 01 00 – приходи из буџета.

У смислу овог Правилника под кластер организацијама (у 
даљем тексту: кластери) се подразумевају удружења привредних 
друштава и/или предузетника и/или пољопривредних газдин-
става и/или удружења који су основани и регистровани уписом у 
одговарајући регистар код Агенције за привредне регистре и који 
имају за циљеве: 

• израду заједничког производа или пружања заједничке 
услуге; 

• заједнички пласмана производа/услуга на домаћем и 
иностраним тржиштима; 

• смањење трошкова производње кроз заједничку произ-
водњу или набавку производних импута; 

• заједничка улагања у иновације у производњу или инова-
ционе производе/услуге;

• заједничка лабораторијских испитивања и тестирања 
производа;

• израду/дизајн заједничких производа или истраживања 
домаћег или иностраног тржишта за потребе пласмана 
заједничких производа;

• заједничке едукација укључујући и трошкове заједничког 
консултанта;

• стицање  права на коришћење ознаке географског порекла 
и слично.  

ЦИЉ

Члан 2.

Циљ доделе бесповратних средстава је повећање продуктив-
ности и конкурентности  кластер организација и њихових члани-
ца кроз реализацију пројеката од значаја за развој привредних и 
туристичких потенцијала АП Војводине. 

НАМЕНА

Члан 3.

Бесповратна средства су намењена за реализацију пројеката 
којима се:

• развијa/унапређује заједнички производ/услуга кроз из-
раду идејног решења или студије изводљивости заједнич-
ког производа/услуге,  дизајн производа, стицање права 
на коришћење ознаке географског порекла, сертификата, 
жига, награде и сл., анализа могућности смањења трош-
кова производње, лабораторијска испитивања и/или тес-
тирања производа, пласмана производа/услуга, анализа 
домаћег и/или иностраног тржишта за потребе пласмана 
производа и сл.;

• развијају информациона и комуникациона технолошка 
решења кроз израду софтверских или апликационих ре-
шења за потребе функционисања кластера, заједничке 
производње, пласмана производа, интернет презентација 
и сл.;  

• jaчање капацитета кластера и чланица кластера кроз стру-
чне студијске посете, конференције и радионице едукати-
вног карактера - активности у оквиру организације посе-
та, конференција и радионица односно присуства на ис-
тим;

Прихватљиви су трошкови: авионског, аутобуског или превоза 
возом (карте) и смештај у хотелу категоризованом до 4 звездице 
на бази ноћења с доручком, закуп сале, трошкови ангажованих 
предавача, итд.). Кластери су у обавези да, у овкиру стручних 
студијских посета, конференција, радионица уврсте најмање јед-
но лице из редова чланица Кластера.

Kластери могу поднети једну пријаву на  Јавни конкурс.

Временски оквир за реализацију пројеката је од момента доно-
шења Одлуке до  01. децембра 2019. године.

Члан 4.

Као учешће кластера, у смислу сопственог учешћа у трошко-
вима пројекта, неће се прихвaтити трошкови за оперативни рад 
канцеларије кластера (зарадe и трошкови превоза запослених и/
или ангажованих лица, трошкови набавке канцеларијског ма-
теријала, трошкови услуге вођења пословних књига, режијски 
трошкови и сл.)

Сва документа настала у току трајања пројекта  (студије из-
водљивости, идејна решења и сл.) морају бити израђени од стране 
стручних институција или лица која поседују одговарајућу ли-
ценцу. 

Бесповратна средства се не могу користити за:

• трошкове дневница у земљи и иностранству;
• порезе; 
• изнајмљивање и лизинг опреме; 
• трошкове увоза и царине; 
• плаћање путем компензације; 
• промет између повезаних лица или друштава;
• трошкове банкарских провизија и банкарских гаранција;
• трошкове репарације, сервисирања и реконструкције оп-

реме;
• и друге зависне трошкове.

ВИСИНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 5.

Бесповратна средства се одобравају  за субвенционисање 
трошкова реализације пројеката кластера до 50 одсто од укупне 
вредности пројекта, а у износу од 100.000,00 до 1.000.000,00 ди-
нара без ПДВ-а. 

Субвенционисани износ за пројекте се одобрава на основу 
предрачуна или понуде или предуговора.  

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава. 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА

Члан 6.

Бесповратна средства се додељују на основу Јавног конкурса, 
који расписује Покрајински секретаријат за привреду и туризам 
(у даљем тексту: Секретаријат).

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводи-
не“, у једном од дневних јавних гласила на српском језику које по-
крива целу територију АП Војводине и на интернет презентацији 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs. 
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Члан 7.

Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:

• назив акта на основу ког се расписује; 
• висина укупних средстава предвиђених за доделу;
• намена средстава; 
• право учешћа;
• услови за учешће;
• критеријуми за оцену пријава;
• начин подношења пријаве; 
• рок до када је отворен;
• обавезна документација која се подноси и
• други подаци од значаја. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 8.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају кластер организације 
са седиштем на територији АП Војводине.  

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 9. 

Кластер организације  морају испунити следеће услове:

• да су уписане у регистар Агенције за привредне регис-
тре и имају седиште на територији Аутономне покрајине 
Војводине;

• да имају најмање 5 активних чланица чије је седиште на 
територији АП Војводине;

• да су измирили све обавезе по основу пореза и доприноса;
• да им за исти пројекат нису за намене из члана 3. овог 

Правилника користили средства  која потичу из буџета 
Аутономне покрајине Војводине, буџета Републике Ср-
бије и буџета локалне самоуправе у периоду.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Члан 10.

Учесник на Јавном конкурсу подноси30:

1) попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) попуњен и потписан образац пројектнх активности (пре-
узима се са интернет презентације Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs);

3 статут удружења са свим изменама и допунама; 
4) Извод о регистрацији (регистрованим подацима) из АПР, 

не старији од 30 дана од датума објављивања Јавног кон-
курса (оригинал или фотокопија оверена код надлежног 
органа за оверу)31;

5) уверењa, не старија 30 дана од дана објављивања Јавног 
конкурса (оригинал или оверена фотокопија код надлеж-
ног органа за оверу):
• пореске управе да је кластер измирио доспеле порезе 

и доприносе;
• надлежне локалне Пореске управе да је кластер изми-

рио обавезе по основу изворних локалних јавних при-
хода;

30 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

31 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) 
о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре дана распи-
сивања Конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели средстава на 
интернет страни Секретаријата.

6) предрачун, предуговор, или понуда за реализацију актив-
ности из пројекта (оригинал или фотокопија оверена код 
надлежног органа за оверу);

7) изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у      прилогу пријавног обрасца 
(преузимају се на интернет презентацији Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs):
• о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
• о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
• о непостојању неизмирених обавеза према Секрета-

ријату;
• да за исти пројекат нису за намене из члана 3. овог Пра-

вилника користили средства која потичу из буџета Ауто-
номне покрајине Војводине, буџета Републике Србије и 
буџета локалне самоуправе  у периоду 2017-2018 година;

8) Преглед чланица кластера и потпорних организација.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.32 

Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи допуну документације, додатну документацију 
или друге информације.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Члан 11.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који 
се могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом дос-
тављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „ПРИЈА-
ВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБ-
ВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ“, поштом или 
лично предајом писарници покрајинских органа управе.

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 12.

Пристигле пријаве обрађује Комисија. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и  спољни стручњаци који нису 
запослени или радно ангажовани у Секретаријату.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете доку-
ментације и изјаве коју потписује одговорно лице Подносиоца пријаве.

По истеку рока за подношење пријава на Конкурс, Комисија  
прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију  ради 
провере испуњености услова. У зависности од броја пристиглих 
пријава на Конкурс, покрајински секретар ће на предлог председ-
ника Комисије, из редова запослених одредити особе за евиден-
тирање и контролу формалне исправности пријава

32 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
10. став 1. Под тачкама 4) и 5) обавезне документације прибавити сам или 
је сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.
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Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 13. 
овог Правилника и сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених пројеката. 

Рок за утврђивање листе из става 6. овог члана, не може бити 
дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Листа из става 6. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници Секретаријата и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и при-
ложену документацију у року од три радна дана од дана објављи-
вања листе из става 6. овог члана. 

На листу из става 6. овог члана учесници Јавног конкурса имају 
право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Покрајински 
секретар доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о додели средстава Покрајински секретар доноси у 
року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора и  
објављује се на званичној интернет страници Секретаријата и на 
порталу е-Управа.  

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Одлука о додели средстава је коначна.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на интер-
нет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 13.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума: 

РЕДНИ
БРОЈ      К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1. Развијеност локалне самоуправе на чијој 
територији је седиште кластера 40 – 60% (изразито недовољно развијене ЈЛС) 15

60 – 80% 10

80 – 100% 5

> 100% (изнад републичког просека) 0

2. Број чланица кластера 5-10 5

11-30 10

31 и више 15

3.
Број чланица кластера које су директно 

укључене у активности реализације пројек-
та

до 5 5

више од 5 10

4. Просечан број запослених у чланицама 
кластера које учествују у пројекту  до 10 15

 од 10 до 50 10

 више од  50 5

5. Коришћење средстава Секретаријата у пе-
риоду 2017-2018. година  да 0

 не 5

6.
Релевантност пројекта за развој конку-

рентности привреде и туризма АП Војводи-
не

мала 5

средња 10

велика 15

7. Одрживост пројекта мала 5

средња 10

велика 15

8. Значај пројекта/утицај на повећање конку-
рентности кластра и/или чланица кластера мали 5

средњи 10

велики 15

9. Одрживост пројекта/резултата пројекта и 
видљивот пројекта мала 5

средња 10

велика 15

10. Носилац награда и признања за остварене 
пословне резултате да 5

не 0
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Члан 14.

Комисија ће одбацити пријаве учесника на Јавном конкурсу 
које су:

• неблаговремене, односно пријаве које су поднете на-
кон истека рока предвиђеног Јавним конкурсом. (Ако 
се пријава подноси поштом као датум и време подно-
шења сматра се дан када је пошта печатом потврдила 
пријем);

• недопуштене, односно пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Јав-
ним конкурсом, односно оне које се не односе на Јавним 
конкурсом предвиђене намене;

• непотпуне и неразумљиве односно пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази, пријаве које 
су непотписане, са непопуњеним рубрикама, попуње-
не графитном оловком, пријаве послате факсом или 
електронском поштом, пријаве које нису поднете на 
одговарајућем обрасцу, без попуњених података у 
пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично;

• пријаве учесника Јавног конкурса који су користили сред-
ства Секретаријата, а у уговореном року нису испунили 
уговорне обавезе према Секретаријату или његовом прав-
ном претходнику (Покрајински секретаријат за привреду, 
запошљавање и равноправност полова);

• пријаве учесника Јавног конкурса којима су пословни ра-
чуни непрекидно блокирани од дана подношења пријаве 
на Јавни конкурс до дана исплате.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Члан 15. 

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи 
средстава по учеснику Јавног конкурса. 

Учесник Јавног конкурса којем се Одлуком одобре средства, 
пре закључења уговора, Секретаријату доставља:

• изјаву о давању сагласности на одобрени износ средства
• изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта 

нису на други начин већ обезбеђена и 
• изјаву о непостојању сукоба интереса 
• интерни акт о антикорупцијској политици. 

Учесник Јавног конкурса којем се Одлуком одобре средства, 
пре закључења уговора о коришћењу бесповратних средстава, 
дужан је да  отвори посебан наменски рачун код Управе за тре-
зор и/или да Секретаријату достави доказ о отвореном посебном 
наменском рачуну (фотокопија картона депонованих потписа са 
припадајућим ЈБКЈС). 

У случају да је учеснику Јавног конкурса одобрен износ сред-
става који је мањи од траженог износа средстава, дужан је да 
пре закључења уговора сачини ревизију пројекта и буџета у 
складу са одобреним износом средстава и достави је Секрета-
ријату. 

На основу Одлуке о додели средстава закључиће се уговор из-
међу Секретаријата и корисника средстава којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе.

Учесник Јавног конкурса којем су Одлуком опредељена сред-
ства за субвенционисање трошкова по Јавном конкурсу, дужан 
је да, приликом закључења уговора са Секретаријатом, достави 
средства обезбеђења - две бланко соло менице регистроване у 
пословној банци са меничним овлашћењем и уговор о јемству – 
уговорно јемство привредног друштва категорисаног као микро, 
мало или средње привредно друштво које је претходних година 
исказало позитивно пословање и у претходних 6 месеци није 
било у блокади.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 16.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да: 

1) Секретаријату поднесе  финасијски и писани (наративни) из-
вештај потписан и оверен од стране лица овлашћеног за засту-
пање. Финансијски извештај мора да садржи доказе о утроше-
ним средствима са комплетном документацијом којом  се оп-
равдава наменско и законито коришћење бесповратних сред-
става,  као и утрошених сопствених средстава (изводе из ба-
нака, фактуре, уговоре и другу финансијску документацију). 
Писани (наративни) извештај мора да садржи опис реализо-
ваних активности, резултате пројекта са прилозима (фотогра-
фије реализованих активности у оквиру стручних студијских 
посета, конференција и радионица, листе присутности; по је-
дан примерак израђених студија изводљивости и сл. 

2) на свим  јавним публикацијама (публикације, флајери, ба-
нери, рекламни материјали и сл.) и приликом наступа у 
медијима или објављивања текстова о активностима, ме-
рама и програмима које се финансирају по Јавном конкур-
су, наведе да је суфинансирање истих подржано од стра-
не Аутономне покрајине Војводине, Покрајинског секре-
таријата за привреду и туризам;  

3) омогући мониторинг од стране Секретаријата и контролу 
буџетске инспекције;

4) у року дефинисаним чланом 3. став 4 овог Правилника 
оправда законит и наменски утрошак средства; 

5) у случају ненаменског или незаконитог трошења  или не-
утрошка средстава, врати износ додељених средства са 
припадајућом затезном каматом, обачунатом од дана ис-
плате средстава до дана враћања средстава.

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 17.

Секретаријат задржава право да од Корисника средстава, пре-
ма потреби, затражи додатну документацију и информације у 
току трајања целокупне уговорне обавезе. 

Покрајински секретар може решењем да образује посеб-
ну комисију из редова запослених у Секретаријату или из реда 
стручњака из области која се финансира, за вршење мониторинга 
и непосредне контроле реализације пројеката.

Члан 18.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине. 

РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 19.

Рок одрeђeн у данима почињe да тече првог дана послe дана или до-
гађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг дана рока33.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe да тече првог претходног дана пре 
дана или догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

33 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.
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Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина - пeт-
наeсти, а крај - послeдњи дан у мeсeцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.

Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Служ-
беном листу АП Војводине“. 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

БРОЈ: 144-401-994/2019-02
ДАТУМ: 13. фебруар 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић

176.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ  

СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ 
EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за допринос социјалној економије АП Војводине у 
2019. години (у даљем тексту: Правилник), прописују се циљеви, 
намена средстава, висина доделе бесповратних средстава, право 
учешћа и услови за учешће на jавном конкурсу, обавезна доку-
ментација, поступак доделе средстава, критеријуми за доделу 
средстава, закључивање уговора са корисницима средстава, оба-
везе корисника средстава, праћење извршења уговорних обавеза 
и друга питања од значаја за реализацију Јавног конкурса о до-
дели бесповратних средстава привредним  субјектима за допри-
нос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2019. (у даљем 
тексту: Јавни конкурс). 

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету АП Војводине за 2019. годину у оквиру Програма 1509 
– Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaмска ак-
тивност 1013 – Подршка развоју капацитета социјалних преду-
зећа и социјалних  иновација, Функционална класификација 411 
– Општи економски и комерцијални послови, Економска класи-
фикација 454 – Субвенције приватним предузећима, Економска 
класификација 4542 – Капиталне субвенције приватним преду-
зећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета и Економска 
класификација 4541 – Текуће субвенције приватним предузећи-
ма, Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета.

II ЦИЉ

Члан 2.

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју со-
цијалне економије на територији АП Војводине кроз финан-
сијску подршку привредним друштвима и предузетницима који 
запошљавају лица или која претежно послују са лицима којима 
је потребна помоћ и подршка ради савладавања социјалних, ма-

теријалних и животних тешкоћа или која послују са установама, 
привредним друштвима или организацијама које су усмерене ка 
организовању, стационирању или пружању подршке таквим ли-
цима  (У даљем тексту означена као „Социјално угрожене кате-
горије“).

Социјално угрожене категорије у смислу овог Правилника су 
нарочито:

• припадници етничких заједница код којих је утврђена 
стопа незапослености на територији јединице локалне 
самоуправе виша у односу на просечну стопу незапосле-
ности у Републици Србији;

• особе са инвалидитетом; 
• учесници ратова од 1990 до 1999 године нa простору би-

вше Југославије;
• интерно расељена и избегла лица;
• самохрани родитељи или супружници из породице у којој 

су оба супружника незапослена; 
• лица која су била на издржавању казне затвора; 
• жртве трговине људима, злостављања, занемаривања, на-

сиља или експлоатације; 
• лица која се суочавају са егзистенцијалним тешкоћама 

због зависности од алкохола, дрога или других опојних 
средстава, искључиво после завршетка програма одвика-
вања; 

• теже запошљива лица старости преко 50 година која су 
запослена са евиденције националне службе за запошља-
вање.

III НАМЕНА СРЕДСТАВА

Члан 3.

Бесповратна средства су намењена за унапређење конкурент-
ности привредних друштава на територији АП Војводине кроз 
субвенционисање трошкова набавке машина, опреме и репрома-
теријала:

А) привредним друштвима регистрованим за професионал-
ну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидите-
том. 

Б) привредним друштвима која се оснивана и послују са 
циљем запошљавања Социјално угрожених категорија и 
обављања послова, односно улагања средстава од оства-
рене добити у задовољавање потреба Социјално угроже-
них категорија и њихових заједница, а у складу са циље-
вима наведеним у Оснивачком акту привредног друштва 
и где је најмање половина запослених лица Социјално уг-
рожена у смислу овог Правилника.

В) привредним друштвима која по уговорном основу послују 
са установама, привредним друштвима или организација-
ма које су усмерене ка организовању, стационирању или 
пружању подршке Социјално угроженим категоријама.

Г) предузетник који има својство Социјално угрожене ка-
тегорије и који поред себе запошљава најмање једно со-
цијално угрожено лице.

Средства се одобравају по принципу: 

• рефундације трошкова набавке машина, опреме и репро-
материјала који су купљени, исплаћени у целости и испо-
ручени у периоду од 07. августа 2018. године до дана рас-
писивања Јавног конкурса (у даљем тексту: рефундација 
претходно учињених издатака) или 

• рефундације трошкова набавке машина, опреме и репро-
материјала који ће бити купљени, исплаћени у целости 
и испоручени најкасније у року од 30 дана од дана пот-
писивања уговора (у даљем тексту: рефундација накнад-
но учињених издатака). Уколико је машина, опрема и ре-
проматеријал купљен и исплаћен у целости, а није испо-
ручена у року од 30 дана, рок за испоруку, у случају ис-
пуњења горе поменутих услова, се може продужити на 90 
дана анексом уговора.
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Под набавком машина и опреме подразумева се и производна 
линија коју чине више функционално недељивих машина или 
скуп више самосталних машина које заједно чине јединствен 
производни процес.

Под репроматеријалом се подразумевају производне сировине 
и основни производни материјали као и амбалажа у складу са вр-
стом делатности, осим погонских  материјала (енергетска горива, 
моторна уља и сл).

У случају рефундације претходно учињених издатака на-
бавке машине или опреме или репроматеријала средства ће се 
одобравати нa основу достављеног рачуна-отпремнице, угово-
ра-отпремнице или уговора и извода рачуна из банке о плаћању.

У случају рефундације накнадно учињених издатака на-
бавке машине или опреме или репроматеријала средства ће се 
одобравати на основу предрачуна, понуде, предуговора или 
уговора који су издати после дана  расписивања Јавног кон-
курса.

Бесповратна средства се не могу користити за трошкове:

• пореза, 
• увоза, царине и шпедиције,
• изнајмљивања и лизинга опреме,
• плаћање путем компензације и цесије,
• промет између повезаних лица или друштава,
• банкарске провизије и банкарске гаранције,
• репарације и реконструкције опреме,
• испоруке,
• монтаже и пуштања опреме у рад,
• сервисирања и гаранција и
• других зависних трошкова. 

IV ВИСИНА СРЕДСТАВА

Члан 4.

Висина бесповратних средства може бити: 

а) за набавку машина или опреме од 300.000,00 динара 
до 1.500.000,00 динара, односно до 50% од вредности, 
без трошкова ПДВ-а и без зависних трошкова набавке 
и сл.; 

в) за набавку репроматеријала од 200.000,00 динара до 
700.000,00 динара, односно до 50% од вредности, без 
трошкова ПДВ-а и без зависних трошкова; 

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Машине и опрема морају бити нови и намењени за професио-
налну употребу. 

Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса 
мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова набавке половне 
машине или опреме, не старије од 10 година, уз услoв да подно-
силац пријаве достави процену вредности сачињену од стране 
овлашћеног судског вештака. 

V JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 5.

Средства се додељују на основу Јавног конкурса који распи-
сује Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат).

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводи-
не“, у једном од дневних јавних гласила на српском језику које по-
крива целу територију АП Војводине и на интернет презентацији 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Члан 6.

Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:

• назив акта на основу ког се расписује; 
• висина укупних средстава предвиђених за доделу;
• намена средстава; 
• право учешћа;
• услови за учешће;
• начин подношења пријаве; 
• рок до када је отворен;
• обавезна документација која се подноси и
• други подаци од значаја. 

VI ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 7.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају (у даљем тексту: Учес-
ник конкурса):

• приватна предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом, са седиштем од-
носно регистрованим огранком на територији АП Војво-
дине, са важећом дозволом за рад од стране надлежног ми-
нистарства (Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања), уписана у одговарајући регистар Аген-
ције за привредне регистре (у даљем тексту АПР)34 ;

• привредна друштва са седиштем на територији АП Војво-
дине која су основана и послују са циљем запошљавања Со-
цијално угрожених категорија и обављања послова, однос-
но улагања средстава од остварене добити у задовољавање 
потреба Социјално угрожених категорија и њихових зајед-
ница, а у складу са циљевима наведеним у Оснивачком акту 
привредног друштва и где је најмање половина запослених 
лица Социјално угрожена у смислу овог Правилника;

• привредним друштвима са седиштем на територији АП 
Војводине која по уговорном основу послују са устано-
вама, привредним друштвима или организацијама које су 
усмерене ка организовању, стационирању или пружању 
подршке Социјално угроженим категоријама;

• предузетник са седиштем на територији АП Војводине 
који има својство Социјално угрожене категорије и који 
осим себе запошљава најмање једно социјално угрожено 
лице.

VII УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 8.

Учесник конкурса подноси пријаву под следећим условима:

1) да је уписан у регистар АПР најкасније до 31. децембар 
2018. године и има седиште на територији АП Војводине;

2) да има дозволу за рад и статус предузећа за професио-
налну рехабилитацију и запошљавање особа са инвали-
дитетом или да је најмање половина запослених лица Со-
цијално угрожена у смислу овог правилника или да има 
закључен уговор о пословању са установама, привредним 
друштвима или организацијама које су усмерене ка запо-
шљавању, организовању, стационирању или пружању 
подршке Социјално угроженим категоријама (нпр. домо-
ви инвалида, домови пензионера, удружења за помоћ со-
цијално угроженим категоријама, казнено-поправне ус-
танове, установе за образовање социјално угроженим ка-
тегоријама, установе за рехабилитацију и инклузију, на-
родне кухиње и сл.);

34 Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа 
са инвалидитетом јесте правно лице које запошљава и врши професионал-
ну рехабилитацију особа са инвалидитетом у складу са Законом о профе-
сионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (Сл. 
гласник РС 36/09 и 32/13), а воде се као активна привредна друштва (8899 
Остала непоменута социјална заштита без смештаја);
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3) да је позитивно пословао у  2018. години (исказао нето 
добитак);

4) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
5) да учесник Јавног конкурса и добављач - продавац маши-

не/опреме/репроматеријала/ нису повезана лица у смислу 
Закона о привредним друштвима; 

6) да у било ком периоду у току три узастопне фискал-
не године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава није примио дозвољену  де мини-
мис државну помоћ чија би висина заједно са траженим 
средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара; 

Учесник Јавног конкурса може поднети једну пријаву на Јавни 
конкурс за обе намене (капиталне и/или текуће субвенције) по оба 
принципа доделе бесповратних средстава (рефундација претходно 
учињених издатака или рефундација накнадно учињених издатака). 

Пријава се може поднети за рефундацију:

• за набавку максимално 5 (пет) комада машина или опре-
ме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) разли-
чита добављача/продаваца, када је у питању јединствени 
производни процес или израда једног производа;

• за набавку максимално 3 (три) различита репроматерија-
ла (шифре артикла) и то од највише 2 (два) различита до-
бављача/продаваца

VIII  ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Члан 9.

Учесник конкурса подноси35:

1) попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од 30 дана од датума 
објављивања Јавног Конкурса (оригинал или фотокопија 
оверена код надлежног органа за оверу)36;

3) копију важеће дозволе за обављање делатности у оквиру 
професионалне рехабилитације и запошљавања особа са 
инвалидитетом за приватна предузећа за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом; 

4) уговор о пословању са установама, привредним друштви-
ма или организацијама које су усмерене ка запошљавању, 
организовању, стационирању или пружању подршке Со-
цијално угроженим категоријама (оригинал или фотоко-
пија оверена код надлежног органа за оверу);

5) оснивачки акт са свим изменама и допунама из којег је 
видљиво да је привредно друштво основано и послује са 
циљем запошљавања социјално угрожених категорија и 
обављања послова, односно улагања средстава од оства-
рене добити у задовољавање потреба Социјално угроже-
них категорија и њихових заједница;

6) уверења (оригинали или фотокопије оверене код на-
длежног органа за оверу) не старија од 30 дана од дана 
објављивања Конкурса: 
• Пореске управе да је измирио доспеле обавезе јавних 

прихода (порезе и доприносе) и 
• надлежне локалне Пореске управе / администрације 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода; 

35 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

36 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) 
о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре дана распи-
сивања Конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели средстава на 
интернет страни Секретаријата.

7) а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копије биланса успеха, би-
ланса стања и статистичког извештаја са стањем на дан 
31. децембар 2018. године37који је предат АПР; 

б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систе-
му простог књиговодства – копије пореског биланса об-
везника пореза на доходак грађана на приходе од само-
сталне делатности за 2018. годину (образац ПБ2) са оба-
вештењем  пореске управе о успешном пријему.

8) У случају рефундације претходно учињених издатака се 
подноси: рачун или рачун-отпремница или уговор-от-
премница за купљену машину или опрему или репрома-
теријал (оригинал или фотокопија оверена код надлежног 
органа за оверу) и фотокопије извода рачуна из банке о 
плаћању истог у периоду од 07. aвгуста 2018. године до 
дана расписивања Јавног конкурса; 

У случају рефундације накнадно учињених издатака се подно-
си: предрачун или понуда или предуговор са продавцем машине 
или опреме или репроматеријала (оригинал или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) који су издати после датума 
објављивања Јавног конкурса.

У случају да учесник Јавног конкурса подноси пријаву за ре-
фундацију трошкова набавке половне машине или опреме (не 
старије од 10 година) доставља и процену вредности сачињену од 
стране овлашћеног судског вештака.

9) изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(преузимају се са интернет презентације Секретаријата):
• о прихватању услова за доделу средстава;
• о сагласности за коришћење датих података;
• о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
• о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
• о коришћењу средстава Министарства Републике Ср-

бије за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања;

• о непостојању неизмирених обавеза; 
• о потврди статуса привредног друштва о социјално 

угроженим који су запослени и/или оснивачи (секре-
таријат у циљу потврде статуса социјално угрожених 
лица може тражити и друге доказе);

• о старости машине;
• о повезаним лицима. 

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс38. 

Уколико је учесник конкурса носилац награда и признања за 
остварене пословне резултате у периоду 2015-2018. године прило-
жити фотокопије докумената којима се то потврђује. 

Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

IX  ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

Члан 10.

Пријава на Јавни конкурс се подноси искључиво на кон-
курсном обрасцу који се преузима са интернет презентације 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом 

37 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих иозвештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносиоц пријаве је дужан да их достави се-
кретаријату у року од 5 дана.

38 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
9. став 1. под тачкама 2) и 6) обавезне документације прибавити сам или је 
сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.
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документацијом доставља у затвореној коверти на адресу: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу ко-
верте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ 
СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ 
ЕКОНОМИЈЕ  АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ“, поштом 
или лично Писарници покрајинских органа управе, Булевар 
Михајла Пупина 16, Нови Сад, радним даном од 9:00 до 14:00 
сати.

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата.

Члан 11.

Неће се разматрати пријаве које су:

1. неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у Јавном конкурсу);

2. недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених 
лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, однос-
но оне које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не);

3. непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, пријаве које су непотписа-
не, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском 
поштом (имејл), пријаве које нису поднете на одгова-
рајућем обрасцу, без обавезно попуњених података у 
пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке и 
слично);

Одбациће се  пријаве учесника на Јавном конкурсу:

1. који су користили средства Секретаријата, а у уговоре-
ном року нису испунили уговорне обавезе према Секре-
таријату или његовом правном претходнику (Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова);

2. којима су пословни рачуни непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Јавни конкурс до дана испла-
те.

X  ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 12.

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује комисију за спровођење 
Јавног конкурса (у даљем тексту: Комисија). 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Јавни конкурс.

У зависности од броја пристиглих пријава на Јавни конкурс, 
покрајински секретар ће на предлог председника Комисије, из 
редова запослених одредити особе за евидентирање и контролу 
формалне исправности пријава.

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем Јавног конкурса.  

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. 

По потреби, на предлог Комисије, Покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места, код учесника конкурса, о чему ће 
се сачинити извештај/ записник. 

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси 
Одлуку о додели средстава корисницима. Одлука је коначна и 
против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на интер-
нет презентацији Секретаријата wwwspriv.vojvodina.gov.rs.

IX КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА

Члан 13.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума наведених у табели :

Р. БР.     К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1
Степен развијености јединице локалне 

самоуправе на чијој територији се налази 
привредно друштво или предузетник

40 – 60% (изразито недовољно развијене ) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (изнад републичког просека) 0

2 Врста делатности Производња и прерада 12

Вршење услуга 6

Остале делатности 3

3-а.

Број запослених ОСИ  у односу на уку-
пан број запослених 

(Привредна друштва регистрована за 
професионалну рехабилитацију и запо-
шљавање особа са инвалидитетом из чла-
на 3, став 1, тачка А)

Више од 61% запослених 6

Од 50% до 60% ѕапослених 3

3-б.

Проценат запослених социјално угро-
жених лица  у односу на укупан број за-
послених

(Привредна друштва и предузетници из 
члана 3, став 1, тачка Б)

Више од 3 запослених 6

Оснивач и најмање један запослени 3
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4. Утицај реализације конкурсне пријаве 
на допринос развоја социјалне економије Висок 12

Средњи 6

Добар 3

5. Коришћење средстава Секретаријата у 
периоду 2015-2019. година Није користио средства Секретаријата 3

Користио је средства Секретаријата 0

6.

Коришћена средства  Министарства 
Републике Србије за рад , запошљавање, 
борачка и социјална питања у 2015 - 2019. 
години  

Више од 10 милиона динара 0

Од 5-10 милиона динара 3

До 5 милиона динара 6

До 1 милион динара 9

Нису коришћена средства 12

7. Процењено повећање обима произ-
водње Незнатно 3

Задовољавајуће 6

Значајно 12

8. Оправданост улагања (процењена до-
бробит за друштво / локалну средину) Добра 3

Средња 6

Висока 12

9.
Носилац признања и награда за оства-

рене пословне резултате у периоду 2015-
2018. год. 

Да 6

Не 0

XII УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Члан 14.

На основу Одлуке о додели средстава, са корисником средстава 
закључиће се уговор којим ће се се регулисати међусобна права 
и обавезе. 

Корисник средстава дужан је да пре закључења уговора Секре-
таријату достави Изјаву о давању сагласности на одобрени износ 
средстава и увид у оригинална документа у случају да је поднета 
документација (рачун, предрачун, рачун – отпремница, уговор, 
предуговор и остало) на  Јавни конкурс достављена као фотоко-
пија,  о чему ће се сачинити записник.

Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора о ко-
ришћењу бесповратних средстава, отвори посебан наменски ра-
чун код Управе за трезор или да достави доказ о отвореном по-
себном наменском рачуну (копија картона депонованих потписа 
са припадајућим ЈБКЈС).

XIII ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 15.

Корисник бесповратних средстава по Јавном конкурсу дужан 
је да:

1. уколико су средства додељена по принципу рефунда-
ције претходно учињених издатака, Секретаријату дос-
тави извештај са комплетном документацијом за рефун-
дацију трошкова набавке машине или опреме или репро-
материјала (финансијска, књиговодствена, фотографије и 
др.) овереном од стране законског заступника, најкасније 
у року од 15 дана од дана потписивања уговора; 

2. уколико су средства додељена по принципу рефундације 
накнадно учињених издатака, Секретаријату достави из-
вештај са комплетном документацијом за рефундацију 

трошкова набавке машине или опреме или репроматерија-
ла (изводе из банака, фактуре, уговоре и другу финансијску 
документацију) овереном од стране законског заступника у 
року од 30 дана од дана потписивања уговора;

3. корисник бесповратних средстава је дужан да годину 
дана од дана доношења Одлуке достави извештај о до-
приносу набављене машине или опреме или репромате-
ријала у развоју сопственог производа са статистичким 
прегледом и анализом;

4. на свим јавним публикацијама и/или приликом наступа у 
медијима наведе да су  машине или опрема или репрома-
теријал суфинасирани средствима Покрајинског секрета-
ријата за привреду и туризам; 

5. машину или опрему видљиво означи налепницом/плочи-
цом коју преузима од Секретаријата приликом потписи-
вања уговора;

6. омогући мониторинг од стране Секретаријата и контролу 
буџетске инспекције

7. оправда средства у складу са роком који је дефинисан уго-
вором.

XIV ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШАВАЊА УГОВОРА

Члан 16.

Секретаријат као давалац средстава задржава право да од Ко-
рисника средстава, према потреби, затражи додатну документа-
цију и информације.

Стање на терену може да се проверава током 24 месецa од дана 
потписивања уговора о додели бесповратних средстава. Контро-
лу спроводи овлашћено лице Секретаријата или комисија образо-
вана решењем Покрајинског секретара за вршење мониторинга.

Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора, 
подлежу контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.
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XV  РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 17.

Рок одрeђeн у данима почињe да тече првог дана послe дана или 
догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг 
дана рока39.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe да тече првог претходног дана пре 
дана или догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина - пeт-
наeсти, а крај - послeдњи дан у мeсeцу.

XVI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Служ-
беном листу АП Војводине“.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

БРОЈ: 144-401-1000/2019-02
ДАТУМ    13. фебруара 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

177.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЖЕНСКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ 
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ
МАШИНА, ОПРЕМЕ, СОФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ

У 2019. ГОДИНИ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава женском пре-
дузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина или 
опреме или софтвера или услуге у 2019. години (у даљем тексту: 
Правилник), прописују се циљеви, намена средстава, висина доделе 
бесповратних средстава, право учешћа и услови за учешће на кон-
курсу, обавезна документација, поступак доделе средстава, крите-
ријуми за доделу средстава, закључивање уговора са корисницима 
средстава, обавезе корисника средстава, праћење извршења уговор-
них обавеза и друга питања од значаја за реализацију Јавног кон-
курса за доделу бесповратних средстава женском предузетништву 
за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме или соф-
твера или услуге у 2019. години (у даљем тексту: Јавни конкурс).

39 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.

Средства су обезбеђена  Покрајинском скупштинском одлу-
ком о Буџету АП Војводине за 2019. годину у оквиру Програма 
1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, Прогрaм-
ска активност 1001 – Подршка развоју предузетништва, малих и 
средњих предузећа, Функционална класификација 411 – Општи 
економски и комерцијални послови, Економска класификација 
454 – Субвенције приватним предузећима, Економска класифи-
кација 4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима, 
Извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета и економска кла-
сификација 4541 - Tекуће субвенције приватним предузећима, 
извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.   

II. ЦИЉ

Члан 2.

Циљ доделе бесповратних средстава јe подршка привредним 
субјектима који су основани и управљани од стране жена, као 
битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у 
АП Војводини.

Члан 3.

Под женским предузетништвом се подразумева покретање, ор-
ганизовање и иновирање пословања женског привредног субјек-
та, са основним циљем стварања новог тржишта и остваривања 
добити. Ове активности су инициране од стране жена које га по-
крећу и које су активно укључене у његово руковођење. 

Под женским привредним субјектом се подразумева преду-
зетник или привредно друштво које је основано од стране жене 
са најмање 51% удела у истом и у којем је жена истовремено 
власник/оснивач и одговорно лице за пословање и управљање 
(директор).

III. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Члан 4.

Средства су намењена за рефундацију трошкова набавке ма-
шине или опреме или софтвера или услуге.

Средства се одобравају по принципу: 

• рефундације претходно учињених издатака (издаци на-
стали пре расписивања конкурса); 

• рефундације накнадно учињених издатака (издаци наста-
ли после расписивања конкурса).

У случају рефундације претходно учињених издатака набавке 
машине или опреме или софтвера или услуге средства ће се 
одобравати нa основу достављеног рачуна-отпремнице, угово-
ра-отпремнице или уговора и извода рачуна из банке о плаћању 
у пeриоду од 01. септембра 2018. године до датума расписивања 
Јавног конкурса. 

У случају рефундације накнадно учињених издатака набавке 
машине или опреме или софтвера или услуге на основу предра-
чуна, понуде, предуговора или уговора који су издати после да-
тума расписивања Јавног конкурса Покрајински секретаријат за 
привреду и туризам (У даљем тексту: Секретаријат) ће одобрити 
даљу набавку истог са роком од 30 дана од закључења уговора 
о додели бесповратних средстава (у даљем тексту: уговор). За 
машину или опрему или софтвер или услугу која је у наведеном 
року у потпуности исплаћена, али која из објективних разлога 
није испоручена, период испоруке може се продужити за додат-
них 60 дана.

Основна средства треба да буду у складу са стварном делатно-
шћу привредног субјекта. 

Под набавком машина и опреме се подразумевају машине и оп-
реме које су у функцији израде или припреме и дораде финалног 
производа и/или услуге.
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Под набавком машина подразумева се и производна линија коју 
чине више функционално недељивих машина или скуп више само-
сталних машина које заједнички чине јединствен производни процес 
или су намењене производњи једног производа (највише пет машина).

Под набавком машина подразумева се и набавка паметног те-
лефона, преносивог или десктоп рачунара искључиво за потребе 
дигитализације пословања, дигиталне комуникације, пропаганде 
и пословања на интернету или друштвеним мрежама.

Машине и опрема морају бити нови и намењени за професио-
налну употребу. 

Под набавком софтвера (софтверске лиценце) подразумева се 
набавка професионалног (апликативног) софтверског пакета/ала-
та у функцији производног процеса или даљег развоја информа-
тичких решења и производа за тржиште, као и софтверски пакет/
алати за потребе пружања услуга.

Под услугом се подразумевају активности које привредно 
друштво/предузетник није у могућности самостално да спрове-
де, а у директној је вези са креирањем производа и/или услуге 
(израда веб сајта, план промоције, маркетинг плана, управљање 
социјалним мрежама и сл.).

Изузетнo, на предлoг Кoмисије за преглед пријава, мoже се 
oдoбрити субвенциoнисање издатака за набавку половне машине 
или опреме, не старије од 5 година.

Средства се не могу користити за рефундацију издатака за на-
бавку следећег:

• уградна опрема (клима уређаји, вентилатори, соларни па-
нели, алармни системи, системи за видео надзор, лифто-
ви, котлови и др.) и инсталације (водоводна, канализа-
циона, електрична, вентилациона, грејна, гасна, телефон-
ска, кабловска, интернет и сл.); 

• намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.) и 
опремање простора (дрвенарија, браварија, венецијанери, 
тракасте завесе, теписи, преграде, зидне и подне облоге и сл.); 

• расвета, светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дис-
плеји, панои и сл.); 

• алат, додатна опрема, појединачни и резервни делови, ин-
вентар, опрема за заштиту, потрошни материјал, калупи, 
репроматеријал и др; 

• пољопривредне и прикључне машине и друга опрема за 
пољопривредну производњу; 

• путничка и остала возила (доставна, теретна, за превоз 
лица и др.), приколице и сл;

• опрема за спорт.

IV. ВИСИНА СРЕДСТАВА

Члан 5.

Висина бесповратних средстава може бити:

А) Машине или опрема – средства се одобравају у висини 
од најмање 50.000,00 динара до највише 400.000,00 дина-
ра, односно до 90% од фактурне (куповне) вредности без 
ПДВ-а и без зависних трошкова набавке;

Б) Софтвер – средства се одобравају у висини од најмање 50.000,00 
динара до највише 300.000,00 динара, односно до 90% од фак-
турне (куповне) вредности, без ПДВ-а и без зависних трошко-
ва набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење.

В) Паметни телефон, преносиви или десктоп рачунар - сред-
ства се одобравају у висини од најмање 50.000,00 динара 
до највише 250.000,00 динара, односно до 90% од фактур-
не (куповне) вредности, без ПДВ-а и без зависних трош-
кова набавке;

Г) Услуга - средства се одобравају у висини од најмање 
50.000,00 динара до највише 200.000,00 динара, односно 
до 90% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ-а и без 
зависних трошкова набавке;

Висина одобрених средстава у случају рефундације претходно 
учињених издатака се утврђује на основу достављеног уговора, 
рачуна-отпремнице или уговора-отпремнице и извода рачуна из 
банке о плаћању.

Висина одобрених средстава у случају рефундације накнадно 
учињених издатака се утврђује,  на основу предрачуна, понуде 
или предуговора, који мора да садржи искључиво износ вредно-
сти предмета набавке.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

V. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Члан 6.

Средства се додељују на основу Јавног конкурса, који распи-
сује Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу АП Војводи-
не“, у једном од дневних јавних гласила на српском језику које по-
крива целу територију АП Војводине и на интернет презентацији 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Члан 7.

Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:

1. назив акта на основу ког се расписује; 
2. висина укупних средстава предвиђених за доделу;
3. намена средстава; 
4. право учешћа;
5. услови за учешће;
6. начин подношења пријаве; 
7. рок до када је отворен;
8. обавезна документација која се подноси и
9. други подаци од значаја. 

VI. ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Члан 8.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају привредна друштва и 
предузетници уписани у регистар Агенције за привредне регис-
тре (у даљем тексту АПР) са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине најкасније до 01. септембра 2018. године и то:

1. привредна друштва, регистрована у АПР-у која су према 
финансијским извештајима за 2018. годину, разврстана на 
микро или мала привредна друштва у складу са Законом о 
рачуноводству („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013), као и 

2. предузетници (који воде двојно или просто књиговодство 
и паушални порески обвезници);

Разврставање правних лица, врши се у складу са чланом 6. За-
кона о рачуноводству („Сл. гл. РС‘‘, бр. 62/13):

Правна лица разврставају се на микро, мала, средња и велика, 
у зависности од просечног броја запослених, пословног прихода 
и просечне вредности пословне имовине утврђених на дан сас-
тављања редовног годишњег финансијског извештаја у пословној 
години. 

У микро правна лица разврставају се она правна лица која не 
прелазе два од следећих критеријума:

1. просечан број запослених 10;
2. пословни приход 700.000 евра у динарској противвредно-

сти;
3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 350.000 евра у динарској противвред-
ности.
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У мала правна лица разврставају се она правна лица која пре-
лазе два критеријума из става 2. овог члана, али не прелазе два од 
следећих критеријума: 

1. просечан број запослених 50; 
2. пословни приход 8.800.000 евра у динарској противвред-

ности;
3. просечна вредност пословне имовине (израчуната као 

аритметичка средина вредности на почетку и на крају 
пословне године) 4.400.000 евра у динарској противвред-
ности.

Предузетници се, у смислу Закона о рачуноводству, сматрају 
микро правним лицима.

VII. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Члан 9.

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим 
условима:

1. да жена има најмање 51% власништва у привредном 
субјекту и да је одговорно лице;

2. да је позитивно пословао у 2018. години (исказао нето до-
битак);

3. да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
4. да у било ком периоду у току три узастопне фискал-

не године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава није примио дозвољену  де мини-
мис државну помоћ чија би висина заједно са траженим 
средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара; 

5. да није примио бесповратна средства из јавних средстава 
по неком другом програму државне помоћи за исте наме-
не у претходној или текућој години; 

6. да није примио бесповратна средства на конкурсима Се-
кретаријата за субвенционисање трошкова набавке маши-
на, опреме и софтвера у 2018. години.

Члан 10.

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву 
за једну намену (набавка машина или набавка опреме или набав-
ка софтвера или услуге) по принципу рефундација претходно 
учињених издатака или рефундација накнадно учињених изда-
така.

Пријава се може поднети за рефундацију издатака:

• за набавку максимално 5 (пет) комада машина или опре-
ме (истих или различитих) и то од највише 2 (два) разли-
чита добављача/продаваца, када је у питању јединствени 
производни процес или израда једног производа;

• за набавку 1 (једног) софтвера (софтверске лиценце) са 
највише 10 копија (од којих се свака користи само на по 
једном рачунару) од једног добављача/продавца;

• за набавку 1 (једног) паметног телефона, преносивог или 
десктоп рачунара (једног) од једног добављача/продаваца;

• за набавку 1 (једне) услуге од једног добављача/продавца.

Члан 11.

Пријаву на Конкурс расписан према овом Правилнику, нема 
право да поднесе привредни субјект који је у групи повезаних 
лица у којој су неки од чланова велика правна лица.

Право учешћа нема ни привредни субјект над којим је покре-
нут стечајни поступак и поступак ликвидације, сходно Закону о 
стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 
- одлука УС, 83/2014 и 113/2017), нити привредни субјект који је 
у тешкоћама, према дефиницији привредног субјекта у тешкоћа-
ма, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013,97/2013 
и 119/2014). 

Привредни субјект у тешкоћама је привредни субјект који није 
способан да сопственим средствима, средствима својих власни-
ка/акционара или поверилаца или средствима из других извора 
на тржишту спречи губитке и који би, без интервенције државе, 
краткорочно или средњерочно, угрозили његов опстанак;

Привредни субјект је у тешкоћама:

- ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио 
је више од половине основног капитала, од чега је у по-
следњих 12 месеци изгубио више од четвртине основног 
капитала;

- ако најмање једно лице неограничено одговара за његове 
дугове, а у финансисјким извештајима приказано је да је 
његов капитал смањен за више од половине, од чега је у 
последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине ка-
питала;

- ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.

Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан 
од напред наведених  услова и  ако постоје очигледни показатељи 
који указују на то да је у тешкоћама, као што су: раст губита-
ка, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак капацитета, 
смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и 
пад или је нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама 
је привредни субјект који је неспособн за плаћање (инсолвентан) 
или над којим је отворен стечајни поступак. 

Привредни субјект губи право учешћа на Конкурсу уколико је 
предмет пријаве (основно средство) купљен/набаљен: 

- од физичког лица, осим ако је продавац предузетник, као и 
- од повезаних лица или друштава. 

Чланом 62. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015,44/2018 и 95/2018) 
одређено је значење повезаних лица.

Повезаним лицем у односу на одређено физичко лице сматра 
се: 

1) његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, 
супружник и ванбрачни партнер ових лица; 

2) његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни 
сродници закључно са првим степеном сродства; 

3) његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојени-
ка; 

4) друга лица која са тим лицем живе у заједничком до-
маћинству. 

Повезаним лицем у односу на одређено правно лице сматра се: 

1) правно лице у којем то правно лице поседује значајно 
учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из 
конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 

2) правно лице у којем је то правно лице контролни члан 
друштва (контролисано друштво); 

3) правно лице које је заједно са тим правним лицем под 
контролом трећег лица; 

4) лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у 
капиталу, или право да такво учешће стекне из конверти-
билних обвезница, вараната, опција и слично; 

5) лице које је контролни члан тог правног лица; 
6) лице које је директор, односно члан органа управљања 

или надзора тог правног лица. 

Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 25% права гласа у друштву. 

Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 50% права гласа у друштву. 
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Контрола подразумева право или могућност једног лица, само-
стално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да 
врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа 
у основном капиталу, уговора или права на именовање већине ди-
ректора, односно чланова надзорног одбора. 

Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек 
када то лице самостално или са повезаним лицима поседује 
већинско учешће у основном капиталу друштва. 

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на ос-
нову међусобног изричитог или прећутног споразума, користе 
гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у 
циљу вршења заједничког утицаја на управљање или пословање 
тог лица. 

VIII. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Члан 12.

Учесник на Јавном конкурсу подноси40:

1) Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs);

2) Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од 30 дана пре датума 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија овере-
на код надлежног органа за оверу41); 

3) Уверења (оригинали или оверене фотокопије), не старија 
од 30 дана пре датума објављивања Конкурса: 
• пореске управе да је измирио доспеле обавезе јавних 

прихода и 
• надлежне локалне Пореске управе / администрације 

да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.

4) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему 
двојног књиговодства: 

 копије биланса успеха, биланса стања и статистичког из-
вештаја са стањем на дан 31. децембар 2018. године42 који 
је предат АПР; 

 Привредни субјекти који воде пословне књиге по систему 
простог књиговодства: 

 копије пореског биланса обвезника пореза на доходак грађа-
на на приходе од самосталне делатности за 2018. годину (об-
разац ПБ2) са oбавештењем ПУ о успешном пријему;

 Паушални порески обвезници: 
 копија обрасца КПО, потврда од свих пословних банака 

о промету на рачуну у 2017. и 2018. години и копија Ре-
шења на порез од прихода од самосталне делатности за 
2017. И 2018. годину.

5) У случају рефундације претходно учињених издатака ма-
шине или опреме или софтвера или услуге се подноси: 
рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница за 
купљену машину или опрему или софтвер (оригинал или 
фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и фо-
токопије извода рачуна из банке о плаћању истог издати у 
периоду од 01. септембра 2018. године до дана расписи-
вања Јавног конкурса; 

40 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

41 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР, о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре 
дана расписивања Конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели 
средстава на интернет страни Секретаријата (оригинал или фотокопија 
оверена код надлежног органа за оверу).

42 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих иозвештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносилац пријаве је дужан да их достави 
секретаријату у року од 5 дана.

 У случају рефундације накнадно учињених издатака ма-
шине или опреме или софтвера или услуге се подноси: 
предрачун или понуда или предуговор са продавцем ма-
шине или опреме или софтвера (оригинал или фотокопија 
оверена код надлежног органа за оверу) који су издати по-
сле датума објављивања Јавног конкурса.

Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кри-
вичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца (на интернет 
презентацији Секретаријата):

• о прихватању услова за доделу средстава;
• о сагласности за коришћење датих података;
• о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
• о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
• о непостојању неизмирених обавеза;
• о повезаним лицима;
• да се не воде судски поступци;
• о старости машине;
• о броју запослених особа са инвалидитетом.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.43 

Уколико је подносилац пријаве носилац награда и признања 
за остварене пословне резултате у периоду 2016-2019. година – 
доставити копије докумената којима се то доказује.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српски језик са овером судског тумача.

Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

IX. ПОСТУПАЊЕ СА ПРИЈАВАМА

Члан 13.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се 
могу преузети са интернет презентације Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом достављају у затво-
реној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и тури-
зам, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава на јавни 
конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за 
субвенционисање трошкова набавке машина или опреме или софтве-
ра или услуге у 2019. години“, поштом или лично предајом Писарници 
покрајинских органа управе: Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад .

Рок за подношење пријава  не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата .

Члан 14.

Неће се разматрати пријаве које су:

1) неблаговремене (пријаве које су поднете након истека 
рока предвиђеног у Јавном конкурсу);

2) недопуштене (пријаве поднете од стране неовлашћених 
лица и субјеката који нису предвиђени конкурсом, однос-
но оне које се не односе на конкурсом предвиђене намене);

3) непотпуне и неразумљиве (пријаве уз које нису прило-
жени сви потребни докази, пријаве које су непотписане, 
са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном олов-
ком, пријаве послате факсом или електронском поштом 
(имејл), пријаве које нису поднете на одговарајућем об-
расцу, без обавезно попуњених података у пријави, које 
садрже неразумљиве и нечитке податке и слично);

43 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
12. став 1. под тачкама 2) и 3) обавезне документације прибавити сам или је 
сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.
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Одбациће се  пријаве учесника на Јавном конкурсу:

1) који су користили средства Секретаријата, а у уговоре-
ном року нису испунили уговорне обавезе према Секре-
таријату или његовом правном претходнику (Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова);

2) којима су пословни рачуни непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Јавни конкурс до дана испла-
те.

X. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Члан 15.

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује посебну конкурсну 
Комисију за преглед пријава са приложеном документацијом, 
оцењивање и израду предлога за доделу средстава (у даљем 
тексту: Комисија).

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Јавни конкурс.

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и деловањем Комисије, односно 
спровођењем Конкурса.  

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. 

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси 
Одлуку о додели средстава корисницима. Одлука је коначна и 
против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на интер-
нет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs 

XI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА

Члан 16.

Комисија даје предлог за доделу  бесповратних средстава на 
основу поднете документације и критеријума: 

РЕД.
БРОЈ К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1 Степен развијености ЈЛС 40 – 60% (изразито недовољно развијене ЈЛС) 9

60 – 80% 6

80 – 100% 3

> 100% (изнад републичког просека) 0

2 Висина сопственог учешћа 84 – 99% 12

67 – 83% 9

50 – 66% 6

3

Учешће жена у власништву и упра-
вљању

(подразумева се да је кумулативно ис-
пуњен и услов да је поред власничког / ос-
нивачког својства, жена и одговорно лице)

100% власницапривредног друштва / оснивачица преду-
зетничке радње 9

67 – 99% у власништву жене(а) 6

51 – 66% у власништву жене(а) 3

4 Број запослених Преко 5 9

3 – 5 6

1 – 3 3

0 -3

5 Жена – самохрани родитељ Више од 3 детета 9

2 или 3 детета 6

1 дете 3

6 Процењена конкурентност у области 
пословања Висока 18

Средња 12

Недовољна 6

7
Процена утицаја предмета набаке на 

пословање услед финансијске подршке 
Секретаријата

Значајно 12

Задовољавајуће (примерено) 9

Незнатно 6

8 Процењена добробит за друштво / ло-
калну средину Висока 12

Средња 6

Добра 3
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9 Коришћење средстава Секретаријата у 
периоду 2016-2018. година Није користио средства Секретаријата 3

Користио је средства Секретаријата -3

10 Носилац признања и награда за оства-
рене пословне резултате (2016-2018. год.) Да 3

Не 0

XII. УГОВОР О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

Члан 17.

На основу Одлуке о додели средстава са Корисником средстава 
закључиће се уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава закључењем уговора ће се обавезати да 
машине или опрему или софтвер неће отуђити, нити дати другом 
привредном субјекту у закуп или на коришћење, најмање 18 ме-
сеци од дана закључења уговора.

Корисник средстава дужан је да пре закључења уговора Секре-
таријату достави Изјаву о давању сагласности на одобрени износ 
средства средства и да достави на увид оригинална документа у 
случају да је поднета документација (рачун, предрачун, рачун – 
отпремница, уговор, предуговор и остало) на конкурс доставље-
на као фотокопија за рефундацију претходно учињених издатака, 
односно рефундације накнадно учињених издатака о чему ће се 
сачинити записник.

Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора о ко-
ришћењу бесповратних средстава отвори посебан наменски ра-
чун код Управе за трезор или да достави доказ о отвореном по-
себном наменском рачуну (копија картона депонованих потписа 
са припадајућим ЈБКЈС).

XIII. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 18.

Корисник бесповратних средстава по Јавном конкурсу дужан 
је да:

1. уколико су средства додељена по принципу рефунда-
ције претходно учињених издатака, Секретаријату доста-
ви извештај са комплетном документацијом за рефунда-
цију трошкова набавке машине или опреме или софтвера 
или услуге (финансијска, књиговодствена, фотографије и 
др.) овереном од стране законског заступника најкасније 
у року од 10 дана од дана потписивања уговора. 

2. уколико су средства додељена по принципу рефундације 
накнадно учињених издатака, Секретаријату достави из-
вештај са комплетном документацијом за рефундацију 
трошкова набавке машине или опреме или софтвера или 
услуге (изводе из банака, фактуре, уговоре и другу финан-
сијску документацију) овереном од стране законског за-
ступника у року од 30 дана од дана потписивања уговора;

3. на свим јавних публикацијама и/или приликом наступа у 
медијима наведе да су  машине или опрема или софтвер 
или услуге суфинасирани средствима Покрајинског се-
кретаријата за привреду и туризам; 

4. машину или опрему видљиво означи налепницом/плочи-
цом коју преузима од Секретаријата приликом потписи-
вања уговора;

5. омогући мониторинг од стране Секретаријата и контролу 
буџетске инспекције

6. оправда средства у складу са роком који је дефинисан уго-
вором; 

Члан 19.

Секретаријат као давалац средстава задржава право да од Ко-
рисника средстава, према потреби, затражи додатну документа-
цију и информације.

Стање на терену може да се проверава и током 18 месеци од дана 
потписивања уговора о додели бесповратних средстава, а контро-
лу спроводи овлашћено лице Секретаријата или комисија образо-
вана решењем покрајинског секретара за вршење мониторинга.

Средства из буџета АП Војводине која су предмет уговора, 
подлежу контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења средста-
ва, коју обавља служба буџетске инспекције АП Војводине.

XIV. РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 20.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или догађаја 
од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг дана рока44.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe тeћи првог претходног дана пре 
дана или догађају од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина - пeт-
наeсти, а крај - послeдњи дан у мeсeцу.

XV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине“.  

Покрајински секретаријат за привреду и туризам

БРОЈ: 144-401-1002/2019-02
ДАТУМ: 13. фебруар 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

178.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА 
НА  ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

44 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.
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Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава пословним ин-
кубаторима са седиштем на територији АП Војводине (у даљем 
тексту: Правилник), прописују се: циљ доделе средстава, намена 
средстава, висина доделе бесповратних средстава, поступак до-
деле средстава, право учешћа на јавном конкурсу, услови учешћа 
на јавном конкурсу, документација која се подноси на јавном 
конкурсу, поступање са пријавама, поступак доделе средста-
ва, подношења пријава  и одлучивање, критеријуми за доделу 
бесповратних средстава, закључивање уговора, обавезе корисни-
ка средстава, праћење извршења уговора и друга питања. 

Средстава су планирана  Покрајинском скупштинском одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину у 
оквиру Програма 1509 – Подстицаји развоју конкурентности 
привреде, Прогрaмска активност 1003 – Подршка пословном уд-
руживању и умрежавању, Економска класификација 4652 – Ос-
тале капиталне дотације и трансфери,  извор финансирања 01 00 
Приходи из буџета.  

ЦИЉ

Члан 2. 

Циљ доделе бесповратних средстава је подстицање јачањa капа-
цитета пословних инкубатора са седиштем на територији АП Војво-
дине ради развоја привреде и предузетништва у АП Војводини.

Под Пословним инкубатором се подразумева привредно друштво 
основано са циљем да младим привредним друштвима и предузет-
ницима старости до годину дана (изузетно старости до 3 године) 
пружи непосредну подршку у развоју пословања и достизања нивоа 
његове пословне одрживости, путем омогућавања бесплатне или 
субвенционисане услуге коришћења пословног простора, савето-
давних и осталих услуга, као и услуге менаџмента.

НАМЕНА 

Члан 3.

Бесповратна средства су намењена за:  

1. Опремање пословног инкубатора у циљу јачања посло-
вног, саветодавног и менаџерског капацитета инкубатора 
путем набавке машина, опреме односно софтвера.

Средства за ову намену се могу одобравати за набавку:

• канцеларијског намештаја (нпр. радни столови, конфе-
ренцијски столови и остало.);

• рачунари и рачунарска опрема;
• опрема за презентацију (нпр. пројектори и остало);
• опрема за едукативне сале (нпр. табле, паметне табле и 

остало);
• производних, лабораторијских, амбалажних, комуника-

цијских, биро-техничких и сличних машина и опреме на-
мењених заједничком коришћењу од стране станара;

• као и осталу опрему која је значајна за рад пословног ин-
кубатора или заједничко коришћење од стране станара;

• софтвера;
• и остало.

Није дозвољена куповина опреме од повезаних лица или 
друштава.

Повезаним лицем у односу на одређено физичко лице, на осно-
ву члана 62. Закона о привредним друштвима,  сматра се: 

• његов крвни сродник у правој линији, крвни сродник у 
побочној линији закључно са трећим степеном сродства, 
супружник и ванбрачни партнер ових лица; 

• његов супружник и ванбрачни партнер и њихови крвни 
сродници закључно са првим степеном сродства; 

• његов усвојилац или усвојеник, као и потомци усвојени-
ка; 

• друга лица која са тим лицем живе у заједничком до-
маћинству. 

Повезаним лицем  у односу на одређено правно лице сматра се: 

• правно лице у којем то правно лице поседује значајно 
учешће у капиталу, или право да такво учешће стекне из 
конвертибилних обвезница, вараната, опција и слично; 

• правно лице у којем је то правно лице контролни члан 
друштва (контролисано друштво); 

• правно лице које је заједно са тим правним лицем под 
контролом трећег лица; 

• лице које у том правном лицу поседује значајно учешће у 
капиталу, или право да такво учешће стекне из конверти-
билних обвезница, вараната, опција и слично; 

• лице које је контролни члан тог правног лица; 
• лице које је директор, односно члан органа управљања 

или надзора тог правног лица. 

Значајно учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 25% права гласа у друштву. 

Већинско учешће у основном капиталу постоји ако једно лице, 
самостално или са другим лицима која са њим делују заједно, по-
седује више од 50% права гласа у друштву. 

Контрола подразумева право или могућност једног лица, само-
стално или са другим лицима која са њим заједнички делују, да 
врши контролни утицај на пословање другог лица путем учешћа 
у основном капиталу, уговора или права на именовање већине ди-
ректора, односно чланова надзорног одбора. 

Сматра се да је одређено лице контролни члан друштва увек 
када то лице самостално или са повезаним лицима поседује 
већинско учешће у основном капиталу друштва. 

Заједничко деловање постоји када два или више лица, на ос-
нову међусобног изричитог или прећутног споразума, користе 
гласачка права у одређеном лицу или предузимају друге радње у 
циљу вршења заједничког утицаја на управљање или пословање 
тог лица. 

ВИСИНА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 4. 

За реализацију набавке машина и/или опреме и/или софтвера 
одобравају се износи од 200.000,00 динара до 800.000,00 динара.

Износи из става  1. овог члана су са ПДВ.

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тра-
жених средстава.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 5. 

Бесповратна средства се додељују на основу Јавног конкурса 
за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима са 
седиштем на територији АП Војводине (у даљем тексту: Јавни 
конкурс). 

Текст Јавног конкурса се објављује у ‚‘Службеном листу АП 
Војводине‘‘ и на интернет страници Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила које се дистри-
буира на целој територији АП Војводине. 

Документација поднета на Јавни конкурс не враћа се.
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Члан 6.

Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:

• назив акта на основу ког се расписује; 
• висина укупних средстава предвиђених за доделу;
• намена средстава; 
• право учешћа;
• услови за учешће;
• критеријуми за оцену пријава;
• начин подношења пријаве; 
• рок до када је отворен;
• обавезна документација која се подноси и
• други подаци од значаја. 

ПРАВО УЧЕШЋА  НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 7. 

Право учешћа на Јавном конкурсу имају пословни инкубатори 
са седиштем на територији АП Војводине, у којима је један од 
оснивача локална самоуправа или покрајинска управа.

УСЛОВИ УЧЕШЋА  НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 8. 

Пословни инкубатор може поднети једну пријаву на Јавни кон-
курс, која се односи на набавку машина, опреме или софтвера у 
циљу јачања пословног капацитета инкубатора.

Пословни инкубатор мора испунити следеће услове: 

1. да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре (у 
даљем тексту: АПР) најкасније до 31. децембра 2018. го-
дине и има седиште на територији АП Војводине;

2. да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 
ликвидације;

3. да подносилац пријаве и добављач опреме, односно пру-
жалац услуге нису повезана лица у смислу Закона о прив-
редним друштвима.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНОМ 
КОНКУРСУ

Члан 9. 

На Јавни конкурс се подноси следећа документација45:

1. Попуњена и потписана пријава са буџетом пријаве за 
учешће на Јавном конкурсу;

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од 30 дана од датума 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија овере-
на код надлежног органа за оверу)46.

3. Изјаве, које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу: 
• о истраживању тржишта за набавку машина или опре-

ме или софтвера;
• о досадашњем коришћењу државне помоћи – de 

minimis;

45 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

46 Подносилац пријаве на конкурс обавезан је да достави решење, од-
носно извод (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за 
оверу) о свакој промени регистрованог податка која је регистрована у року 
од 30 дана пре дана расписивања конкурса, као и у току трајања конкур-
са, а све до тренутка објављивања одлуке Комисије на интернет страни 
Секретаријата

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.47 

Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације. 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Члан 10.

Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкур-
сним обрасцима који су саставни део Јавног конкурса и који се 
могу преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и 
са прописаном документацијом достављају у затвореној коверти 
на следећу адресу: Покрајински секретаријат за привреду и тури-
зам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Са назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ“ и „Пријава 
на јавни конкурс за доделу бесповратних средстава пословним 
инкубаторима на територији АП Војводине у 2018. години“ по-
штом или лично преко писарнице покрајинских органа управе (на 
горњу адресу) у времену од 900 до 1400 часова .

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 11. 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује  комисију за спро-
вођење Јавног конкурса  (у даљем тексту: Комисија). 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секре-
таријату, а могу бити ангажовани и спољни стручњаци који нису 
запослени или радно ангажовани у Секретаријату. 

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем Јавног конкурса. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. 

У зависности од броја пристиглих пријава на Конкурс, по-
крајински секретар ће на предлог председника Комисије, из ре-
дова запослених одредити особе за евидентирање и контролу 
формалне исправности пријава.

По потреби, на предлог Комисије, Покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености подата-
ка из конкурсне пријаве и достављене документације  са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника конкурса, о чему ће 
се сачинити извештај/ записник. 

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси 
Одлуку о додели средстава корисницима. Одлука је коначна и 
против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на интер-
нет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs

47 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 9. 
став 1. под тачком 2) обавезне документације прибавити сам или је сагла-
сан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 12. 

Приликом  доношења Одлуке о додели средстава пословним инкубаторима врши се  разматрање пристиглих пријава, уз примену 
следећих критеријума: 

РЕД.
БР     КРИТЕРИЈУМИ БРОЈ 

БОДОВА

1. Развијеност локалне самоуправе на чијој територији је седиште посло-
вног инкубатора

40 – 60% (изразито не-
довољно развијене ЈЛС) 15

60 – 80% 10

80 – 100% 5

> 100% (изнад репу-
бличког просека) 0

2.
Oцена пројекта (утицај набављених машина, опреме или софтвера на 

унапређење рада инкубатора и развоја одрживости пословања станара ин-
кубатора)

Велики 15

Средњи 10

Мали 5

3. Број станара пословног инкубатора у тренутку расписивања конкурса до 4 5

од 5 до 10 10

преко 10 15

4. Број стално запослених чланова менаџмента пословног инкубатора до 2 15

од 3 до 5 10

преко 5 5

5. Просечан број запослених код станара пословног инкубатора до 2 5

од 3 до 5 10

преко 5 15

6. Врсте делатности Производне делат-
ности 15

Информационе техно-
логије 10

Услуге 5

7.
Успешност инкубације станара од оснивања инкубатора
(Над станарима није покренут поступак стечаја или ликвидације у пе-

риоду од годину дана)
Преко 70% 15

Преко 50% 10

Испод 50% 0

Члан 13. 

Неће се разматрати пријаве које су:

1. неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеним Јавним конкурсом).  Ако се 
пријава подноси поштом као датум и време подношења 
сматра се дан када је пошта печатом потврдила пријем;

2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Јав-
ним конкурсом, односно оне које се не односе на намене 
предвиђене Јавним конкурсом);

3. непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непотпи-
сане, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-
ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично), пријаве уз које није приложена потребна, тра-
жена документација.

Одбациће се  пријаве учесника на Јавном конкурсу:

1. који су користили средства Секретаријата, а у уговоре-
ном року нису испунили уговорне обавезе према Секре-
таријату или његовом правном претходнику (Покрајин-
ски секретаријат за привреду, запошљавање и равноправ-
ност полова);

2. којима су пословни рачуни непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Јавни конкурс до дана испла-
те.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Члан 14. 

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи 
средстава по кориснику. 

На основу Одлуке о додели средстава закључиће се уговор из-
међу Секретаријата и корисника средстава којим ће се регулисати 
међусобна права и обавезе.
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Учесници Јавног конкурса којима је Одлуком одобрен износ, 
пре закључења уговора достављају изјаву о давању сагласности 
на одобрени износ средства.

Корисник средстава је дужан да пре закључења уговора о ко-
ришћењу бесповратних средстава отвори посебан наменски ра-
чун код Управе за трезор или да достави доказ о отвореном по-
себном наменском рачуну (копија картона депонованих потписа 
са припадајућим ЈБКЈС).

Подносилац пријаве којем су  Одлуком  опредељена средства 
за субвенционисање трошкова по Јавном конкурсу,  дужан је да, 
приликом закључења уговора са Секретаријатом, достави сред-
ства обезбеђења, и то: 

• две бланко соло менице регистроване у пословној банци 
са меничним овлашћењем.

ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Члан 15.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да:

1. Секретаријату поднесе писани/наративни (потписан и ове-
рен од стране овлашћеног лица) финансијски извештај. 
Финансијски извештај мора да садржи доказе о утроше-
ним буџетским средствима са комплетном документа-
цијом којом се оправдава наменско и законито коришћење 
добијених средстава (рачуни, изводи наменског рачуна, до-
кази о покретању јавне набавке и остало), са приложеном 
пратећом документацијом о реализацији пројекта о намен-
ском и законитом утрошку средстава, најкасније у року од 
15 дана од рока утврђеног за реализацију пројекта. 

2. Машине, опрему односно софтвер, које су предмет угово-
ра не отуђи најмање 24 месеца од дана закључења уговора, 
односно не да другом привредном субјекту на употребу/ко-
ришћење или, у закуп ван просторија пословног инкубатора, 
осим станару инкубатора на основу писаног и овереног уго-
вора, односно у случају остваривања додатног прихода инку-
батора путем рентирања пословних капацитета инкубатора, 
у складу са пословном политиком пословног инкубатора;

3. Машине и опрему видљиво означи налепницом  коју при-
ликом потписивања уговора преузима од Секретаријата 
односно постави банер или зидну ознаку у пословним 
просторијама са информацијом о подршци секретаријата 
у случају набавке софтвера;

4. код свих јавних публикација и објављивања о активнос-
тима, мерама и програмима које се финансирају по Јав-
ном конкурсу наведу да је у финансирању истих учество-
вала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински се-
кретаријат за привреду и туризам.

5. oмогући мониторинг од стране Секретаријата;
6. омогући контролу буџетске инспекције;
7. оправда средства у складу са роком који је дефинисан уго-

вором;
8. у случају ненаменског трошења или неутрошка средста-

ва, врати износ додељених средства са припадајућом за-
тезном каматом, обачунатом од дана исплате средстава до 
дана враћања средстава.

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 16.

Секретаријат задржава право да од Корисника средстава, пре-
ма потреби, затражи додатну документацију и информације у 
току трајања целокупне уговорне обавезе. 

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине. 

РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 17.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или 
догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг 
дана рока48.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe тeћи првог претходног дана пре 
дана или догађаја од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина – пeт-
наeсти, а крај – послeдњи дан у мeсeцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу АП Војводине“.

Покрaјински секретaријaт зa
привреду и туризам

БРОЈ: 144-401-998/2019-02
ДАТУМ: 13. фебруар 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

179.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о по-
крајинској управи („Службени лист АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – 
др. одлука и 37/2016 и 29/2017) и члана 11. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени 
лист АПВ“, бр: 60/2018), Покрајински секретар за привреду и ту-
ризам (у даљем тексту: Покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИКА,  МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ

И СТАРИМ ЗАНАТИМА,
ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ 

У 2019. ГОДИНИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Правилником о додели средстава за субвенционисање преду-
зетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и 
ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим 
занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години  ( 
у даљем тексту: Правилник) прописују се циљеви, намена сред-
става, висина доделе бесповратних средстава, право учешћа и 
услови за учешће на конкурсу, обавезна документација и подно-
шење пријава, поступак доделе средстава, критеријуми за доделу 
средстава, закључивање уговора са корисницима средстава, оба-
везе корисника средстава, праћење извршења уговорних обавеза 

48 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.
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корисника средстава и друга питања од значаја за реализацију 
Јавног конкурса за доделу средстава за субвенционисање пре-
дузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и 
ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим 
занатима, односно пословима домаће радиности у 2019. години (у 
даљем тексту: Јавни конкурс).

Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком 
о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину („Служ-
бени лист АПВ“, бр: 60/2018 )  у оквиру Програма 1509 – Подсти-
цаји развоју конкурентности привреде, Прогрaмска активност  
1005 – Подршка уметничким и старим занатима, Функционална 
класификација 411 – општи економски и комерцијални послови, 
економска класификација  454 - Субвенције приватним предузећи-
ма, економска класификација 4541 - Текуће субвенције приватним 
предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета, и еко-
номска класификација 4542-Капиталне субвенције приватним пре-
дузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из буџета.   

ЦИЉ

Члан 2.

Циљ доделе бесповратних средстава  је унапређење и очување 
процеса производње на начин који не угрожава традиционалну 
технологију карактеристичну за уметнички или стари занат или 
посао домаће радиности, а ради повећања конкурентности, од-
носно укупног развоја предузетништва у Аутономној покрајини 
Војводини.

НАМЕНА

Члан 3.

Средства су намењена као подршка пословима који се сматрају 
старим и уметничким занатима, односно пословима домаће ради-
ности на основу Правилника о одређивању послова који се сма-
трају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће 
радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне еви-
денције издатих сертификата ‚‘Сл. Гласник РС‘‘, бр.56/2012. 

У том смислу традиционални занат означава вештину, наро-
чито ручног рада, као и професију која подразумева целокупан 
процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су 
засноване на традиционалним знањима и технологијама, употре-
бом природних материјала у процесу производње, уз коришћење 
претежно једноставних алата.

Средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке 
опреме и репроматеријала на основу предрачуна, понуде или пре-
дуговора.

Опрема која је предмет субвенције мора бити намењена за про-
фесионалну употребу и бити у складу са делатношћу привредног 
субјекта. 

Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сиро-
вине, полупрерађевине које треба прерадити или дорадити до 
коначног производа који мора бити у складу са делатношћу прив-
редног субјекта.

Средства се не могу користити за набавку:

1. Уградне опреме (клима уређаји, вентилатори, алармни 
системи, системи за видео надзор, лифтови, котлови и 
др.) и инсталације (водоводна, канализациона, електрич-
на, вентилациона, грејна, гасна, телефонска, кабловска, 
интернет и сл.); 

2. Намештаја (дрвени, пластични, метални, тапацирани и 
др.) и опремање простора (дрвенарија, браварија, вене-
цијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне и по-
дне облоге и сл.); 

3. Расвете, светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дис-
плеји, панои и сл.); 

4. Презентационе, електронске, биротехничке, аудио-визу-
елне и сличне опреме (пројектори, опрема за превођење, 
фискалне касе, телефонски и факс апарати, ТВ, музички 
уређаји, звучници и др.) и

5. додатне опреме, резервних делова, инвентара, опреме за 
заштиту и др.  

Бесповратна средства, која се додељују, не могу се користити за:

1. порезе;
2. за изнајмљивање и лизинг опреме; 
3. трошкове увоза, царине, шпедиције;
4. плаћање путем компензације ;
5. промет између повезаних лица;
6. трошкове банкарске провизије и банкарске гаранције;
7. трошкове репарације и реконструкције опреме;
8. трошкове превоза и испоруке;
9. трошкове сервисирања и гаранције;

10. трошкове обуке;
11. и друге зависне трошкове.

ВИСИНА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 4.

Субвенционисани износ се одобрава :

1. За опрему у висини од најмање 100.000,00 динара до нај-
више 250.000,00 динара;

2. За репроматеријал у висини од најмање 80.000,00 динара 
до највише 200.000,00 динара.

Износи из тачке 1. и 2. овог става су са ПДВ-ом.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА

Члан 5.

Субвенционисање  трошкова набавке опреме или  репроматерија-
ла врши се на основу Јавног конкурса, који расписује Покрајински 
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат).

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страни Се-
кретаријата, у „Службеном листу АП Војводине“ и у једном од 
дневних јавних гласила на српском језику које покрива целу те-
риторију АП Војводине.

Члан 6.

Обавезни елементи текста Јавног конкурса су:

1. назив акта на основу ког се расписује; 
2. висина укупних средстава предвиђених за доделу ;
3. намена средстава; 
4. услови за учешће;
5. критеријуми за оцену пријава;
6. начин подношења пријава; 
7. рок до када је отворен;
8. средства обезбеђења; 
9. обавезна  документација која се подноси и

10. други подаци од значаја. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ  КОНКУРСУ

Члан 7.

Право на доделу бесповратних средстава имају предузетници, 
микро и мала правна лица од интереса за развој и ревитализацију 
послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно 
пословима домаће радиности која испуњавају услове прописане 
Јавним конкурсом и који су поднели пријаву за доделу бесповрат-
них средстава.
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Члан 8.

Учесници  на Јавном конкурсу подносе пријаву  под следећим 
условима:

1. да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре 
најкасније до  30. новембра 2018. године и имају седиште 
односно регистрован огранак на територији Аутономне 
покрајине Војводине;

2. да су измирили доспеле обавезе јавних прихода;
3. да над њима није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
4. да нису у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама у складу са Уредбом о правилима 
за доделу државне помоћи;

Учесник  може да учествује на Јавном конкурсу са највише јед-
ном пријавом за једну намену (опрема или репроматеријал).

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ 
КОНКУРС

Члан 9.

Учесник на Јавном конкурсу подноси49:

1. Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс 
(преузима се са сајта Секретаријата  www.spriv.vojvodina.
gov.rs);

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од 30 дана од датума 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија овере-
на код надлежног органа за оверу)50;

3. Уверења (оригинали или фотокопије оверене код надлеж-
ног органа за оверу) не старија од 30 дана пре објављи-
вања Конкурса: 

(3-1) Пореске управе да је измирио доспеле обавезе јавних 
прихода (порезе и доприносе) и 

(3-2) надлежне локалне Пореске управе / администрације 
да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода;

4. Фотокопију Сертификата министарства надлежног за 
послове привреде којим се потврђује да је један или више 
производа подносиоца пријаве сертификовани као „про-
извод старог заната“, „производ уметничког заната“ или 
„производ домаће радиности“, као и да је исти регистро-
ван као носиоц сертификата у Евиденцији Министарства 
(проверавају службеници Секретаријата увидом у елек-
тронску базу на интернет страници Министарства).

5. предрачун или понуда добављача или предуговор са про-
давцем опреме или репроматеријала  (оригинал или ове-
рена фотокопија) не старији од  дана објављивања Јавног 
конкурса;

6. Изјаве које дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на сајту Секретаријата):
• о примљеној државној помоћи мале вредности (de 

minimis);
• о досадашњем коришћењу средстава код Покрајин-

ског секретаријата; 
• о непостојању неизмирених обавеза;

49 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и препи-
са („Сл. гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) за оверавање потписа, рукописа и 
преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

50 Подносилац пријаве обавезан је да достави Решење, односно Извод 
из АПР (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) 
о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре дана распи-
сивања Конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели средстава на 
интернет страни Секретаријата.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.51 

Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Члан 10.

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се 
могу преузети у Секретаријату или са интернет презентације (сајта) 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, у затвореној коверти са на-
знаком  -‘‘Пријава на јавни конкурс за доделу бесповратних средста-
ва за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица 
од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају умет-
ничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности на 
територији АП Војводине у 2019. години‘‘. Пријаве на Конкурс могу 
се поднети лично, предајом писарници покрајинских органа управе у 
Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 16, или се упућују поштом.

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 15 дана од 
дана објављивања Конкурса у дневном гласилу и на интернет 
страници Секретаријата.

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 11.

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује  комисију за спро-
вођење Јавног конкурса  (у даљем тексту: Комисија). 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секре-
таријату, а могу бити ангажовани и спољни стручњаци који нису 
запослени или радно ангажовани у Секретаријату. 

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем Јавног конкурса. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. 

У зависности од броја пристиглих пријава на Конкурс, по-
крајински секретар ће на предлог председника Комисије, из ре-
дова запослених одредити особе за евидентирање и контролу 
формалне исправности пријава

По потреби, на предлог Комисије, Покрајински секретар може наложи-
ти да се изврши додатна контрола усаглашености података из конкурсне 
пријаве и достављене документације  са чињеничним стањем на лицу 
места код учесника конкурса, о чему ће се сачинити извештај/ записник. 

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије и доноси 
Одлуку о додели средстава корисницима. Одлука је коначна и 
против ње се не може уложити правни лек.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на интер-
нет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Члан 12.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације и критеријума: 

51 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену у члану 
9. став 1. под тачкама 2) и 3) обавезне документације прибавити сам или је 
сагласан с тим да је прибави секретаријат по службеној дужности.
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Р.бр. К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ

1 Степен развијености ЈЛС 40 – 60% (изразито недовољно развијене ЈЛС) 15

60 – 80% 10

80 – 100% 5

> 100% (изнад републичког просека) 0

2 Вештина ручног рада уз ко-
ришћење једноставних алата Велика 15

Средња 10

Mала 5

3 Процењено повећање обима 
производње Значајно 15

Задовољавајуће (примерено) 10

Незнатно 5

4 Учешће жена у власништву Није власник 0

Власник 5

5 Уникатни предмети израђени 
од природних материјала Да 5

Не 0

6 Раније коришћење средстава 
Секретаријата Није користио средства Секретаријата 15

Користио од 1 до 3 пута 10

Користио 4 и више пута 5

7
Носилац признања и награда 

за остварене пословне резултате 
(2015-2017. год)

Да 5

Не 0

8
Носилац сертификата минис-

тарства надлежног за послове 
привреде 

Да 5

Не 0

9. Носилац других сертификата 
и стандарда квалитета Да 5

Не 0

Члан 13.

Комисија неће разматрати пријаве учесника на Јавном конкур-
су које су:

1. неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у конкурсу);

2. недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне које се не односе на конкурсом пред-
виђене намене);

3. непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непотпи-
сане, са непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-
ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично).

4. Пријаве учесника  који су користили средства Покрајин-
ског секретаријата за привреду и туризам, а у уговореном 
року нису испунили уговорне обавезе према  Покрајин-
ском секретаријату за привреду и туризам. 

5. Пријаве учесника Јавног конкурса којима су пословни ра-
чуни блокирани од дана подношења пријаве на конкурс 
до дана доношења одлуке о додели средстава.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Члан 14.

На основу Одлуке о додели средстава закључиће се уговор 
којим се регулишу међусобна права и обавезе. 

Учесници Јавног конкурса којима је Одлуком одобрен износ, 
пре закључења уговора достављају Изјаву:

• о давању сагласности на одобрени износ средстава.

Пре закључења уговора  Учесник Јавног конкурса коме су одо-
брена средства, дужан је да отвори наменски рачун код Управе за 
трезор или достави доказ о отвореном наменском рачуну.

Подносилац пријаве коме су одобрена средства је дужан да, 
приликом закључења уговора, достави средства обезбеђења, од-
носно једну бланко соло меницу регистровану у пословној банци 
са меничним овлашћењем.
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ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА БЕСПОВРАТНИХ  СРЕДСТАВА

Члан 15.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да: 

1. Секретаријату поднесе писани/наративни  (потписан и ове-
рен од стране овлашћеног лица) и финансијски извештај. 
Финансијски извештај мора да садржи доказе о утроше-
ним буџетским  средствима са комплетном документа-
цијом којом  се оправдава наменско и законито коришћење 
добијених средстава (изводе из банака, фактуре, угово-
ре и другу финансијску документацију) оверену од стране 
овлашћених лица. Наведене извештаје корисник средстава 
је обавезан да поднесе најкасније у року од 15 дана од уго-
вореног рока утврђеног за реализацију пројекта;

2. опрему која је предмет уговора не отуђи најмање 18 месе-
ци од дана закључења уговора, односно не да другом прив-
редном субјекту на употребу/коришћење или у закуп;

3. опрему видљиво означи налепницом/плочицом коју преу-
зима од Секретаријата приликом потписивања уговора;

4. код свих јавних публикација и објављивања о активнос-
тима, мерама и програмима које се финансирају по Јав-
ном конкурсу наведу да је у финансирању истих учество-
вала Аутономна покрајина Војводина, Покрајински се-
кретаријат за привреду и туризам;

5. омогући мониторинг од стране Секретаријата;
6. омогући контролу буџетске инспекције;
7. оправда средства у складу са роком који је дефинисан уго-

вором; 
8. у случају ненаменског трошења или не утрошка средста-

ва, врати износ додељених средства са припадајућом за-
тезном каматом, обрачунатом од дана исплате средстава 
до дана враћања средстава.

ПРАЋЕЊЕ ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 16.

Секретаријат задржава право да од Корисника средстава, пре-
ма потреби, затражи додатну документацију и информације. 

Покрајински секретар може решењем да образује посеб-
ну комисију из редова запослених у Секретаријату или из реда 
стручњака из области која се финансира, за вршење мониторинга 
и непосредне контроле реализације пројеката.

Члан 17.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет уговора, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине. 

РАЧУНАЊЕ РОКОВА

Члан 18.

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана послe дана или догађаја 
од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком послeдњeг дана рока52.

Рок одрeђeн у данима, а који претходи дану или догађају од 
кога се рок рачуна почињe тeћи првог претходног дана пре 
дана или догађају од кога сe рок рачуна, а завршава сe истeком 
послeдњeг дана рока.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради, као послeдњи дан рока рачуна сe слeдeћи радни дан.

52 Рачунање рокова почиње од дана објављивања конкурса у једном од 
денвних гласила и на интернет страници секретаријата.

Почeтак мeсeца означава први дан у мeсeцу, срeдина - пeт-
наeсти, а крај - послeдњи дан у мeсeцу.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу АП Војводине“.

Покрaјински секретaријaт зa привреду и туризам

Број:  144-401-1001/2019-02
Датум: 13.. фебруар 2019. године

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић,с.р.

180.

На основу члана  16. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке 
о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајински секретар за привреду и 
туризам, доноси  

ПРАВИЛНИК
 О ДОДЕЛИ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ 

СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД 
ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП 
ВОЈВОДИНЕ, У 2019.ГОДИНИ -ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ОБЈЕКАТА ЗА ДЕГУСТАЦИОНУ ПРОМОЦИЈУ И 
ПРОМОЦИЈУ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ АП 

ВОЈВОДИНЕ   

Опште одредбе и дефиниције

Члан 1.

Правилником о  додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој ту-
ристичког потенцијала АП Војводине, у 2019. години -подизање 
квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију тра-
диционалних производа из АП Војводине- (у даљем тексту: Пра-
вилник), уређују се: циљеви, услови, намена, поступак доделе 
бесповратних средстава као и други битни елементи од значаја за 
доделу бесповратних средстава. 

Под објектима за дегустациону промоцију и промоцију тради-
ционалних производа из АП Војводине се сматрају самостални 
објекти или део простора  постојећег објеката, као и уређени 
простори на отвореном који испуњавају  услове за: припрему и 
услуживање топлих и хладних јела, пића и напитака из претежно 
сопствене производње, услуживање и дегустациону промоцију 
вина, других производа од вина, других алкохолних и безалко-
холних пића, традиционалних прехрамбених производа, других 
домаћих производа из претежно сопствене производње, као и  ор-
ганизовану дегустациону промоцију, комисионо и комерцијално 
излагање производа више удружених произвођача кроз дегуста-
ционе, угоститељске или продајне објекте.

Под уређеним просторима на отвореном у смислу претходног 
става овог правилника се сматрају: отворене или покривене те-
расе и платои, салетле, виноградарске, воћарске и чобанске куће 
и колибе, традиционалне куће,  префабриковани објекти,  ви-
диковци и слично.

Циљеви

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
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2019. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 – развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 454 – Субвенције приват-
ним предузећима, 4542 – Капиталне субвенције приватним пре-
дузећима  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у 
циљу унапређења туристичке понуде АП Војводине кроз: 

- Подршку развоју туризма у АП Војводини кроз подсти-
цање рада привредних субјекта са циљем подизања нивоа 
квалитета објеката за дегустациону промоцију и промо-
цију традиционалних производа из АП Војводине; 

- Унапређења конкурентности туристичке понуде АП 
Војводине кроз подстицање развоја и подизање нивоа 
квалитета винског и гастрономског туризма;

- Омогућавања изласка и јачања пласмана произвођача 
из АП Војводине на нова тржишта кроз организовану и 
сталну промоцију, комисионо и комерцијално излагање 
производа више удружених произвођача на другим тр-
жиштима;

- Продужење боравка и потрошње туриста у АП Војводини 
ради  унапређења квалитета услуга и додатних туристич-
ких садржаја у гастрономском и винском туризму;

- Подстицања повећања прихода привредних субјеката и 
отварања нових радних места, те пораст пореских прихо-
да и накнада Републике Србије.

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Средства из члана 2. Правилника додељују се најмање једном 
годишње на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава 
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводи-
не у 2019. години -подизање квалитета објеката за дегустациону 
промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војво-
дине- (у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за пројекте:

1. Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката  за де-
густациону промоцију и промоцију традиционалних про-
извода из АП Војводине кроз субвенционисање:

Изградње, доградње, реконструкције, адаптације, санације и 
инвестиционог одржавања објеката у складу са Законом о пла-
нирању и изградњи; 

2. Опремање простора  за дегустациону промоцију и про-
моцију традиционалних производа, комисионо и комер-
цијално излагање производа, у продајном објекту или на 
продајном месту, кроз субвенционисање: 

- Набавке  опреме и мобилијара.

Прихватљиви трошкови:

За тачку 1. под А:

• изградња објекта обухвата: претходне радове, припрем-
не радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор у 
току грађења објекта; 

• доградња објекта обухвата: извођење грађевинских и 
других радова којима се изграђује нови простор ван по-
стојећег габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са 
њим чини грађевинску, функционалну или техничку це-
лину;

• реконструкција објекта обухвата: извођење грађевинских 
и других радова на постојећем објекту у габариту и волу-
мену објекта којима се утиче на испуњавање основних за-
хтева за објекат, мења технолошки процес; мења спољни 
изглед објекта или повећава број функционалних једини-
ца, врши замена уређаја, постројења, опреме и инстала-
ција са повећањем капацитет;

• адаптација објекта обухвата: извођење грађевинских 
и других радова на постојећем објекту, којима се врши 
промена организације простора у објекту, врши замена 
уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капа-
цитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност 
објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења 
спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објека-
та, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине;

• санација објекта обухвата:  радове на постојећем објекту 
којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, 
односно замена конструктивних елемената објекта, који-
ма се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност су-
седних објеката, саобраћаја и животне средине и не ути-
че на заштиту природног и непокретног културног до-
бра, односно његове заштићене околине, осим рестаура-
торских, конзерваторских радова и радова на ревитализа-
цији;

• инвестиционо одржавања објекта обухвата: извођење 
грађевинско-занатских, односно других радова зависно 
од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења 
објекта у току експлоатације. 

За тачку 2:

• угоститељски  мобилијар (лако покретљиви елементи, 
монтажно-демонтажни елементи /шанк, панои, ограде, 
подијуми, платои,  и др./, расхладне и топле ветрине, рас-
вета и др.);

• опрема (намештај /столови, столице, сепареи, полице,  и 
др., без обзира  на материјал од кога су направљени/, кли-
матизациони и вентилациони системи).

Сва финансијска средства везана за одобрени пројекат морају 
бити фактурисана на име Корисника средстава, односно исказана 
на рачунима издатим на име Корисника средстава. 

Финансијска средства из претходног става  морају бити плаће-
на на текући рачун добављача и пружаоца услуга (безготовински 
начин плаћања), изузев финансијских средстава чији је начин 
плаћања дефинисан уговором који је Корисник средстава закључио 
са  Развојним фондом  Аутономне покрајине Војводине ДОО Нови 
Сад на основу Конкурса за дугорочне кредите за развој туризма.

Неприхватљиви трошкови:

• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организовање 

игара на срећу и сл;
• куповина земљишта или објеката;
• ситни угоститељски инвентар;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• плаћање пратећих такси;
• настали путем компензације;
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.
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Право учешћа на конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у 
даљем тексту: АПР) са активним статусом.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1) да је у Агенцији за привредне регистре регистрован 
најкасније  60 дана пре дана објављивања Конкурса и има 
седиште, односно регистрован огранак на територији АП 
Војводине; 

2) Да је уписан у винарски и виноградарски регистар (за 
привредне  субјекте-произвођаче вина) /регистар произ-
вођача јаких алкохолних пића (за привредне субјекте про-
извођаче јаких алкохолних пића);

3) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
4) да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
5) да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 

велика правна лица;
6) да није користио средства по  другом основу за исту наме-

ну;
7) да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секрета-

ријату; 
8) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима 
за доделу државне помоћи;

9) да је позитивно пословао (остварио нето добитак у посло-
вању) у години која претходи години објављивања Кон-
курса (за оне привредне субјекте који су основани пре го-
дине објављивања Конкурса);

10) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извр-
шилац услуге не представљају повезана лица у складу  са  
законом;

11) да у било ком периоду у току три узастопне фискал-
не године закључно са даном доношења одлуке о доде-
ли бесповратних средстава, није примио дозвољену de 
minimis државну помоћ чија би висина заједно са траже-
ним средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 ди-
нара;

12) да Република Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13) да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца по-
чев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац 
пријаве није и власник објекта;

14) да испуњава минимално техничке услове, у складу са за-
коном;

15) уговоре о промоцији, пласману производа, комисиону 
или комерцијаном излагању са најмање 10 произвођача 
или са најмање једним  удружењем  произвођача хране 
или пића са територије АП Војводине.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1) да је издат акт  надлежног органа који одређује правила 
градње за одређену локацију или за извођење грађевин-
ских радова или да је поднет захтев надлежном органу за 
издавање акта који одређује правила градње за одређену 
локацију или за извођење грађевинских радова 53 (за тач-
ку 1. Намене средстава); 

53 односи се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у складу 
са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 
132/2014,145/2014 и 83/2018)  (решење о локацијским условима или грађе-
винска дозвола).

2) Да у самосталном објекту за дегустациону промоцију и 
промоцију традиционалних производа, или делу просто-
ра постојећег објекта односно у непосредној близини има 
обезбеђен простор за паркирање најмање 5 путничких во-
зила, односно једног аутобуса;

3) Да у објекту за дегустациону промоцију и промоцију тра-
диционалних производа поседују капацитет за најмање 
50 посетилица;

4) Да у самосталном објекту за дегустациону промоцију и 
промоцију традиционалних производа, или делу просто-
ра постојећег објекта за дегустациону промоцију поседу-
ју кухињу  за припремање и услуживање топлих и хлад-
них јела, пића и напитака;

5) Да у  уређеном простору на  отвореном  поседује: одго-
варајуће посуде за доставу хране и пића, погодне за пре-
воз и чување хране и пића; мобилни фрижидер или ми-
ни-хладњачу погодну за превоз и чување хране и пића; 
корпе или контејнере за одлагање смећа; један спољни то-
алет (мобилни, монтажни или чврсто грађен) или угово-
ром омогућена-дефинисана употреба санитарног чвора у 
објекту у близини; цистерну  или одговарајући резервоар 
са техничком водом за најмање 50 посетилаца;

Поред наведених услова, Конкурсом могу бити дефинисани и 
додатни услови.

Документација која се подноси на Конкурс

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси54:

1. Попуњен и потписан оверен образац пријаве на Конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од датума објављи-
вања Конкурса оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу);

3. Уверењa:
- пореске управе да је подносилац пријаве измирио дос-

пеле порезе и доприносе, не старије од дана објављи-
вања Конкурса (оригинал или фотокопија оверена од 
стране јавног бележника) и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подносилац 
пријаве измирио обавезе по основу изворних локал-
них јавних прихода, не старије од дана објављивања 
Конкурса  (оригинал или фотокопија оверена од стра-
не јавног бележника);

4. Извештај и обрасци: 55

(а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копија Извештаја  за ста-
тистичке потребе, са стањем на дан 31. децембар годи-
не која претходи години објављивања Конкурса, који 
је предат АПР (обрасци:  биланс стања, биланс успеха 
и статистички биланс);

(б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства – копија пореског билан-
са обвезника пореза на доходак грађана на прихо-
де од самосталне делатности за годину која претходи 
години објављивања Конкурса (образац ПБ2) са оба-
вештењем ПУ о успешном пријему;

(в) Биланс стања-преглед промета и стања конта главне 
књиге на последњи дан месеца који претходи месе-
цу расписивања Конкурса (за привредне субјекте који 
су основани у периоду од 1. јануара године у којој је 
објављен Конкурс);

54 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за оверавање потписа, рукописа 
и преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

55 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих извештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносилац пријаве је дужан да их достави 
секретаријату у року од 5 дана од настале промене.
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(г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца КПО, 
потврда од свих пословних банака о промету на рачуну у 
години објављивања Конкурса и години која претходи го-
дини објављувања Конкурса и  Решења на порез од прихода 
од самосталне делатности у години објављивања Конкурса 
и години која претходи години објављивања Конкурса;

5. Уверење Централног регистра обавезног социјалног оси-
гурања о броју запослених лица-поднетих пријава на оси-
гурање, закључно са последњим  даном месеца који прет-
ходи месецу  објављивања Конкурса;

6. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница за 
тачку 2. Намене средстава (оригинал или оверена фото-
копија од стране Подносиоца пријаве);56

7. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница, за тачку 2.  Намене средстава  (оригинал 
или оверена фотокопија од стране Подносиоца пријаве);57 

8. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на интернет презентацији Секретаријата): 
- о прихватању услова утврђених конкурсом;
- да су дати подаци у Пријави истинити и веродостојни;
- да нема неизмирених обавеза према Покрајинском се-

кретаријату за привреду и туризам, односно     њего-
вом правном претходнику;

- о примљеној дозвољеној de minimis државној помоћи 
у три узастопне фискалне године закључно са даном 
подношења пријаве;58

- о сагласности за коришћење датих података;
- о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
- да није у групи повезаних лица у којој су неки од чла-

нова велика правна лица;
- да подносилац пријаве и добављач опреме, односно 

извршилац услуге  не представљају   повезана  лица у 
складу са законом;

- да  Република Србија, аутономна покрајина или је-
диница локалне самоуправе нема већинско учешће у   
власништву;

- Изјаве у складу са чланом 6. Правилника, тачке 2., 3., 
4. и 5. „Додатних услова“.

Додатна документација:

За тачку 1.  Намене средстава:

1. Доказ о власништву над непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет  пријаве Подносиоца 
захтева, не старији од  дана расписивања Конкурса (ориги-
нал или оверена фотокопија извода из Катастра непокрет-
ности-овера код јавног бележника/надлежног суда);

2. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој 
се реализује инвестиција која је предмет  пријаве Подно-
сиоца захтева (оригинал или оверена  фотокопија-овера 
код јавног бележника/надлежног суда) када непокретност 
није у власништву подносиоца пријаве; 

3. Изјава власника непокретности којом закупцу/подзакуп-
цу дозвољава извођење радова који су предмет пријаве 
(оригинал или фотокопија-овера код јавног бележника/
надлежног суда) када непокретност није у власништву 
подносиоца пријаве;59

4. Акт надлежног органа којим се дозвољава извођење 
грађевинских радова (оригинал или  оверена фотоко-
пија-овера код јавног бележника/надлежног суда);60

56 Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница треба да буду у 
потпуности усаглашени са предметом пријаве за тачку 2. Намене средстава. 

57 Предрачун или предрачун-отпремница или предуговор-отпремница 
треба да буду у потпуности усаглашени са предметом пријаве. 

58 У периоду од дана подношење пријаве на Конкурс па до дана потпи-
сивања уговора, у случају да је Подносилац пријаве и Корисник средстава, 
Подносилац пријаве  је дужан да обавести секретаријат о насталим проме-
нама које би утицала на прекорачење de minimis државне помоћи.

59 Изјаву није потребно доставити у случају када је уговором закуподо-
вац дозволио извођење радова који су предмет пријаве.

60 У случају да је Подносилац пријаве доставио надлежном органу  за-
хтев за прибављање предметног акта у пријави на Конкурс потребно је 
доставити поднесак којим се доказује да је захтев поднет надлежном органу.

5. Акт о  упису  у винарски и виноградарски регистар (за 
привредне  субјекте-произвођаче вина )/регистар произ-
вођача јаких алкохолних пића  (за привредне  субјекте 
произвођаче јаких алкохолних пића) - оригинал или  ове-
рена фотокопија-овера код јавног бележника/надлежног 
суда;

6.. Предмер и предрачун радова и опреме израђен од стране 
одговорног пројектанта (оригинал или  оверена фотоко-
пија-овера код јавног бележника/надлежног суда).

За тачку 2. Намене средстава:

1. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој 
се реализује инвестиција која је предмет  пријаве Подно-
сиоца захтева (оригинал или оверена  фотокопија-овера 
код јавног бележника/надлежног суда) када непокретност 
није у власништву подносиоца пријаве; 

2. Уговоре о промоцији, пласману производа, комисио-
ну или комерцијаном излагању са најмање 10 произ-
вођача или са најмање једним удружењем произвођача 
хране или пића са територије АП Војводине (оригинал 
или оверена фотокопија-овера код јавног бележника/на-
длежног суда).

Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију 
за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу подсти-
цајних средстава.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српском језику са овером судског тумача.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности у 
складу са одредбама закона о општем управном поступку потреб-
но је исто изричито напоменути у пријави на Конкурс.61 

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

61 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на Кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тач-
кама 2. и 3. обавезне документације прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
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Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које се не односе на Конкурсом пред-
виђене намене и које су супротне одредбама  Правилника 
и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-

ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично), пријаве уз које није приложена потребна, тра-
жена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговорену 
обавезу према Секретаријату или његовом правном прет-
ходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова);

• којима су пословни рачуни  непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Конкурс до дана доношења 
одлуке, као и до дана исплате средстава. 

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет пријаве 
суфинансиран од стране Секретаријата;

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми: 

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ БОД

 да не

1. Усклађеност пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Програмом развоја туризма 
АПВ 10 0

2.Препознатљивост локалне самоуправе у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од  2016. 
до 2025. године, као део простора туристичких дестинација (за     тачку  1. Намене средстава, односи се на 
седиште објекта који је предмет пријаве, а за тачке 2.  намене средстава односи се на седиште привредног 
субјекта)

10 0

3. Учешће жена у власништву  и управљању привредног субјекта/оснивачица предузетничке радње (куму-
лативно) 10 0

4. Коришћење средстава Секретаријата у периоду две године које претходе години објављивања Конкурса  
(за наведене намене из Правилника) 10 0

5. Степен развијености локалне самоуправе (за тачку 1. Намене средстава, односи се на седиште објекта који 
је предмет пријаве, за тачку 2. Намене средстава односи се на седиште привредног субјекта)

- Степен развијености од  изнад републичког просека и од 100% до 80% републичког просека 5

- Степен развијености од  80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености од испод 60% републичког просека 15

6. Број запослених

- До 5 5

- Од 5 до 10 10

- Преко 10 15

7. Тржишни потенцијал 10 0

8. Поседовање награда и признања за остварене пословне резултате  у периоду 2015-2019. 10 0

9. Поседовање стандарда и сертификата привредног субјекта Подносиоца пријаве 10 0

10. Економска и функционална оправданост пројекта

 Оправдан 5

 Веома оправдан 10

 Изузетно  оправдан 15

11. Очекивање доприноса унапређењу стандарда и квалитета 10 0

12. Оригиналност и аутентичност пројекта

 Оригинално 5

 Веома оригинално 10

 Изузетно оригинално 15

13. Одрживост пројекта након завршетка финансијске подршке 

 Одрживо 5

 Веома одрживо 10

 Изузетно одрживо 15

14. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0 - 30
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ДОДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ 

1. Има најмање 2 потписана  уговора са туристичким агенцијама о организовању посета туриста у дегус-
тационим објектима 15 0

2. Поред сопствене производње поседује најмање 2 потписана уговора о сарадњи са произвођачама хране 
или произвођачима пића са територије АП Војводине 20 0

3. Има  уговоре о промоцији, пласману производа, комисиону или комерцијаном излагању са најмање 15 
произвођача или са намање два удружења произвођача хране или пића са територије АП Војводине 40 0

4. Комплементарност дегустационог објекта са укупном туристичком понудом општине/града у коме се 
налази 0 - 20

5. Дегустациони објекат је део туристичке понуде Подносица пријаве коју промовише Туристичке органи-
зације града/општине 15 0

6. Значај пројекта за развој привредне понуде АПВ 0-30

Поред наведених критеријума, Конкурсом могу бити дефинисани и додатни критеријуми.

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. 
овог правилника и сачињава листу   вредновања и рангирања 
пријављених пројеката на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна и против исте се не може уложити правни 
лек.

Подносилац пријаве коме  су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана почев од 
дана објаве Одлуке на званичној интернет страници Секретарија-
та, достави: 

• потписану и оверену  изјаву о давању сагласности на одо-
брени износ средстава; 

• извод о регистрацији (регистрованим подацима) подно-
сиоца пријаве  из АПР-а (оригинал или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) у случају када је про-
мена регистрована  након датума издавања извода о ре-
гистрацији (регистрованим подацима) подносиоца прија-
ве  из АПР-а достављеног у  конкурсној документацији;

• потписану и оверену  изјаву да предмет пријаве неће 
отуђити или дати другом привредном субјекту у закуп 
или на коришћење, без сагласности Секретаријата, нај-
мање 24 месеца од дана потписивања уговора о додели 
бесповратних средстава.62

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.
rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

62 Уз сагласност Секретаријата Корисник средстава предмет пријаве 
може отуђити или дати другом привредном субјекту у закуп или на ко-
ришћење, само у случају када Корисник средстава приложи доказ да ће се 
предмет пријаве користити за исту делатност  коју је обављао  и Корисник 
средстава.

 Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује намен-
ски рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отво-
ри посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Начин Исплата средстава се врши по принципу рефундације, у 
складу са динамиком  прилива средстава у буџет.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту у року од најдуже:
 15 дана од дана доношења Одлуке (за пројекте који су 

реализовани до дана доношења Одлуке); 63

 15 дана након реализације пројекта (за пројекте који 
се реализују после дана доношења Одлуке). 11

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

- наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројекта, 
оправданост Пројекта и сл;

- фото-документацију реализованог пројекта; 
- табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
- оригинале или оверене фотокопије финансијске докумен-

тације које  прате табеларни преглед: рачуна са специфика-
цијом радова и опреме, отпремница, извода из банке и другим 
доказима. Наведена фотокопија документације мора бити 
оверена од стране овлашћеног лица Корисника средстава;

- Окончану ситуацију радова и опреме израђен од стране од-
говорног пројектанта (оригинал или фотокопија оверена 
од стране јавног бележника) усклађена са прихватљивим 
трошковима из члана 4. Правилника и са Предмером и пред-
рачуном радова и опреме (за тачку 1. Намене средстава);64

- акт надлежног органа за извођење грађевинских радова 
(за тачку 1. Намене средстава)65

2. да омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

63 Реализованим пројектом се сматра да  је пројекат у целости реали-
зован у складу са пријавом закључно са исплатом средстава, добављачу 
или пружаоцу услуге, видљивом на изводу из банке Корисника средстава.

64 Може доћи до одступања Окончане ситуације у односу на Предмер 
и предрачун радова и опреме. Одступања не могу бити  у значајној мери и 
не могу променити основ пројекта са којим Подносилац пријаве аплицира 
на Конкурс.

65 односи се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у складу са За-
коном о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014, 
145/2014 и 83/2018)  (грађевинска дозвола).
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Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници 
приликом објављивања о активностима, мерама и про-
грамима који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у 
његовом финансирању учествовала Аутономна покрајина  
Војводина - Покрајински секретаријат за привреду и ту-
ризам.

Корисници средстава су у обавези да  након реализације 
пројекта и потписивања Уговора на адреси где је реализован 
пројекат на видљивом месту поставе таблу са јасно видљивим 
натписом „ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН УЗ ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ 
И ТУРИЗАМ“. На табли треба да буде јасно видљив грб Републи-
ке Србије и грбови Аутономне покрајине Војводине, испод којих 
је исписано: „Република Србија, Аутономна покрајина Војводина 
– Покрајински секретаријат за привреду и туризам“.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Кон-
курс, Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана 
рока одређен Правилником, Конкурсом, Одлуком или Угово-
ром.66

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић

66 Код рачунања рокова  дан објављивања Конкурса  је дан када је Кон-
курс објављен у једном од дневних гласила

181.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајински секретар за привреду и 
туризам доноси  

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

  УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СA ТЕРИТОРИЈЕ 
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ,

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА
 ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА 

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
  У 2019. ГОДИНИ - МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава удружењима 
грађана сa територије Аутономне покрајине Војводине, за финан-
сирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала  
Аутономне покрајине Војводине у 2019. години - манифестације 
(у даљем тексту: Правилник) се уређују  циљеви, намена, посту-
пак доделе бесповратних средстава као и други битни елементи 
од значаја за доделу бесповратних средстава.

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2019. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним инсти-
туцијама  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у 
циљу: 

- Подстицања рада удружења грађана са територије Ау-
тономне покрајине Војводине, која се баве унапређењем  
туристичке понуде Аутономне покрајине Војводине кроз 
организовање туристичко-привредне манифестације од 
покрајинског, републичког и међународног значаја, као и 
учествовање на манифестацијама од покрајинског, репу-
бличког и међународног значаја (у даљем тексту: Мани-
фестација);

- Афирмације манифестационог туризма као значајног 
фактора развоја туризма АП Војводине; 

- Унапређења квалитета постојећих манифестација и по-
већање броја учесника;

- Повећања укупне туристичке понуде АП Војводине кроз 
унапређење манифестационог туризма;

- Промоције туристичке понуде АП Војводине на манифе-
стацијама од покрајинског, републичког и међународног 
значаја. 

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Средства су намењена удружењима грађана и другим непро-
фитним институцијама сa територије Аутономне покрајине 
Војводине и додељују се најмање једном годишње на основу Кон-
курса (у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
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пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

 
Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-

не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, на порталу е-Управа, као и у једном од 
дневних гласила, који се дистрибуирају на територији АП Војво-
дине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса. 

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за: 

- организовање  Манифестације или
- учешће на Манифестацији.

Прихватљиви трошкови за организовање Манифестације:

a)  трошкови обезбеђења логистике Манифестације - мате-
ријални трошкови: трошкови закупа простора, услуге из-
најмљивања бине, штандова, столова, клупа, столица, мо-
билних тоалета; услуге пружања професионалног обез-
беђења за време манифестације; изнајмљивање пратеће 
опреме техничке подршке и аудио визуелне опремe, као и 
режијски трошкови за месец у којем се одржава манифе-
стација (струја, вода, интернет и сл). 

Обрачун материјалних трошкова прихвата се по тржишној 
цени према броју дана трајања Манифестације;  

б) трошкови куповине пехара и медаља уколико манифеста-
ција има такмичарски карактер и  трошкови куповине вин-
ских чаша уколико је манифестација винског карактера;

в) трошкови информисања јавности и видљивости Манифе-
стације: трошкови припрема пропагандног материјала за 
Манифестацију (трошкови израде штампаног материјала 
као што су обавештења, сертификати, програми, постери 
и остали рекламно пропагандни материјали), трошкови 
медијског оглашавања (израда спотова, реклама, оглаша-
вања у медијима и слично); 

г) административни трошкови  за прибављање комуналних 
дозвола за организовање Манифестације. 

Износ трошкова информисања јавности и видљивости Мани-
фестације прихвата се највише до 50% од укупних (а+б+в+г) при-
хватљивих трошкова организовања Манифестације.

Износ трошкова куповине пехара и медаља и износ трошкова вин-
ских чаша за Манифестацију прихвата се највише до 10% од укупних 
(а+б+в+г) прихватљивих трошкова организовања Манифестације.

Поред наведених прихватљивих трошкова, конкурсом могу 
бити дефинисане и додатне врсте прихватљивих трошкова.

Прихватљиви трошкови за учешће на Манифестацији:

а) Трошкови обезбеђења логистике учешћа на Манифе-
стацији - материјални трошкови: услуге изнајмљивања 
штандова, столова, клупа, столица, изнајмљивање пра-
теће опреме техничке подршке и аудио визуелне опремe.

Обрачун материјалних трошкова прихвата се по тржишној 
цени према броју дана трајања Манифестације;  

б) путни трошкови: трошкови организованог аутобуског 
превоза учесника на манифестацији, један одлазак и је-
дан повратак.

в) трошкови информисања јавности и видљивости учешћа 
на Манифестацији: трошкови припреме и израде пропа-
гандног материјала за учешће на Манифестацији. 

Износ трошкова информисања јавности и видљивости учешћа 
на Манифестацији прихвата се највише до 50% од укупних 
(а+б+в) прихватљивих трошкова учешћа на Манифестацији.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења 
Манифестације су трошкови који су плаћени на текући рачун до-
бављача и пружаоца услуга (безготовински начин плаћања) и који 
су фактурисани на име Подносиоца пријаве (Корисника средста-
ва), односно исказани на рачунима издатим на име Подносиоца 
пријаве (Корисника средстава).

Неприхватљиви трошкови су:

- трошкови активности на припреми  програма;
- трошкови који се не односе на период спровођења пројек-

та;
- заостали дугови, губици  и камате;
- трошкови плаћања пореза и царина, зарада,  организо-

вање игара на срећу и сл;
- трошкови  куповине и набавке опреме и сл;
- куповина  земљишта или објеката или непокретног или 

покретног добра било које врсте;
- трошкови  партнера у пројекту;
- трошкови који нису предвиђени спецификацијом трошко-

ва која је саставни део Пријаве; 
- губици настали приликом конверзије валуте;
- трошкови дневница;
- трошкови смештаја;
- трошкови уговора ангажованих лица на Манифестацији;
- трошкови израде и ажурирања интернет страница; 
- сви остали трошкови  који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.

Право учешћа на Конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана и друге не-
профитне институције са седиштем на територији Аутономне по-
крајине Војводине, уписанe у регистар Агенције за привредне ре-
гистре са активним статусом, које својим програмима афирмишу и 
подстичу циљеве Конкурса (у даљем тексту: Подносилац пријаве).

Бесповратна средства не додељују се: физичким лицима, инди-
ректним корисницима буџета Аутономне покрајине Војводине, 
привредним субјектима и другим корисницима чије је финансирање 
уређено актима које доносе или на њих дају сагласност Скупштина 
Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска влада.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под следећим ус-
ловима:

1. да је у Агенцији за привредне регистре регистрован 
најкасније 60 дана пре дана објављивања Конкурса; 

2. Да је Манифестација убележена у Календар манифеста-
ција и фестивала Туристичке организације Војводине (за 
организовање Манифестације или за учешће на Манифе-
стацији која се одржава на територији АП Војводине);

3. Да Манифестација има препоруку за одржавање од стра-
не Туристичке организације Војводине за организовање 
Манифестације ван територије АП Војводине;

4. Да има приложено позивно писмо организатора Манифе-
стације или потврду од стране организатора Манифеста-
ције да се подносилац пријаве налази на списку учесника 
Манифестације (за учешће на Манифестацији);

5. Да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;



Страна 1188 - Броj 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ 13. фебруар 2019.

6. Да аплицира само с једним пројектом;
7. Да организатор Манифестације поседује програм Манифеста-

ције са утврђеним датумом, временом и местом одржавања.

Поред наведених услова, конкурсом могу бити дефинисани и 
додатни услови.

Потребна документација

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси67:

1. У потпуности испуњен образац пријаве на Конкурс (пре-
узима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) подно-
сиоца пријаве из АПР-a, не старији од датума објављи-
вања Конкурса (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу);

3. Уверењa:
- Пореске управе да је подносилац пријаве измирио 

доспеле порезе и доприносе, не старије од датума 
објављивања Конкурса (оригинал или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подносилац 
пријаве измирио обавезе по основу изворних локал-
них јавних прихода, не старије од датума објављивања 
Конкурса (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу);

4. Фотокопија дела Календара манифестација и фестивала 
Туристичке организације Војводине или потврда од Ту-
ристичке организације Војводине као доказ да је Мани-
фестација уврштена у Календар (за организацију Мани-
фестације или за учешће на Манифестацији која се одр-
жава на територији АП Војводине)

5. Препорукa за одржавање од стране Туристичке организа-
ције Војводине за организацију Манифестације ван тери-
торије АП Војводине;

6. Програм Манифестације (датум, време, место, сатни-
ца дешавања) потписан од стране Подносиоца пријаве; 
(само за организаторе манифестација)

7. Документација са којом се доказује (решење, уговор и сл.) 
да је организатор обезбедио одржавање Манифестације 
на локацији наведеној у Програму манифестације (само 
за организаторе манифестација);

8. Позивно писмо организатора Манифестације или потвр-
да од стране организатора Манифестације да се одређено 
удружење налази на списку учесника Манифестације (за 
учешће на Манифестацији);

9. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о броју посетилаца 
на Манифестацији (само за организаторе манифестација 
-преузима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs);

10. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о прихватању усло-
ва за доделу средстава (преузима се са сајта www.spriv.
vojvodina.gov.rs);

11. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о тачности подата-
ка наведених у пријави на Конкурс (преузима се са сајта 
www.spriv.vojvodina.gov.rs).

Поред обавезне документације, потребна документација за од-
лучивање је и следећа документација:

1. препорука за одржавање манифестације добијена од гра-
да, општине или месне заједнице или туристичке организа-
ције локалне самоуправе са територије седишта Подносио-
ца пријаве или Туристичке организације Војводине (за ор-
ганизацију Манифестације на територији АП Војводине);

67 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за оверавање потписа, рукописа 
и преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

2. доказ о финансијској подршци суорганизатора или дона-
тора - Потврда о суфинансирању (за организацију Мани-
фестације);

3. доказ о финансијској подршци од стране града, општине 
или месне заједнице или туристичке организације локал-
не самоуправе или другог донатора  - Потврда о суфинан-
сирању (за учешће на Манифестацији); 

4. препорука туристичке организације локалне самоуправе 
са територије седишта Подносиоца пријаве за учешће на 
Манифестацији;

5. документација којом се доказује вишегодишњи контину-
итет и/или јубилеј одржавања Манифестације (изјава, ис-
ечци из новина и сл);

6. доказ о медијској пропраћености одржане или најавље-
не манифестације (интернет, друштвене мреже; штампа-
ни медији, радио и телевизија; и /или објава о манифеста-
цији у страним медијима)

Поред наведенe документације, Конкурсом може  бити дефи-
нисана и додатна документација која је од значаја за доделу под-
стицајних средстава.

Уколико се документација прибавља по службеној дужности у 
складу са одредбама Закона о општем управном поступку, потребно 
је да подносилац пријаве изричито напомене у пријави на Конкурс.68 

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које се не односе на Конкурсом пред-
виђене намене и које су супротне одредбама  Правилника 
и  Конкурса);

68 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тач-
кама 2. и 3. обавезне документације прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности
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• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-
ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично), пријаве уз које није приложена потребна, тра-
жена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговорену 
обавезу према Секретаријату или његовом правном прет-
ходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова);

• којима су пословни рачуни  непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Конкурс до дана доношења 
одлуке, као и до дана исплате средстава. 

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет пријаве 
суфинансиран од стране Секретаријата;

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми:  

за организовање туристичко-привредних манифестација:

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. Усклађеност теме и локације Манифестације са дефинисаним позиционирањем дестинација и кључ-
них доживљаја/производа у Програму развоја туризма АП Војводине од 2018. до 2022. године 10 0

2. Да је Подносилац пријаве добио препоруку за одржавање манифестације од града, општине или мес-
не заједнице или туристичке организације локалне самоуправе са територије седишта Подносиоца прија-
ве или Туристичке организације Војводине за организацију манифестације на територији АП Војводине  
или

препоруку од Туристичке организације Војводине за организовање Манифестације ван територије АП 
Војводине

10 0

3. Да постоји финансијска подршка за одржавање манифестације 10 0

4. Јубиларност  Манифестације (10,20,30 и више година) 10 0

5. Степен развијености локалне самоуправе (по месту одржавања манифестације)  

- Степен развијености изнад републичног просека  и Степен развијености од 100% до 80% републичког про-
сека 5

- Степен развијености од 80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености испод 60% републичког просека 15

6. Значај манифестације  

- покрајински 5

- републички 10

- међународни 15

7. Да постоји континуитет одржавања манифестације више година:  

-До две године 5

-Од три до четири године 10

-Од пет и више година 15

8. Утицај одржавања манифестације на препознатљивост АПВ као туристичке дестинације 0-30

9. Утицај одржавања манифестације на промоцију производа који су основ – тема манифестације 0-30

10. Организација манифестације винског карактера 10 0

11. Оригиналност и аутентичност манифестације  10 0

12. Медијска пропраћеност манифестације (бодови се сабирају) 0-15

Интернет, друштвене мреже 5 0

Штампани медији, радио и телевизија 5 0

Објава о манифестацији у страним медијима 5 0

за учешће на  туристичко-привредним манифестацијама

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. Усклађеност теме и локације Манифестације са дефинисаним позиционирањем дестинација и кључ-
них доживљаја/производа у Програму развоја туризма АП Војводине од 2018. до 2022. године 10 0
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2. Да за учешће на манифестацији постоји препорука  туристичке организације локалне самоуправе са 
територије седишта Подносиоца пријаве 10 0

3. Да је учешће на манифестацији финансијски подржао град, општина, месна заједница, туристичка ор-
ганизација локалне самоуправе са територије седишта Подносиоца пријаве или други донатори  - Потврда 
о суфинансирању

10 0

4. Значај манифестације  

- покрајински 5

- републички 10

- међународни 15

5. Вишегодишњи континуитет одржавања манифестације:  

-До две године 5

-Од три до четири године 10

-Од пет и више година 15

6. Наведени ефекти учешћа на манифестацији 0-30

7. Утицај на промоцију производа који су основ – тема манифестације на којој се учествује 0-30

Поред наведених критеријума, конкурсом могу бити дефинисани и додатни критеријуми.

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

По истеку рока за подношење пријава на Конкурс, Комисија  
прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију  ради 
провере испуњености услова.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 
9. овог правилника и сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених пројеката. 

Рок за утврђивање листе из става 2. овог члана, не може бити 
дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници Секретаријата и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и при-
ложену документацију у року од три радна дана од дана објављи-
вања листе из става 2. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право 
приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Секрета-
ријат доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о додели средстава Секретаријат доноси у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука из става 8. овог члана објављује се на званичној интер-
нет страници Секретаријата и на порталу е-Управа.  

Одлука из става 8. овог члана је коначна и против ње се не може 
уложити правни лек.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Подносилац пријаве коме су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од најдуже седам дана 
након доношења Одлуке достави:

• Извод о регистрацији (регистрованим подацима) подно-
сиоца пријаве  из АПР-а (оригинал или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) у случају да је ре-
гистрована промена након датума издавања Извода о ре-
гистрацији (регистрованим подацима) подносиоца прија-
ве  из АПР-а достављеног у конкурсној документацији.

• потписану и оверену Изјаву о давању сагласности на одо-
брени износ средстава;

• потписану и оверену Изјаву о непостајању сукоба интере-
са;

• потписану и оверену Изјаву о поседовању интерног акта 
о антикорупцијској политици;

• Фотокопија ОП обрасца;
• Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца 

пријаве;
• Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за 

трезор, уколико постоји отворен наменски динарски  ра-
чун и ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних средста-
ва).

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун, пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори по-
себан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  достави 
доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну (ко-
пија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Начин Исплата средстава се врши по принципу рефундације, у 
складу са динамиком  прилива средстава у буџет.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је:

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту у року од најдуже:
• 15 дана од дана доношења Одлуке (за Манифестације 

које се буду одржале до доношења Одлуке);
• 15 дана од дана завршетка Манифестације (за Мани-

фестације које ће се одржати после доношења Одлу-
ке).

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

• наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројекта, 
оправданост Пројекта и сл;
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• фото-документацију реализованог пројекта; 
• табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
• оригинале или оверене фотокопије финансијске докумен-

тације које прате табеларни преглед: рачуна са специфи-
кацијом радова и опреме, отпремница, извода из банке и 
другим доказима. Наведена фотокопија документације 
мора бити оверена од стране овлашћеног лица Корисника 
средстава.

2. омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници 
приликом објављивања о активностима, мерама и про-
грамима који се финансирају по Конкурсу, наведе да је у 
његовом финансирању учествовала Аутономна покрајина  
Војводина - Покрајински секретаријат за привреду и ту-
ризам.

Праћење извршавања Уговора

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Кон-
курс, Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана 
рока одређен Правилником, Конкурсом, Одлуком или Угово-
ром.69

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић

69 Код рачунања рокова  дан објављивања Конкурса  је дан када је Кон-
курс објављен у једном од дневних гласила

182.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајински секретар за привреду и 
туризам доноси  

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА НАСТУПА
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА СA ТЕРИТОРИЈЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, 
НА САЈМОВИМА  У ЕВРОПИ И НА МЕЂУНАРОДНИМ 

САЈМОВИМА
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2019. ГОДИНИ 

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава  за суфинанси-
рање трошкова наступа привредних субјеката сa територије Ау-
тономне покрајине Војводине, на сајмовима у Европи и  међуна-
родним сајмовима у Републици Србији у 2019. години, (у даљем 
тексту: Правилник) се уређују циљеви, намена, поступак доделе 
бесповратних средстава као и други битни елементи од значаја за 
доделу бесповратних средстава. 

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa Покрајин-
ском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годи-
ну,  Програм 1509 – Подстицаји развоју конкурентности привреде, 
Програмска активност 1002 – Промоција извоза путем сајамских 
наступа, Економска класификација 454 – Субвенције приватним 
предузећима, 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима из 
извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета , у циљу:   

- Подршка развоју привреде и туризма у АП Војводини 
кроз подстицање наступа привредних субјеката сa тери-
торије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у 
Европи и  међународним сајмовима у Републици Србији;

- Унапређење конкурентности привреде АП Војводине на 
европском и домаћем тржишту;

- Повећање производње у АП Војводини;
- Отварање нових радних места;
- Промоција туристичке понуде АП Војводине на међуна-

родним сајмовима. 

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Средства су намењена привредним субјектима сa територије 
Аутономне покрајине Војводине за учешће на сајмовима у Европи 
и међународним сајмовима у Републици Србији (у даљем тексту: 
Сајам) на основу Јавног конкурса о додели бесповратних сред-
става  за суфинансирање трошкова наступа привредних субјека-
та сa територије Аутономне покрајине Војводине, на сајмовима у 
Европи и  међународним сајмовима у Републици Србији у 2019. 
години (у даљем тексту: Конкурс). 

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс.
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Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена микро, малим и средњим привредним 
друштвима и предузетницима за наступ: 

- на сајму у Европи и
- на међународном сајму у Републици Србији.

Прихватљиви трошкови (трошкови  настали  изнајмљивањем,  
постављањем  и  вођењем  штанда)   су:

а. материјални трошкови: трошкови закупа простора, трош-
кови изнајмљивања штанда и пратеће опреме техничке 
подршке и аудио визуелне опремe, као и режијски трош-
кови (струја, вода, интернет и сл). Обрачун материјалних 
трошкова  прихвата се по тржишној цени према броју 
дана трајања Сајма;  

б. путни трошкови: трошкови за највише два извршиоца, 
од седишта привредног субјекта до места одржавања 
Сајма и то авио, аутобуски и железнички превоз за је-
дан одлазак и један повратак по извршиоцу или ауто-
мобилски превоз за један одлазак и један повратак за 
оба извршиоца заједно.  Путни трошкови за авио, ауто-
буски и железнички превоз прихвата се према приложе-
ној превозној карти. Обрачун трошкова превоза аутомо-
билом прихвата се тако што се број пређених километа-
ра множи са 30% цене једног литра бензина типа BMB 
95;

в. трошкови смештаја за највише два извршиоца, за најви-
ше број дана трајања Сајма, у хотелу категорије  са нај-
више четири звездице („First class“) на бази полупанси-
она;

г. трошкови информисања јавности на Сајму: трошкови 
припреме и израде штампаног пропагандног материјала 
као што су  обавештења, сертификати, програми, постери 
и остали рекламно пропагандни материјали. 

Обрачун трошкова информисања јавности на Сајму прихвата 
се највише до 30% од укупних (а+б+в) прихватљивих трошкова 
наступа на Сајму.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом наступа на 
Сајмовима су они који су плаћени на текући рачун добављача и 
пружаоца услуга (безготовински начин плаћања) и који су факту-
рисани на име Корисника средстава, односно исказани на рачу-
нима издатим на име Корисника средстава. Трошкови плаћања 
путем компензације и цесије нису прихватљиви.

Неприхватљиви трошкови су:

- трошкови активности на припреми  наступа;
- заостали дугови, губици  и камате;
- трошкови плаћања пореза и царина, зарада,  организо-

вање игара на срећу и сл;
- трошкови  куповине и набавке опреме и сл;
- куповина  земљишта или објеката или непокретног или 

покретног добра било које врсте;
- трошкови који нису предвиђени спецификацијом трошко-

ва која је саставни део Пријаве;
- губици настали приликом конверзије валуте;
- трошкови дневница;
- трошкови уговора ангажованих лица на Сајму;
- трошкови израде и ажурирања интернет страница;
- сви остали трошкови  који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.

Право учешћа на Конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају микро, мали и средњи прив-
редни субјекти са територије Аутономне покрајине Војводине (у 
даљем тексту: Подносилац пријаве), који су уписани у регистар 
Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) са актив-
ним статусом и то:

1. привредна друштва регистрована у АПР-у као привредна 
друштва, која су, према финансијским извештајима  раз-
врстана на микро, мала и средња привредна друштва у 
складу са Законом о рачуноводству;

2. предузетници који воде двојно или просто књиговодство. 

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве  може поднети највише две пријаве и то 
једну за наступ на сајму у Европи и  једну за наступ на међуна-
родном сајму у Републици Србији, под условом: 

1. да је у Агенцији за привредне регистре регистрован 
најкасније  60 дана пре дана објављивања Конкурса и има 
седиште, односно регистрован огранак на територији АП 
Војводине; 

2. да је шифра претежне   делатности производна или турис-
тичка; 

3. да није користио средства  државне помоћи за наступ на 
Сајму који је предмет пријаве;

4. да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
5. да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
6. да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 

велика правна лица;
7. да није користио средства по  другом основу за исту намену;
8. да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секрета-

ријату; 
9. да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима 
за доделу државне помоћи;

10. да је позитивно пословао (остварио нето добитак у посло-
вању) у години која претходи години објављивања Кон-
курса (за оне привредне субјекте који су основани пре го-
дине објављивања Конкурса);

11. да  подносилац пријаве и добављач, подносилац рачуна за 
извршене услуге не могу да представљају повезана лица у 
складу са законом; 

12. да Република Србија, aутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13. да има најмање једно запослено лице;
14. да је поднета апликација-пријава на Сајам за који се кон-

курише.

Поред наведених услова, Конкурсом могу бити дефинисани и 
додатни услови.

Потребна документација

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси70:

1. Попуњен и потписан оверен образац пријаве на Конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

70 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за оверавање потписа, рукописа 
и преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).
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2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од датума објављи-
вања Конкурса (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу);

3. Уверењa:
- пореске управе да је подносилац пријаве измирио дос-

пеле порезе и доприносе, не старије од дана објављи-
вања Конкурса (оригинал или фотокопија оверена од 
стране јавног бележника) и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подносилац 
пријаве измирио обавезе по основу изворних локал-
них јавних прихода, не старије од  дана објављивања 
Конкурса (оригинал или фотокопија оверена од стра-
не јавног бележника);

4. Извештај и обрасци: 71

(а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копија Извештаја     за 
статистичке потребе, са стањем на дан 31. децембар 
године која претходи години објављивања Конкурса, 
који је предат АПР (обрасци:  биланс стања, биланс 
успеха и статистички биланс);

(б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства – копија пореског билан-
са обвезника пореза на доходак грађана на прихо-
де од самосталне делатности за годину која претходи 
години објављивања Конкурса (образац ПБ2) са оба-
вештењем ПУ о успешном пријему;

(в) Биланс стања-преглед промета и стања конта главне 
књиге на последњи дан месеца који претходи месе-
цу расписивања Конкурса (за привредне субјекте који 
су основани у периоду од 1. јануара године у којој је 
објављен Конкурс);

(г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца 
КПО, потврда од свих пословних банака о промету на 
рачуну у години објављивања Конкурса и години која 
претходи години објављувања Конкурса и  Решења на 
порез од прихода од самосталне делатности у години 
објављивања Конкурса и години која претходи години 
објављувања Конкурса;

5. Уверење Централног регистра обавезног социјалног оси-
гурања о броју запослених лица-поднетих пријава на оси-
гурање, закључно са последњим даном месеца који пре-
дходи месецу објављивања Конкурса;

6. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница, за 
сајмове реализоване до датума расписивања Конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве);

7. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница, за сајмове који ће се реализовати након 
датума расписивања Конкурса (оригинал или оверена фо-
токопија од стране Подносиоца пријаве);
1. Кратак концепт стратегије развоја компаније; 
2. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном 

и кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног об-
расца (на интернет презентацији Секретаријата): 

(1) о прихватању услова за доделу средстава;
(2) да су дати подаци у Пријави тачни;
(3) да нема неизмирених обавеза према Покрајинском се-

кретаријату за привреду и туризам;
(4) да се по неком другом основу не користе бесповратна 

средства за исту намену;
(5) о сагласности за коришћење датих података;
(6) да није користио средства државне помоћи за наступ 

на Сајму који је предмет пријаве; 
(7) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата за 

наступе на Сајмовима;
(8) о непостојању неизмирених обавеза;
(9) о повезаним лицима;

(10) да се не воде судски поступци;

71 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих извештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносилац пријаве је дужан да их достави 
секретаријату у року од 5 дана од настале промене.

3. Доказ да је поднета апликација-пријава за наступ на 
Сајму, са утврђеним датумом и местом одржавања 
(оригинал или оверена фотокопија: пријаве са специ-
фикацијом, предрачуна са спецификацијом, рачуна са 
спецификацијом и сл.). 

Уколико су документа издата на страном језику, подносилац 
пријаве обавезан је да уз оригинал достави и документа преве-
дена на српски језик. Документацију мора превести овлашћени 
судски тумач. 

Комисија задржава право да поред наведених докумената 
затражи и друга документа.

Поред обавезне документације из става 1. овог члана, потребна 
документација за одлучивање  је и следећа документација:

1. Документација којом се доказује поседовање стандарда и 
сертификата;

2. Оверене копије докумената којом се доказује да је  подно-
силац пријаве носилац награда и признања за остварене 
пословне резултате у периоду 2016-2018. година;

3. Документација којом се доказује број ноћења страних ту-
риста на територији АПВ у 2018. години у аранжману 
подносиоца пријаве, када су у питању пријаве на међуна-
родним сајмовима (боравишне таксе, уговори и др.);

4. Документација којом се доказује број ноћења домаћих 
туриста на територији АПВ у 2018. години у аранжману 
подносиоца пријаве, када су у питању пријаве на домаћим 
сајмовима (боравишне таксе, уговори и др.);

5. Документација којом се доказује досадашња извозна ак-
тивност у последње две пуне календарске године (за 
привредне субјекте и предузетнике који се баве произ-
водном делатношћу);

6. Документација којом се доказује реализован девизни прилив 
у последње две пуне календарске године када су у питању 
пријаве на међународним сајмовима (за привредне субјекте 
и предузетнике који се баве туристичком делатношћу).

Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију 
за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу подсти-
цајних средстава.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности у 
складу са одредбама закона о општем управном поступку потреб-
но је исто изричито напоменути у пријави на Конкурс.72 

Поред наведене документације, Конкурсом може бити дефини-
сана и друга додатна документација.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

72 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на Кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тач-
кама 2. и 3. обавезне документације прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
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Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које се не односе на Конкурсом пред-
виђене намене и које су супротне одредбама  Правилника 
и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-
ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично), пријаве уз које није приложена потребна, тра-
жена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговорену 
обавезу према Секретаријату или његовом правном прет-
ходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова);

• којима су пословни рачуни  непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Конкурс до дана доношења 
одлуке, као и до дана исплате средстава;

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет пријаве 
суфинансиран од стране Секретаријата.

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми:

За привредне субјекте и предузетнике који се баве производном делатношћу:

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. До сада коришћене средства Секретаријата за наступе на Сајмовима 0 20

2. Стандарди и сертификати 10 0

3. Број запослених:  

- Више од 5 5

- Више од 20 10

- Више од 50 15

- Више од 100 20

4. Досадашња извозна активност у последње две пуне календарске године  

- Реализован укупан извоз преко 100.000 долара 5

- Реализован укупан извоз преко 250.000 долара 10

- Реализован укупан извоз преко 500.000 долара 15

- Реализован укупан извоз преко 1 милион долара 20

5. Награде за квалитет производа и услуга и за резултате у пословању

- Регионалне 1

- Покрајинске 5

- Републичке 10

- Међународне 15

За привредне субјекте и предузетнике који се баве туристичком делатношћу:

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. До сада коришћене средства Секретраријата за наступе на Сајмовима 0 20

2. Стандарди и сертификати 10 0

3. Број запослених:

- Више од 3 5

- Више од 7 10
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- Више од 10 15

- Више од 20 20

4. Реализован девизни прилив у последње две пуне календарске године када су у питању пријаве на међу-
народним сајмовима  

- Реализован укупан извоз преко 10.000 долара 5

- Реализован укупан извоз преко 20.000 долара 10

- Реализован укупан извоз преко 50.000 долара 15

- Реализован укупан извоз преко 100.000 долара 20

5. Број ноћења страних туриста на територији АПВ у 2018. години у аранжману подносиоца пријаве, када 
су у питању пријаве на међународним сајмовима

- Преко 10.000 долара 5

- Преко 30.000 долара 10

- Преко 50.000 долара 15

- Преко 100.000 долара 20

6. Број ноћења домаћих туриста на територији АПВ у 2018. години у аранжману подносиоца пријаве, када 
су у питању пријаве на домаћим сајмовима

- Преко 1.000.000 динара 5

- Преко 3.000.000 динара 10

- Преко 5.000.000 динара 15

- Преко 10.000.000 динара 20

7. Награде за квалитет производа и услига и за резултате у пословању

- Регионалне 1

- Покрајинске 5

- Републичке 10

- Међународне 15

Поред наведених критеријума, конкурсом могу бити дефинисани и додатни критеријуми.

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. 
овог правилника и сачињава листу   вредновања и рангирања 
пријављених субјеката на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна и против исте се не може уложити правни лек.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Подносилац пријаве коме  су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта.

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана након 
доношења Одлуке достави потписану и оверену  Изјаву о давању 
сагласности на одобрени износ средстава.

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званич-
ној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори 
посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Начин Исплата средстава се врши по принципу рефундације, у 
складу са динамиком  прилива средстава у буџет.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о наменски утроше-
ним Средствима:
• у року од 15 дана од дана завршетка сајамске манифе-

стације (за манифестације које ће се одржавати после 
доношења Одлуке);

• у року од 15 дана од дана доношења Одлуке (за сајам-
ске манифестације које се буду одржале до доношења 
Одлуке).   

Извештај о наменски утрошеним Средствима треба да садржи:

• наративни део (основни подаци о пројекту, ангажовани 
тим, опис и хронолошки приказ активности на реализа-
цији пројекта, општи утисак о реализацији пројекта, оп-
равданост и слично);

• табеларни део  ‒ Приказ  буџета (износ Средстава који 
је одобрен од стране Секретаријата и износ утрошених 
Средстава); 

• фото-документацију са одржане Сајамске манифеста-
ције;
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• оригинале или оверене фотокопије финансијске доку-
ментације које  прате табеларни преглед: рачун или ра-
чун-отпремница или уговор-отпремница, уз копију одго-
варајућег извода из банке којим се доказује уплата.

2. омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу наменс-
ког и законитог коришћења Средстава, која подлежу контроли 
примене закона у области материјално-финансијског посло-
вања и наменског и законитог коришћења Средстава, коју 
обавља буџетска инспекција Аутономне покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници при-
ликом објављивања о активностима, мерама и програмима 
који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводи-
на - Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.
Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-

ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Конкурс, 
Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана рока 
одређеног Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.73

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу најраније осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“. 

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић

73 Код рачуњања рокова  дан објављивања Конкурса  је дан када је Кон-
курс објављен у једном од дневних гласила

183.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др.одлу-
ка, 37/16 и 29/17), Покрајински секретар за привреду и туризам доноси  

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ 

ПОТЕНЦИЈАЛА
АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

 -НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ
И  УВОЂЕЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ИНОВАЦИЈА

У ПРОМОЦИЈИ И ПОСЛОВАЊУ УГОСТИТЕЉСКИХ 
ОБЈЕКАТА 

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава привредним субјек-
тима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког 
потенцијала АП Војводине у 2019. години -набавка машина и опреме 
и  увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угости-
тељских објеката - (у даљем тексту: Правилник) уређују се  циљеви, 
услови, намена, поступак доделе бесповратних средстава,  као и други 
битни елементи од значаја за доделу бесповратних средстава. 

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2019. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 – развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 454 – Субвенције приват-
ним предузећима, 4542 – Капиталне субвенције приватним пре-
дузећима  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у 
циљу унапређења туристичке понуде АП Војводине,  кроз: 

- Подршку развоју туризма у АП Војводини кроз подсти-
цање рада привредних субјекта са циљем подизања нивоа 
квалитета услуга угоститељских објеката; 

- Унапређења конкурентности туристичке понуде АП 
Војводине;

- Увођење технолошких иновација у промоцији и посло-
вању угоститељских објеката;

- Подстицања повећања прихода привредних субјеката и 
отварања нових радних места, те пораст пореских прихо-
да и накнада Републике Србије. 

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Средства из члана 2. Правилника додељују се најмање једном 
годишње на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава 
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине 
у 2019. години  -набавка машина и опреме и  увођење технолош-
ких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката-  
(у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 1197

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса.

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за пројекте:

1. Подизања квалитета услуга угоститељских објеката кроз 
субвенционисање:
- набавке машина и опреме за угоститељску делатност.

2. Унапређења иновативности привредних субјеката у 
обављању угоститељске и туристичке делатности кроз 
субвенционисање:
- увођења технолошких иновација у промоцији и посло-

вању угоститељских објеката.

Прихватљиви трошкови:

За тачку 1.

- набавке  професионалних машина и опреме за угости-
тељство, намењених за припрему хране, пића и напита-
ка, машина и опреме за одржавање хигијенско-санитар-
них услова, као и вентилационе кухињске опреме. Под 
набавком се подразумева набавка нових и половних (не 
старије од 5 година) професионалних машина  и опреме;

За тачку 2. 

- набавка информационих система, софтвера и интегриса-
них информационих система.  Под набавком софтвера под-
разумева се набавка новог професионалног (апликативног) 
софтверског пакета/алата у функцији пословања угости-
тељских објеката и управљања у угоститељским објектима. 

Сва финансијска средства везана за одобрени пројекат морају 
бити фактурисана на име Корисника средстава, односно исказани 
на рачунима издатим на име Корисника средстава. 

Финансијска средства из претходног става  морају бити плаће-
на на текући рачун добављача и пружаоца услуга (безготовински 
начин плаћања), изузев финансијских средстава чији је начин 
плаћања дефинисан уговором који је Корисник средстава закључио 
са  Развојним фондом  Аутономне покрајине Војводине ДОО Нови 
Сад на основу Конкурса за дугорочне кредите за развој туризма.

 
Неприхватљиви трошкови:

• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организовање 

игара на срећу и сл;
• куповина земљишта или објеката;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• плаћање пратећих такси;
• намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и 

др.);
• ситан инвентар за припремање хране, пића и напитака;
• клима уређаји-које нису део система, вентилатори-који 

нису део система, алармни системи;
• светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дисплеји, па-

нои и сл.);
• настали путем компензације;
• који су везани за пројекте који су суфинансирани  од стра-

не Секретаријата;
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.

Право учешћа на конкурсу 

Члан 5.
Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 

друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у 
даљем тексту: АПР) са активним статусом.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1) да је у Агенцији за привредне регистре регистрован 
најкасније  60 дана пре дана објављивања Конкурса и има 
седиште, односно регистрован огранак на територији АП 
Војводине; 

2) да обавља угоститељску делатност као претежну делат-
ност или има регистрован огранак за обављање угости-
тељске делатности;

3) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
4) да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
5) да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 

велика правна лица;
6) да није користио средства по  другом основу за исту наме-

ну;
7) да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секрета-

ријату; 
8) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима 
за доделу државне помоћи;

9) да је позитивно пословао (остварио нето добитак у посло-
вању) у години која претходи години објављивања Кон-
курса (за оне привредне субјекте који су основани пре го-
дине објављивања Конкурса);

10) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извр-
шилац услуге не представљају повезана лица у складу  са  
законом;

11) да у било ком периоду у току три узастопне фискал-
не године закључно са даном доношења одлуке о доде-
ли бесповратних средстава, није примио дозвољену de 
minimis државну помоћ чија би висина заједно са траже-
ним средствима прекорачила износ од 23.000.000,00 ди-
нара;

12) да Република Србија, аутономна покрајина  или јединица 
локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13) да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца по-
чев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац 
пријаве није и власник објекта;

14) да је прибавио процену вредности сачињену од стране 
овлашћеног судског вештака (за тачку 1. Намене средста-
ва, уколико је предмет пријаве набавка  половне машине 
или опреме која није старија од 5 година).

Поред наведених услова, конкурсом могу бити дефинисани и 
додатни услови.

Документација која се подноси на Конкурс

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси74:

1. Попуњен и потписан и образац пријаве на Конкурс (пре-
узима се са интернет презентације Секретаријата www.
spriv.vojvodina.gov.rs); 

74 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за оверавање потписа, рукописа 
и преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).
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2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од датума објављи-
вања Конкурса (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу);

3. Уверењa:
- пореске управе да је подносилац пријаве измирио доспе-

ле порезе и доприносе, не старије од дана објављивања 
Конкурса (оригинал или фотокопија оверена од стране 
јавног бележника) и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подносилац 
пријаве измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, не старије од  дана објављивања Конкур-
са (оригинал или фотокопија оверена од стране јавног бе-
лежника);

4. Извештај и обрасци: 75

(а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систе-
му двојног књиговодства – копија Извештаја     за ста-
тистичке потребе, са стањем на дан 31. децембар године 
која претходи години објављивања Конкурса, који је пре-
дат АПР (обрасци:  биланс стања, биланс успеха и статис-
тички биланс);

(б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства – копија пореског биланса 
обвезника пореза на доходак грађана на приходе од са-
мосталне делатности за годину која претходи години 
објављивања Конкурса (образац ПБ2) са обавештењем 
ПУ о успешном пријему;

(в) Биланс стања-преглед промета и стања конта главне књи-
ге на последњи дан месеца који претходи месецу расписи-
вања Конкурса (за привредне субјекте који су основани у 
периоду од 1. јануара године у којој је објављен Конкурс);

(г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца КПО, 
потврда од свих пословних банака о промету на рачуну у 
години објављивања Конкурса и години која претходи го-
дини објављувања Конкурса и  Решења на порез од прихода 
од самосталне делатности у години објављивања Конкурса 
и години која претходи години објављувања Конкурса;

5. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница, за 
пројекте реализоване до датума расписивања Конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве);76

6. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница, за пројекте који ће се реализовати након 
датума расписивања Конкурса (оригинал или оверена фо-
токопија од стране Подносиоца пријаве);77 

7. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на интернет презентацији Секретаријата): 
- о прихватању услова утврђених конкурсом;
- да су дати подаци у Пријави истинити и веродостојни;
- да нема неизмирених обавеза према Покрајинском се-

кретаријату за привреду и туризам, односно     њего-
вом правном претходнику;

- о примљеној дозвољеној de minimis државној помоћи 
у три узастопне фискалне године закључно са даном 
подношења пријаве;78

- о сагласности за коришћење датих података;
- о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
- да није у групи повезаних лица у којој су неки од чла-

нова велика правна лица;
- да подносилац пријаве и добављач опреме, односно 

извршилац услуге  не представљају   повезана  лица у 
складу са законом;

75 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих извештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносилац пријаве је дужан да их достави 
секретаријату у року од 5 дана од настале промене.

76 Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница треба да буду 
у потпуности усаглашени са предметом пријаве. 

77 Предрачун или предрачун-отпремница или предуговор-отпремница 
треба да буду у потпуности усаглашени са предметом пријаве.  

78 У периоду од дана подношење пријаве на Конкурс па до дана потпи-
сивања уговора, у случају да је Подносилац пријаве и Корисник средстава, 
Подносилац пријаве  је дужан да обавести секретаријат о насталим проме-
нама које би утицала на прекорачење de minimis државне помоћи.

- да Република Србија, аутономна покрајина или једи-
ница локалне самоуправе нема већинско учешће у   
власништву. 

8. Доказ о власништву над непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет  пријаве Подносиоца 
захтева, не старији од  дана расписивања конкурса (ори-
гинал или оверена фотокопија извода из Катастра не-
покретности од стране јавног бележника);

9. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој се 
реализује инвестиција која је предмет  пријаве Подносио-
ца захтева (оригинал или фотокопија оверена од стране 
јавног бележника) када непокретност није у власништву 
подносиоца пријаве; 

10. Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа (у 
случају да је објекат већ категорисан)  (оригинал или фо-
токопија оверена од стране јавног бележника);  

11. Процена  вредности сачињена од стране овлашћеног суд-
ског вештака. (уколико је предмет пријаве набавка  по-
ловне машине или опреме која није старијa од 5 година)- 
за тачку 1.  Намене средстава.

Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију 
за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу подсти-
цајних средстава.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српском језику са овером судског тумача.

Поред наведенe документације, Конкурсом може  бити дефи-
нисана и додатна документација која је од значаја за доделу под-
стицајних средстава.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности у 
складу са одредбама закона о општем управном поступку потреб-
но је исто изричито напоменути у пријави на Конкурс.79 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

79 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на Кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тач-
кама 2. и 3. обавезне документације прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.
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 Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које се не односе на Конкурсом пред-
виђене намене и које су супротне одредбама  Правилника 
и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-

ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично), пријаве уз које није приложена потребна, тра-
жена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговорену 
обавезу према Секретаријату или његовом правном прет-
ходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова);

• којима су пословни рачуни  непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Конкурс до дана доношења 
одлуке, као и до дана исплате средстава. 

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет пријаве 
суфинансиран од стране Секретаријата;

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми: 

КРИТЕРИЈУМИ БОД

 да не

2. Препознатљивост локалне самоуправе у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од  
2016. до 2025. године, као део простора туристичких дестинација односи се на седиште привредног субјекта) 10 0

4. Коришћење средстава Секретаријата у периоду две године које претходе години објављивања Конкурса  
(за наведене намене из Правилника) 0 15

5. Учешће жена у власништву  и управљању привредног субјекта/оснивачица предузетничке радње (ку-
мулативно) 10 0

6. Степен развијености локалне самоуправе (односи се на седиште објекта који је предмет пријаве)

- Степен развијености од  изнад републичког просека и од 100% до 80% републичког просека 5

- Степен развијености од  80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености од испод 60% републичког просека 15

8. Број запослених

- До 5 5

- Од 5 до 10 10

- Преко 10 15

9. Тржишни потенцијал 10 0

10. Поседовање награда и признања за остварене пословне резултате  у периоду 2015-2019. 10 0

11. Поседовање стандарда и сертификата привредног субјекта подносиоца пријаве 10 0

12. Оцењеност објекта на Trip Advisor   или  еквивалент - ≥ 75% највише оцене 15 0

13. Економска и функционална оправданост пројекта

 Оправдан 5

 Веома оправдан 10

 Изузетно  оправдан 15

14. Очекивање доприноса унапређењу стандарда и квалитета угоститељско /туристичке понуде 10 0

15. Одрживост пројекта након завршетка финансијске подршке 

Одрживо 5

Веома одрживо 10

Изузетно одрживо 15

16. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0 - 30

17.Решење о категоризацији објекта који је предмет пријаве (Правилник о категоризацији угоститељских 
објеката за смештај) 10 0

Поред наведених критеријума, конкурсом могу бити дефинисани и додатни критеријуми.
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Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. 
овог правилника и сачињава листу   вредновања и рангирања 
пријављених пројеката на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна и против исте се не може уложити правни лек.

Подносилац пријаве коме  су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана почев од дана 
објаве Одлуке на званичној интернет страници Секретаријата, достави: 

• потписану и оверену  изјаву о давању сагласности на одо-
брени износ средстава; 

• извод о регистрацији (регистрованим подацима) подно-
сиоца пријаве  из АПР-а (оригинал или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) у случају када је про-
мена регистрована  након датума издавања извода о ре-
гистрацији (регистрованим подацима) подносиоца прија-
ве  из АПР-а достављеног у  конкурсној документацији;

• потписану и оверену  изјаву да предмет пријаве неће 
отуђити или дати другом привредном субјекту у закуп 
или на коришћење, без сагласности Секретаријата, нај-
мање 24 месеца од дана потписивања уговора о додели 
бесповратних средстава.80

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званич-
ној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори 
посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Начин Исплата средстава се врши по принципу рефундације, у 
складу са динамиком  прилива средстава у буџет.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту у року од најдуже:
- 15 дана од дана доношења Одлуке (за пројекте који су 

реализовани до дана доношења Одлуке); 81

- 15 дана након реализације пројекта  (за пројекте који 
се реализују после дана доношења Одлуке).8

80 Уз сагласност Секретаријата Корисник средстава предмет пријаве може 
отуђити или дати другом привредном субјекту у закуп или на коришћење, 
само у случају када Корисник средстава приложи доказ да ће се предмет 
пријаве користити за исту делатност  коју је обављао  и Корисник средстава.

81 Реализованим пројектом се сматра да  је пројекат у целости реали-
зован у складу са пријавом закључно са исплатом средстава, добављачу 
или пружаоцу услуге, видљивом на изводу из банке Корисника средстава.

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

- наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројекта, 
оправданост Пројекта и сл;

- фото-документацију реализованог пројекта; 
- табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
- оригинале или оверене фотокопије финансијске документа-

ције које  прате табеларни преглед: рачуна са спецификацијом 
машина и опреме, отпремница, извода из банке и другим до-
казима. Наведена фотокопија документације мора бити овере-
на од стране овлашћеног лица Корисника средстава.

2. да омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу наменс-
ког и законитог коришћења Средстава, која подлежу контроли 
примене закона у области материјално-финансијског посло-
вања и наменског и законитог коришћења Средстава, коју 
обавља буџетска инспекција Аутономне покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници при-
ликом објављивања о активностима, мерама и програмима 
који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводи-
на - Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Корисници средстава су дужни да предмет пријаве видљиво 
означе, налепницом/плочицом коју преузимају од Секретаријата 
приликом потписивања уговора.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Конкурс, 
Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана рока 
одређеног Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.82

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.
    Правилник ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у 

„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић

82 Код рачунања рокова  дан објављивања Конкурса  је дан када је Кон-
курс објављен у једном од дневних гласила.
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184.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајински секретар за привреду и 
туризам доноси  

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ 

ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА АП ВОЈВОДИНЕ
У 2019. ГОДИНИ  -ТЕХНОЛОШКО ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ

УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА
У ЦИЉУ ИНОВИРАЊА УГОСТИТЕЉСКИХ ПРОЦЕСА

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој ту-
ристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години -технолош-
ко осавремењавање угоститељских објеката у циљу иновирања 
угоститељских процеса- (у даљем тексту: Правилник) уређују се  
циљеви, услови, намена, поступак доделе бесповратних средста-
ва,  као и други битни елементи од значаја за доделу бесповрат-
них средстава. 

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2019. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 – развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 454 – Субвенције приват-
ним предузећима, 4542 – Капиталне субвенције приватним пре-
дузећима  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у 
циљу унапређења туристичке понуде АП Војводине,  кроз: 

- Подршку развоју туризма у АП Војводини кроз подсти-
цање рада привредних субјекта са циљем подизања нивоа 
квалитета услуга угоститељских објеката; 

- Унапређења конкурентности туристичке понуде АП 
Војводине;

- Увођење технолошких иновација у промоцији и посло-
вању угоститељских објеката;

- Подизање квалитета понуде у односу на просечну понуду 
угоститељског тржишта;

- Подстицања повећања прихода привредних субјеката и 
отварања нових радних места, те пораст пореских прихо-
да и накнада Републике Србије.

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.  

Средства из члана 2. Правилника додељују се најмање једном 
годишње на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава 
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводи-
не у 2019. години -технолошко осавремењавање угоститељских 
објеката у циљу иновирања угоститељских процеса- (у даљем 
тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-

везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса.

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за пројекте:

Технолошког осавремењавања угоститељских објеката кроз 
субвенционисање:

- угоститељских машина и опреме које својим технолош-
ким карактеристикама и начином употребе служе припре-
ми, чувању, послуживању хране и напитака или пружању 
угоститељских услуга на иновативан начин, које  поди-
жу квалитет понуде у односу на просечну понуду угости-
тељског тржишта.

Прихватљиви трошкови:

- професионалне машине и опрема за угоститељство на-
мењене за припрему хране, пића и напитака или пружање 
угоститељских услуга на иновативан начин, које својим 
техничким карактеристикама убрзавају процес припреме 
хране и напитака заснованог на енергетској и еколошкој 
ефикасности, као и на иновативне методе  „припреме на-
кон одлежавања“, „припреме на пари“ или принципима 
„кување и вакумирање“ и „кување и хлађење“ (нпр. кон-
вектомати, пећи на ћумур за припрему стекова, коморе за 
одлежавање стекова, „paco jet“ блендери, „hot mix“ меша-
оне, „termo souc“ и „termo wide“ кувала, и сл.);

- Иновативна професионална опрема за истовремено слу-
жење и чување пића (еномат и сл.).

Сва финансијска средства везана за одобрени пројекат морају 
бити фактурисана на име Корисника средстава, односно исказани 
на рачунима издатим на име Корисника средстава. 

Финансијска средства из претходног става  морају бити плаће-
на на текући рачун добављача и пружаоца услуга (безготовински 
начин плаћања), изузев финансијских средстава чији је начин 
плаћања дефинисан уговором који је Корисник средстава закључио 
са  Развојним фондом  Аутономне покрајине Војводине ДОО Нови 
Сад на основу Конкурса за дугорочне кредите за развој туризма.

Неприхватљиви трошкови:

• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организовање 

игара на срећу и сл;
• куповина земљишта или објеката;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• плаћање пратећих такси;
• намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.);
• ситан инвентар за припремање хране, пића и напитака;
• клима уређаји-које нису део система, вентилатори-који 

нису део система, алармни системи;
• светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дисплеји, па-

нои и сл.);
• настали путем компензације;
• који су везани за пројекте који су суфинансирани  од стра-

не Секретаријата;
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.
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Право учешћа на конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у 
даљем тексту: АПР) са активним статусом.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1) да је у Агенцији за привредне регистре регистрован 
најкасније  60 дана пре дана објављивања Конкурса и има 
седиште, односно регистрован огранак на територији АП 
Војводине; 

2) да обавља угоститељску делатност као претежну делат-
ност или има регистрован огранак за обављање угости-
тељске делатности;

3) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
4) да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
5) да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 

велика правна лица;
6) да није користио средства по  другом основу за исту наме-

ну;
7) да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секрета-

ријату; 
8) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима 
за доделу државне помоћи;

9) да је позитивно пословао (остварио нето добитак у посло-
вању) у години која претходи години објављивања Кон-
курса (за оне привредне субјекте који су основани пре го-
дине објављивања Конкурса);

10) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извр-
шилац услуге не представљају повезана лица у складу  са  
законом;

11) да у било ком периоду у току три узастопне фискал-
не године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis 
државну помоћ чија би висина заједно са траженим сред-
ствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

12) да Република Србија, аутономна покрајина  или јединица 
локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву;

13) да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца по-
чев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац 
пријаве није и власник објекта.

Поред наведених услова, конкурсом могу бити дефинисани и 
додатни услови.

Документација која се подноси на Конкурс

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси83:

1. Попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс (преузи-
ма се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од датума објављи-
вања Конкурса (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу);

83 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за оверавање потписа, рукописа 
и преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

3. Уверењa:
- пореске управе да је подносилац пријаве измирио доспе-

ле порезе и доприносе, не старије од дана објављивања 
Конкурса (оригинал или фотокопија оверена од стране 
јавног бележника) и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подносилац прија-
ве измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода, не старије од  дана објављивања Конкурса (ориги-
нал или фотокопија оверена од стране јавног бележника);

4. Извештај и обрасци: 84

(а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по систе-
му двојног књиговодства – копија Извештаја     за ста-
тистичке потребе, са стањем на дан 31. децембар године 
која претходи години објављивања Конкурса, који је пре-
дат АПР (обрасци:  биланс стања, биланс успеха и статис-
тички биланс);

(б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства – копија пореског биланса 
обвезника пореза на доходак грађана на приходе од са-
мосталне делатности за годину која претходи години 
објављивања Конкурса (образац ПБ2) са обавештењем 
ПУ о успешном пријему;

(в) Биланс стања-преглед промета и стања конта главне 
књиге на последњи дан месеца који претходи месецу рас-
писивања Конкурса (за привредне субјекте који су осно-
вани у периоду од 1. јануара године у којој је објављен 
Конкурс);

(г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца КПО, 
потврда од свих пословних банака о промету на рачуну у 
години објављивања Конкурса и години која претходи го-
дини објављувања Конкурса и  Решења на порез од при-
хода од самосталне делатности у години објављивања 
Конкурса и години која претходи години објављувања 
Конкурса;

5. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница, за 
пројекте реализоване до датума расписивања Конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве);85

6. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница, за пројекте који ће се реализовати након 
датума расписивања Конкурса (оригинал или оверена фо-
токопија од стране Подносиоца пријаве);86 

7. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 
кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на интернет презентацији Секретаријата): 
- о прихватању услова утврђених конкурсом;
- да су дати подаци у Пријави истинити и веродостојни;
- да нема неизмирених обавеза према Покрајинском се-

кретаријату за привреду и туризам, односно     њего-
вом правном претходнику;

- о примљеној дозвољеној de minimis државној помоћи 
у три узастопне фискалне године закључно са даном 
подношења пријаве;87

- о сагласности за коришћење датих података;
- о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
- да није у групи повезаних лица у којој су неки од чла-

нова велика правна лица;
- да подносилац пријаве и добављач опреме, односно 

извршилац услуге  не представљају   повезана  лица у 
складу са законом;

- да  Република Србија, аутономна покрајина или је-
диница локалне самоуправе нема већинско учешће у   
власништву. 

84 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих извештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносилац пријаве је дужан да их достави 
секретаријату у року од 5 дана од настале промене.

85 Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница треба да буду 
у потпуности усаглашени са предметом пријаве. 

86 Предрачун или предрачун-отпремница или предуговор-отпремница 
треба да буду у потпуности усаглашени са предметом пријаве.  

87 У периоду од дана подношење пријаве на Конкурс па до дана потпи-
сивања уговора, у случају да је Подносилац пријаве и Корисник средстава, 
Подносилац пријаве  је дужан да обавести секретаријат о насталим проме-
нама које би утицала на прекорачење de minimis државне помоћи.
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8. Доказ о власништву над непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет  пријаве Подносиоца 
захтева, не старији од  дана расписивања конкурса (ори-
гинал или оверена фотокопија извода из Катастра не-
покретности од стране јавног бележника);

9. Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој се 
реализује инвестиција која је предмет  пријаве Подносио-
ца захтева (оригинал или фотокопија оверена од стране 
јавног бележника) када непокретност није у власништву 
подносиоца пријаве; 

10. Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа (у 
случају да је објекат већ категорисан)  (оригинал или фо-
токопија оверена од стране јавног бележника);  

11. Спецификацијa техничких карактеристика са фотогра-
фијама и детаљним описом иноватних могућности пред-
мета пријаве (Спецификацију прибавити од произвођача, 
продавца или преузети са званиче web странице произ-
вођача).

Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију 
за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу подсти-
цајних средстава.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српском језику са овером судског тумача.

Поред наведенe документације, Конкурсом може  бити дефи-
нисана и додатна документација која је од значаја за доделу под-
стицајних средстава.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности у 
складу са одредбама закона о општем управном поступку потреб-
но је исто изричито напоменути у пријави на Конкурс.88 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

88 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на Кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тач-
кама 2. и 3. обавезне документације прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

 Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које се не односе на Конкурсом пред-
виђене намене и које су супротне одредбама  Правилника 
и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-
ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично), пријаве уз које није приложена потребна, тра-
жена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговорену 
обавезу према Секретаријату или његовом правном прет-
ходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова);

• којима су пословни рачуни  непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Конкурс до дана доношења 
одлуке, као и до дана исплате средстава. 

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет прија-
ве суфинансиран од стране Секретаријата;

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми: 

КРИТЕРИЈУМИ БОД

 да не

2.Препознатљивост локалне самоуправе у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од  
2016. до 2025. године, као део простора туристичких дестинација односи се на седиште привредног субјекта) 10 0

4. Коришћење средстава Секретаријата у периоду две године које претходе години објављивања Конкурса  
(за наведене намене из Правилника) 0 15

5. Учешће жена у власништву  и управљању привредног субјекта/оснивачица предузетничке радње (ку-
мулативно) 10 0
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6. Степен развијености локалне самоуправе (односи се на седиште објекта који је предмет пријаве)

- Степен развијености од  изнад републичког просека и од 100% до 80% републичког просека 5

- Степен развијености од  80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености од испод 60% републичког просека 15

8. Број запослених

- До 5 5

- Од 5 до 10 10

- Преко 10 15

9. Тржишни потенцијал 10 0

10. Поседовање награда и признања за остварене пословне резултате  у периоду 2015-2019. 10 0

11. Поседовање стандарда и сертификата привредног субјекта подносиоца пријаве 10 0

12. Оцењеност објекта на Trip Advisor  или  еквивалент - ≥ 75% највише оцене 15 0

13. Економска и функционална оправданост пројекта

Оправдан 5

Веома оправдан 10

Изузетно  оправдан 15

14. Очекивање доприноса унапређењу стандарда и квалитета угоститељско понуде 10 0

15. Одрживост пројекта након завршетка финансијске подршке 

Одрживо 5

Веома одрживо 10

Изузетно одрживо 15

16. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0 - 30

17.Решење о категоризацији објекта који је предмет пријаве (Правилник о категоризацији угоститељских 
објеката за смештај) 10 0

Поред наведених критеријума, конкурсом могу бити дефинисани и додатни критеријуми.

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. 
овог правилника и сачињава листу   вредновања и рангирања 
пријављених пројеката на основу које сачињава извештај о 
оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна и против исте се не може уложити правни 
лек.

Подносилац пријаве коме  су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана почев од 
дана објаве Одлуке на званичној интернет страници Секретарија-
та, достави: 

• потписану и оверену  изјаву о давању сагласности на одо-
брени износ средстава; 

• извод о регистрацији (регистрованим подацима) подно-
сиоца пријаве  из АПР-а (оригинал или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) у случају када је про-
мена регистрована  након датума издавања извода о ре-
гистрацији (регистрованим подацима) подносиоца прија-
ве  из АПР-а достављеног у  конкурсној документацији.

• потписану и оверену  изјаву да предмет пријаве неће 
отуђити или дати другом привредном субјекту у закуп 
или на коришћење, без сагласности Секретаријата, нај-
мање 24 месеца од дана потписивања уговора о додели 
бесповратних средстава. 89

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на зва-
ничној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.
rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује намен-
ски рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава от-
вори посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор 
и  достави доказ о отвореном посебном наменском динарском  
рачуну (копија картона депонованих потписа са припадајућим 
ЈБКЈС).

Начин Исплата средстава се врши по принципу рефундације, у 
складу са динамиком  прилива средстава у буџет.

89 Уз сагласност Секретаријата Корисник средстава предмет пријаве може 
отуђити или дати другом привредном субјекту у закуп или на коришћење, 
само у случају када Корисник средстава приложи доказ да ће се предмет 
пријаве користити за исту делатност  коју је обављао  и Корисник средстава.
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Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту у року од најдуже:
- 15 дана од дана доношења Одлуке (за пројекте који су 

реализовани до дана доношења Одлуке); 90

- 15 дана након реализације пројекта  (за пројекте који 
се реализују после дана доношења Одлуке)8

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

- наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројекта, 
оправданост Пројекта и сл;

- фото-документацију реализованог пројекта; 
- табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
- оригинале или оверене фотокопије финансијске докумен-

тације које  прате табеларни преглед: рачуна са специфи-
кацијом машина и опреме, отпремница, извода из банке 
и другим доказима. Наведена фотокопија документације 
мора бити оверена од стране овлашћеног лица Корисника 
средстава.

2. да омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници при-
ликом објављивања о активностима, мерама и програмима 
који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводи-
на - Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Корисници средстава су дужни да предмет пријаве видљиво 
означе, налепницом/плочицом коју преузимају од Секретаријата 
приликом потписивања уговора.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Конкурс, 
Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана рока 
одређеног Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.91

90 Реализованим пројектом се сматра да  је пројекат у целости реали-
зован у складу са пријавом закључно са исплатом средстава, добављачу 
или пружаоцу услуге, видљивом на изводу из банке Корисника средстава.

91 Код рачунања рокова  дан објављивања Конкурса  је дан када је Кон-
курс објављен у једном од дневних гласила

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић

185.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 
‒ др.одлука, 37/16 и 29/17), Покрајински секретар за привреду и 
туризам доноси  

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ 

ПОТЕНЦИЈАЛА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

У 2019. ГОДИНИ – ОРГАНИЗОВАЊЕ КОНГРЕСА

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава удружењима 
грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристич-
ког  потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2019. години 
– организовање конгреса (у даљем тексту: Правилник) уређују се 
циљеви, намена, поступак доделе бесповратних средстава као и 
други битни елементи од значаја за доделу бесповратних сред-
става.

Циљеви

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2019. годину, Програм 1507 – Уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 481 – Дотације невладиним 
организацијама, 4819 Дотације осталим непрофитним инсти-
туцијама  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у 
циљу: 

- Подстицања рада удружења грађана која организују кон-
грес на територији Аутономне покрајине Војводине, која 
се баве унапређењем  туристичке понуде Аутономне по-
крајине Војводине кроз организовање конгреса од по-
крајинског, републичког и међународног значаја;

- афирмација конгресног туризма као значајног фактора 
развоја туризма АП Војводине; 

- подизање професионалних стандарда конгресног тури-
зма као једном од најпрофитабилнијих облика туристич-
ких кретања;
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- унапређење конгресно-туристичке понуде;
- повећање укупне туристичке понуде  АП Војводине кроз 

унапређење конгресног туризма и
- позиционирање АП Војводине као пожељне конгресне 

дестинације.

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.

Средства су намењена удружењима грађана и другим непро-
фитним институцијама сa територије Аутономне покрајине 
Војводине и додељују се најмање једном годишње на основу Кон-
курса (у даљем тексту: Конкурс).

Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

 
Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-

не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, на порталу е-Управа, као и у једном од 
дневних гласила, који се дистрибуирају на територији АП Војво-
дине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса. 

Намена средстава

Члан 4.

Средства су намењена за организовање конгреса на територији 
Аутономне покрајине Војводине. 

Прихватљиви трошкови за конгресе су:

a) материјални трошкови: трошкови закупа простора, из-
најмљивања пратеће опреме техничке подршке и аудио 
визуелне опремe, као и режијски трошкови (струја, вода, 
интернет и сл);

Обрачун материјалних трошкова прихвата се по тржишној 
цени према броју дана трајања конгреса;

б) путни трошкови: за највише пет предавача на конгресу, од 
места пребивалишта предавача до места одржавања кон-
греса и то авио, аутобуски, железнички и аутомобилски 
превоз за један долазак и један одлазак по предавачу за 
сваки дан трајања конгреса, а за предаваче којима је обез-
беђен смештај за један долазак и један одлазак на конгрес. 
Путни трошкови за авио, аутобуски и железнички превоз 
прихвата се према приложеној превозној карти. Обрачун 
трошкова превоза аутомобилом прихвата се тако што се 
број пређених километара множи са 30% цене једног ли-
тра бензина типа BMB 95 без ПДВ-а;

в) трошкови смештаја: за највише пет предавача чије је ме-
сто пребивалишта удаљено више од 30 км од места одр-
жавања конгреса, а највише за број дана трајања конгреса 
у хотелу на бази полупансиона;

г) трошкови симултаног превода током трајања конгреса: за 
највише три извршиоца са пратећом опремом; 

д) трошкови информисања јавности и видљивости конгре-
са: обухватају трошкове припреме пропагандног мате-
ријала за конгрес (трошкови израде штампаног материја-
ла, обавештења, сертификати, програми, постери и оста-
ли рекламно пропагандни материјали), трошкови медијс-
ког оглашавања (израда спотова, реклама, оглашавања у 
медијима и слично); 

ђ) административни трошкови: обузватају трошкове за из-
давање административних дозвола за организовање кон-
греса.

Tрошкови информисања јавности и видљивости конгреса при-
хватају се највише до 50% од укупних (а+б+в+г+ђ) прихватљивих 
трошкова организовања конгреса.

Прихватљиви трошкови реализовани приликом организовања 
конгреса су трошкови који су плаћени на текући рачун добавља-
ча и пружаоца услуга (безготовински начин плаћања) и који су 
фактурисани на име Подносиоца пријаве (Корисника средстава), 
односно исказани на рачунима издатим на име Подносиоца прија-
ве (Корисника средстава).

Неприхватљиви трошкови су:

• трошкови активности на припреми програма;
• трошкови који се не односе на период спровођења пројек-

та;
• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организовање 

игара на срећу и сл;
• трошкови куповине и стицања опреме и сл;
• куповина земљишта или објеката или непокретног или 

покретног добра било које врсте;
• трошкови партнера у пројекту;
• трошкови који нису предвиђени спецификацијом трошко-

ва која је саставни део Пријаве;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• трошкови дневница;
• трошкови израде и ажурирања интернет страница;
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.

Право учешћа на Конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана и друге 
непрофитне институције које организују конгрес на територији 
Аутономне покрајине Војводине, уписане у регистар Агенције за 
привредне регистре са активним статусом, које својим програ-
мима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса (у даљем тексту: 
Подносилац пријаве).

Бесповратна средства не додељују се: физичким лицима, ин-
директним корисницима буџета Аутономне покрајине Војводи-
не, привредним субјектима и другим корисницима чије је финан-
сирање уређено актима које доносе или на њих дају сагласност 
Скупштина Аутономне покрајине Војводине или Покрајинска 
влада.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

Подносилац пријаве учествује на Конкурсу, под следећим ус-
ловима:

1. да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре 
60 дана пре објављивања Конкурса;

2. да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3. да конгрес има утврђен датум, време и место одржавања 

и планирани број учесника;
4. да аплицира само с једним Пројектом;
5. да поседује програм конгреса;
6. да има искуство од минимум 2 године рада на сличним 

пројектима и/или да има реализовано више од 2 догађаја 
од покрајинског, републичког или међународног значаја.

Поред наведених услова, конкурсом могу бити дефинисани и 
додатни услови.
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Потребна документација

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси92:

1. У потпуности испуњен образац пријаве на Конкурс (пре-
узима се са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) подно-
сиоца пријаве из АПР-a, не старији од датума објављи-
вања Конкурса (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу);

3. Уверењa:
- Пореске управе да је подносилац пријаве измирио доспе-

ле порезе и доприносе, не старије од датума објављивања 
Конкурса (оригинал или фотокопија оверена код надлеж-
ног органа за оверу) и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подносилац 
пријаве измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, не старије од датума објављивања Кон-
курса (оригинал или фотокопија оверена код надлежног 
органа за оверу);

4. Програм конгреса (датум, време, место, сатница деша-
вања), потписан од стране подносиоца пријаве;

5. Документација са којом се доказује (предуговор, уговор, 
споразум и сл.) да је организатор обезбедио оператив-
но-техничке услове за организовање Конгреса (простор, 
пратећу опрему техничку подршку, аудио визуелну опре-
му);

6. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о броју учесника на 
конгресу;

7. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о прихватању услова 
за доделу средстава;

8. Изјава под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу Подносиоца пријаве о тачности података 
наведених у пријави на Конкурс;

9. Поред обавезне документације, потребна документација 
за одлучивање је и следећа документација:

10. документација којом се доказује значај и вишегодишњи 
континуитет одржавања Конгреса (изјава, исечци из но-
вина, фотографије и сл);

 документација којом се доказује искуство од минимум 
2 године рада на сличним пројектима и/или реализација 
више од 2 догађаја од покрајинског, републичког или 
међународног значаја.

Поред наведенe документације, Конкурсом може бити дефини-
сана и додатна документација која је од значаја за доделу подсти-
цајних средстава.

Уколико се документација прибавља по службеној дужности 
у складу са одредбама Закона о општем управном поступку, по-
требно је да подносилац пријаве изричито напомене у пријави на 
Конкурс.93 

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

92 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за оверавање потписа, рукописа 
и преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

93 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тач-
кама 2. и 3. обавезне документације прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве обрађује Комисија за преглед пријава са 
приложеном документацијом, оцењивање и израду предлога за 
доделу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник.

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након ис-
тека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се сма-
тра пријава предата најкасније на дан истека рока непосред-
но на писарници Секретаријата или која је најкасније истог 
дана послата поштом Секретаријату, а што се види из печата 
или потврде поште или другог професионалног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране неовлашће-
них лица и субјеката који нису предвиђени Конкурсом и 
пријаве које се не односе на Конкурсом предвиђене намене и 
које су супротне одредбама  Правилника и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-
ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично), пријаве уз које није приложена потребна, тра-
жена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговорену 
обавезу према Секретаријату или његовом правном прет-
ходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова);

• којима су пословни рачуни  непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Конкурс до дана доношења 
одлуке, као и до дана исплате средстава. 

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет пријаве 
суфинансиран од стране Секретаријата;

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.

Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 
узимати следећи критеријуми:  

КРИТЕРИЈУМ БОД

 да не

1. Конгрес које се одржава у местима која су Стратегијом развоја туризма Републике Србије за период од  
2016. до 2025. године, препозната као део простора туристичких дестинација 10 0
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2. Значај конгреса  

-покрајински 5

-републички 10

-међународни 15

3. Континуитет одржавања конгреса више година

-до три године 5

-дужи од три године 10

4. Време трајања конгреса

-до два дана 5

-дужи од два дана 10

5. Број званичних учесника програма на конгресу у 2018. години

-До 20 учесника 5

-Преко 20 учесника 10

6. Број учесника 

-До 300 5

-Преко 300 10

7. Квалитет конгресног програма који има препознатљив ефекат за промоцију и развој туристичке понуде 
АПВ 0-30

8. Квалитет ванконгресног програма  који има препознатљив ефекат за промоцију туристичке дестинације 
где се Конгрес одржава 0-20

Поред наведених критеријума, конкурсом могу бити дефинисани и додатни критеријуми.

Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

По истеку рока за подношење пријава на Конкурс, Комисија  
прегледа све приспеле пријаве и поднету документацију  ради 
провере испуњености услова.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 
9. овог правилника и сачињава листу вредновања и рангирања 
пријављених пројеката.

Рок за утврђивање листе из става 2. овог члана, не може бити 
дужи од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава. 

Листа из става 2. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници Секретаријата и на порталу е-Управа. 

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и при-
ложену документацију у року од три радна дана од дана објављи-
вања листе из става 2. овог члана. 

На листу из става 2. овог члана учесници конкурса имају право 
приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, Секрета-
ријат доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Одлуку о додели средстава Секретаријат доноси у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Одлука из става 8. овог члана објављује се на званичној интер-
нет страници Секретаријата и на порталу е-Управа. 

Одлука из става 8. овог члана је коначна и против ње се не може 
уложити правни лек.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа траже-
них средстава.

Подносилац пријаве коме су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од најдуже седам дана 
након доношења Одлуке достави:

• Извод о регистрацији (регистрованим подацима) подно-
сиоца пријаве  из АПР-а (оригинал или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) у случају да је ре-
гистрована промена након датума издавања Извода о ре-
гистрацији (регистрованим подацима) подносиоца прија-
ве  из АПР-а достављеног у конкурсној документацији.

• потписану и оверену Изјаву о давању сагласности на одо-
брени износ средстава;

• потписану и оверену Изјаву о непостајању сукоба интереса;
• потписану и оверену Изјаву о поседовању интерног акта 

о антикорупцијској политици;
• Фотокопија ОП обрасца;
• Фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца 

пријаве;
• Фотокопија картона депонованих потписа из Управе за тре-

зор, уколико постоји отворен наменски динарски  рачун и 
ЈБКЈС (јединствени број корисника јавних средстава). 

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе, до висине одо-
брених и оправданих средстава. 

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори 
посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Начин Исплата средстава се врши по принципу рефундације, у 
складу са динамиком  прилива средстава у буџет.
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Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је:

1. Да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту у року од најдуже:
• 15 дана од дана доношења Одлуке (за Конгресе који се 

буду одржали до доношења Одлуке);
• 15 дана од дана завршетка Конгреса (за Конгресе који 

ће се одржавати после доношења Одлуке).

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

• наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројекта, 
оправданост Пројекта и сл;

• фото-документацију реализованог пројекта; 
• табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
• оригинале или оверене фотокопије финансијске докумен-

тације које  прате табеларни преглед: рачуна са специфи-
кацијом радова и опреме, отпремница, извода из банке и 
другим доказима. Наведена фотокопија документације 
мора бити оверена од стране овлашћеног лица Корисника 
средстава.

2. Да омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници при-
ликом објављивања о активностима, мерама и програмима 
који се финансирају по Конкурсу, наведe да је у његовом 
финансирању учествовала Аутономна покрајина  Војводи-
на - Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Конкурс, 
Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана рока 
одређен Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.94

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

94 Код рачунања рокова  дан објављивања Конкурса  је дан када је Кон-
курс објављен у једном од дневних гласила

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић

186.

На основу чланова 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др.одлу-
ка, 37/16 и 29/17), Покрајински секретар за привреду и туризам доноси  

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА  ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ 

ПОТЕНЦИЈАЛА  АП  ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.

Правилником о додели бесповратних средстава привредним 
субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој ту-
ристичког потенцијала АП Војводине у 2019. години (у даљем 
тексту: Правилник) уређују се  циљеви, услови, намена, поступак 
доделе бесповратних средстава,  као и други битни елементи од 
значаја за доделу бесповратних средстава. 

Циљеви 

Члан 2.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) додељује бесповратна средства обезбеђенa 
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 
2019. годину, Програм 1507 – уређење и развој у области туризма, 
Програмска активност 1001 – развој туристичког потенцијала АП 
Војводине, Економска класификација 454 – Субвенције приват-
ним предузећима, 4542 – Капиталне субвенције приватним пре-
дузећима  из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета, у 
циљу унапређења туристичке понуде АП Војводине,  кроз: 

- Подршку развоју туризма у АП Војводини кроз подсти-
цање рада привредних субјекта са циљем подизања нивоа 
квалитета услуга угоститељских објеката; 

- Унапређења конкурентности туристичке понуде АП 
Војводине;

-  Повећања броја ноћења и продужења боравка туриста у 
АП Војводини кроз унапређење квалитета услуга и додат-
них туристичких садржаја у постојећим  угоститељским 
објектима;

- Подстицања повећања прихода привредних субјеката и 
отварања нових радних места, те пораст пореских прихо-
да и накнада Републике Србије; 

Конкурс за доделу средстава 

Члан 3.  

Средства из члана 2. Правилника додељују се најмање једном 
годишње на основу Конкурса за доделу бесповратних средстава 
привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине 
у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс).
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Обавезни елементи Конкурса су: назив акта на основу ког се 
расписује Конкурс, намена средстава, висина укупних средста-
ва, износ средстава према намени, период реализације пројекта, 
право и услови учешћа на Конкурсу, начин и рок за подношење 
пријава на Конкурс, критеријуми и мерила за оцену пријава, оба-
везна документација која се подноси уз пријаву, као и други по-
даци који су важни за спровођење Конкурса односно утврђивање 
квалификованости подносиоца пријаве на Конкурс. 

Текст Конкурса се објављује у „Службеном листу Аутоном-
не покрајине Војводине” и на интернет страници Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs, као и у једном од дневних гласила, 
који се дистрибуирају на територији АП Војводине. 

Рок за пријављивање на Конкурс не може бити краћи од 15 дана 
од дана објављивања Конкурса.

Намена средстава

Члан 4.
Средства су намењена за пројекте:

1. Подизања нивоа квалитета и капацитета објеката турис-
тичке супраструктуре95 кроз субвенционисање:
А) изградње, доградње, реконструкције, адаптације, са-

нације и инвестиционог одржавања угоститељских 
објеката у складу са Законом о планирању и изградњи; 

Б) израде пројектно техничке документације за актив-
ности из тачке 1. под А.

Унапређeња квалитета услуга и додатних туристичких садр-
жаја објеката туристичке супраструктуре кроз субвенционисање:

- опремањa угоститељских објеката додатним садржајима 
на начин предвиђен Законом о планирању и изградњи.

Прихватљиви трошкови:

За тачку 1. под А:

• изградња објекта обухвата: претходне радове, припрем-
не радове за грађење, грађење објекта и стручни надзор у 
току грађења објекта; 

• доградња објекта обухвата: извођење грађевинских и дру-
гих радова којима се изграђује нови простор ван постојећег 
габарита објекта, као и надзиђивање објекта, и са њим 
чини грађевинску, функционалну или техничку целину;

• реконструкција објекта обухвата: извођење грађевинских 
и других радова на постојећем објекту у габариту и волу-
мену објекта којима се утиче на испуњавање основних за-
хтева за објекат, мења технолошки процес; мења спољни 
изглед објекта или повећава број функционалних једини-
ца, врши замена уређаја, постројења, опреме и инстала-
ција са повећањем капацитет;

• адаптација објекта обухвата: извођење грађевинских 
и других радова на постојећем објекту, којима се врши 
промена организације простора у објекту, врши замена 
уређаја, постројења, опреме и инсталација истог капа-
цитета, а којима се не утиче на стабилност и сигурност 
објекта, не мењају конструктивни елементи, не мења 
спољни изглед и не утиче на безбедност суседних објека-
та, саобраћаја, заштите од пожара и животне средине;

• санација објекта обухвата:  радове на постојећем објекту 
којима се врши поправка уређаја, постројења и опреме, од-
носно замена конструктивних елемената објекта, којима 
се не мења спољни изглед, не утиче на безбедност сусед-
них објеката, саобраћаја и животне средине и не утиче на 
заштиту природног и непокретног културног добра, однос-
но његове заштићене околине, осим рестаураторских, кон-
зерваторских радова и радова на ревитализацији;

95 Туристичка супраструктура- угоститељски објекти као и галерије, 
изложбени, конгресни и забавни објекти који су у непосредној вези са 
угоститељским објектима и објектима спортско рекреативног садржаја 
или са њима чине јединствену целину (Закон о туризму - „Сл. гласник РС“, 
бр. 36/2009, 88/2010,99/2011, 93/2012 ,84/2015 и 83/2018)

• инвестиционо одржавања објекта обухвата: извођење 
грађевинско-занатских, односно других радова зависно 
од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења 
објекта у току експлоатације. 

За тачку 1. под Б)

• израда пројектно – техничке документације, израђене и 
оверене од стране овлашћеног лица, у складу са Законом 
о планирању и изградњи искључиво за нове туристичке 
објекте који се изграђују по систему „greenfield“ или адап-
тација девастираних објеката по принципу „brownfield“.   

За тачку 2.

• опремање угоститељског објекта додатним садржајима, 
који треба да утичу на продужење боравка туриста (опре-
мање: спортских терена, теретана, сала за билијар и стони 
тенис, куглана, базена на отвореном и у затвореном прос-
тору, дечијег игралишта, spa и wellness центара и сл.) 

Сва финансијска средства везана за одобрени пројекат морају 
бити фактурисана на име Корисника средстава, односно исказани 
на рачунима издатим на име Корисника средстава. 

Финансијска средства из претходног става  морају бити плаће-
на на текући рачун добављача и пружаоца услуга (безготовински 
начин плаћања), изузев финансијских средстава чији је начин 
плаћања дефинисан уговором који је Корисник средстава закљу-
чио са  Развојним фондом  Аутономне покрајине Војводине ДОО 
Нови Сад на основу Конкурса за дугорочне кредите за развој ту-
ризма.

Неприхватљиви трошкови:

• заостали дугови, губици и камате;
• трошкови плаћања пореза и царина, зарада, организовање 

игара на срећу и сл;
• куповина земљишта или објеката;
• губици настали приликом конверзије валуте;
• плаћање пратећих такси;
• намештај (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.);
• клима уређаји-које нису део система, вентилатори-који 

нису део система, алармни системи;
• светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дисплеји, па-

нои и сл.);
• настали путем компензације;
• који су везани за пројекте који су суфинансирани  од стра-

не Секретаријата;
• сви остали трошкови који нису наведени под прихватљи-

вим трошковима.

Право учешћа на конкурсу 

Члан 5.

Право учешћа на Конкурсу имају микро и мала привредна 
друштва и предузетници (у даљем тексту: Подносилац пријаве), 
који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре (у 
даљем тексту: АПР) са активним статусом.

Услови учешћа на Конкурсу

Члан 6.

ОПШТИ УСЛОВИ: 

1) да је у Агенцији за привредне регистре регистрован 
најкасније  60 дана пре дана објављивања Конкурса и има 
седиште, односно регистрован огранак на територији АП 
Војводине; 

2) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
3) да над њим није покренут стечајни поступак и поступак 

ликвидације;
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4) да није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 
велика правна лица;

5) да није користио средства по  другом основу за исту намену;
6) да нема  неиспуњених  уговорних обавеза према Секрета-

ријату; 
7) да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног 

субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о   правилима 
за доделу државне помоћи;

8) да је позитивно пословао (остварио нето добитак у посло-
вању) у години која претходи години објављивања Кон-
курса (за оне привредне субјекте који су основани пре го-
дине објављивања Конкурса);

9) да подносилац пријаве и добављач опреме, односно извр-
шилац услуге не представљају повезана лица у складу  са  
законом;

10) да у било ком периоду у току три узастопне фискал-
не године закључно са даном доношења одлуке о додели 
бесповратних средстава, није примио дозвољену de minimis 
државну помоћ чија би висина заједно са траженим сред-
ствима прекорачила износ од 23.000.000,00 динара;

11) да Република Србија, aутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправе нема већинско учешће у власништву.

ДОДАТНИ УСЛОВИ:

1) да обавља угоститељску делатност као претежну делат-
ност или има регистрован огранак за обављање угости-
тељске делатности;

2) да је издат акт  надлежног органа који одређује правила 
градње за одређену локацију или за извођење грађевин-
ских радова или да је поднет захтев надлежном органу за 
издавање акта који одређује правила градње за одређену 
локацију или за извођење грађевинских радова96 (за тачку 
1. под А Намене средстава); 

3) да уговор о закупу/подзакупу траје најмање 24 месеца по-
чев од дана расписивања Конкурса уколико подносилац 
пријаве није и власник објекта;

Поред наведених услова, Конкурсом могу бити дефинисани и 
додатни услови.

Документација која се подноси на Конкурс

Члан 7.

Обавезна документација која се подноси97:

1. Попуњен и потписан образац пријаве на Конкурс (преузи-
ма се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.
vojvodina.gov.rs); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) прив-
редног субјекта из АПР, не старији од датума објављи-
вања Конкурса (оригинал или фотокопија оверена код на-
длежног органа за оверу);

3. Уверењa:
- пореске управе да је подносилац пријаве измирио доспе-

ле порезе и доприносе, не старије од дана објављивања 
Конкурса (оригинал или фотокопија оверена од стране 
јавног бележника) и  

- надлежне локалне Пореске управе да је подносилац 
пријаве измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода, не старије од  дана објављивања Конкур-
са (оригинал или фотокопија оверена од стране јавног бе-
лежника);

96 односи се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у складу са За-
коном о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 132/2014, 
145/2014 и 83/2018)  (решење о локацијским условима или грађевинска 
дозвола)

97 Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа 
(„Сл. гласник РС”, бр. 93/14 ,22/15 и 87/18) за оверавање потписа, рукописа 
и преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 
општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност 
за оверавање задржавају општинске управе и судови (основни судовови, 
судске јединице и пријемне канцеларије основних судова).

4. Извештај и обрасци: 98

(а) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему двојног књиговодства – копија Извештаја     за ста-
тистичке потребе, са стањем на дан 31. децембар године 
која претходи години објављивања Конкурса, који је пре-
дат АПР (обрасци:  биланс стања, биланс успеха и ста-
тистички биланс);

(б) Привредни субјекти који воде пословне књиге по сис-
тему простог књиговодства – копија пореског биланса 
обвезника пореза на доходак грађана на приходе од са-
мосталне делатности за годину која претходи години 
објављивања Конкурса (образац ПБ2) са обавештењем 
ПУ о успешном пријему;

(в) Биланс стања-преглед промета и стања конта главне 
књиге на последњи дан месеца који претходи месецу рас-
писивања Конкурса (за привредне субјекте који су осно-
вани у периоду од 1. јануара године у којој је објављен 
Конкурс);

(г) Паушални порески обвезници: фотокопија обрасца КПО, 
потврда од свих пословних банака о промету на рачуну у 
години објављивања Конкурса и години која претходи го-
дини објављувања Конкурса и  Решења на порез од при-
хода од самосталне делатности у години објављивања 
Конкурса и години која претходи години објављувања 
Конкурса;

5) Уверење Централног регистра обавезног социјалног оси-
гурања о броју запослених лица-поднетих пријава на оси-
гурање, закључно са последњим даном месеца који пре-
дходи месецу објављивања Конкурса.

6) Доказ о власништву над непокретности на којој се реа-
лизује инвестиција која је предмет  пријаве Подносио-
ца захтева, не старији од  дана расписивања Конкурса 
(оригинал или оверена фотокопија извода из Катастра 
непокретности од стране јавног бележника/надлежног 
суда);

7) Уговор о закупу или подзакупу непокретности на којој 
се реализује инвестиција која је предмет  пријаве Подно-
сиоца захтева (оригинал или фотокопија оверена од стра-
не јавног бележника/надлежног суда) када непокретност 
није у власништву подносиоца пријаве; 

8) Изјава власника непокретности којом закупцу/подзакуп-
цу дозвољава извођење радова који су предмет пријаве 
(оригинал или фотокопија оверена од стране јавног бе-
лежника) када непокретност није у власништву подно-
сиоца пријаве;99

9) Потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 
подносиоца пријаве о смештајним капацитетима којима 
се располаже у угоститељском објекту; 

10) Решење о категоризацији објекта одговарајућег органа (у 
случају да је објекат већ категорисан) (оригинал или фо-
токопија оверена од стране јавног бележника); 

11) Потврду о плаћеним боравишним таксама. 
12) Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу, у прилогу пријавног обрасца 
(на интернет презентацији Секретаријата): 
- о прихватању услова утврђених конкурсом;
- да су дати подаци у Пријави истинити и веродостојни;
- да нема неизмирених обавеза према Покрајинском се-

кретаријату за привреду и туризам, односно     њего-
вом правном претходнику;

- о примљеној дозвољеној de minimis државној помоћи 
у три узастопне фискалне године закључно са даном 
подношења пријаве;100

- о сагласности за коришћење датих података;
- о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;

98 Подносилац пријаве је одговоран за исправност поднетих финан-
сијксих извештаја. У случају да постоји било каква измена у предатим 
финансијксим извештајима, подносилац пријаве је дужан да их достави 
секретаријату у року од 5 дана од настале промене.

99 Изјаву није потребно доставити у случају када је уговором закуподо-
вац дозволио извођење радова који су предмет пријаве.

100 У периоду од дана подношење пријаве на Конкурс па до дана потпи-
сивања уговора, у случају да је Подносилац пријаве и Корисник средстава, 
Подносилац пријаве  је дужан да обавести секретаријат о насталим проме-
нама које би утицала на прекорачење de minimis државне помоћи.
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- да није у групи повезаних лица у којој су неки од чла-
нова велика правна лица;

- да подносилац пријаве и добављач опреме, односно 
извршилац услуге  не представљају   повезана  лица у 
складу са законом;

- да Република Србија, аутономна покрајина или једи-
ница локалне самоуправе нема већинско учешће у   
власништву.

Додатна документација:

За тачку 1. А Намене средстава:

1. Акт надлежног органа за извођење грађевинских радо-
ва у складу са чланом 6. тачка 2. Додатних услова  овог 
правилника (оригинал или  фотокопија оверена од стране 
јавног бележника/надлежног суда);101

2. Предмер и предрачун радова и опреме израђен од стране 
одговорног пројектанта (оригинал или фотокопија овере-
на од стране јавног бележника/надлежног суда) (за тачку 
1.А Намене средстава); 

За тачку 1. Б Намене средстава:

1. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве);  (за тачку 1.Б Намене средстава)102

2. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница (оригинал или оверена фотокопија од 
стране Подносиоца пријаве);  (за тачку 1.Б Намене сред-
става)103

За тачку 2. Намене средстава:

1. Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница 
(оригинал или оверена фотокопија од стране Подносио-
ца пријаве);8  

2. Предрачун или предрачун-отпремница или предуго-
вор-отпремница (оригинал или оверена фотокопија од 
стране Подносиоца пријаве);9  

Подносилац пријаве може доставити и додатну документацију 
за коју процени да је од значаја за критеријуме за доделу подсти-
цајних средстава.

Када се прилажу документа на страном језику доставити и пре-
вод на српском језику са овером судског тумача.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Уколико се прибавља документација по службеној дужности у 
складу са одредбама закона о општем управном поступку потреб-
но је исто изричито напоменути у пријави на Конкурс.104 

Поред наведене документације, Конкурсом може бити дефини-
сана и друга додатна документација.

101 У случају да је Подносилац пријаве доставио надлежном органу  
захтев за прибављање предметног акта у пријави на Конкурс потребно 
је доставити поднесак којим се доказује да је захтев поднет надлежном 
органу. 

102 Рачун или рачун-отпремница или уговор-отпремница треба да 
буду у потпуности усаглашени са предметом пријаве за тачку 1Б. и тачку 
2. Намене средстава.

103 Предрачун или предрачун-отпремница или предуговор-отпремни-
ца треба да буду у потпуности усаглашени са предметом пријаве за тачку 
1Б. и  за тачку 2. Намене средстава.

104 Подносилац пријаве на обрасцу који је саставни део пријаве на Кон-
курс треба да се изјасни о томе да ли ће документацију наведену под тач-
кама 2. и 3. обавезне документације прибавити сам или је сагласан с тим 
да је прибави Секретаријат, по службеној дужности.

Документација достављена на Конкурс се не враћа.

Поступање с пријавама

Члан 8.

Пристигле  пријаве са приложеном документацијом, обрађује 
Комисија за преглед пријава, оцењивање и израду предлога за до-
делу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

Покрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: 
Покрајински секретар) решењем образује Комисију. 

Чланови Комисије се именују из редова запослених у Секрета-
ријату, а могу бити ангажовани и стручњаци из области за коју је 
расписан Конкурс.

Чланови Комисије не могу истовремено бити Корисници 
средстава по Конкурсу који се спроводи и дужни су да потпишу 
Изјаву о одсуству сукоба интереса.

Веродостојност података Комисија утврђује на основу поднете 
документације и изјаве коју потписује одговорно лице  Подно-
сиоца пријаве.

По потреби, на предлог Комисије, покрајински секретар може 
наложити да се изврши додатна контрола усаглашености пода-
така из конкурсне пријаве и достављене документације са чиње-
ничним стањем на лицу места код учесника на Конкурсу, о чему 
ће се сачинити извештај / записник. 

Комисија ће одбацити пријаве Подносилаца:

• неблаговремене пријаве (пријаве које су поднете након 
истека рока предвиђеног у Конкурсу). Благовременом се 
сматра пријава предата најкасније на дан истека рока не-
посредно на писарници Секретаријата или која је најкас-
није истог дана послата поштом Секретаријату, а што се 
види из печата или потврде поште или другог професио-
налног достављача;

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени Кон-
курсом и пријаве које се не односе на Конкурсом пред-
виђене намене и које су супротне одредбама  Правилника 
и  Конкурса);

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, пријаве које су непот-
писане, с непопуњеним рубрикама, попуњене графитном 
оловком, пријаве послате факсом или електронском по-
штом (e-mail), пријаве које нису поднете на одговарајућем 
обрасцу, без одговарајућих обавезних попуњених подата-
ка у пријави, које садрже неразумљиве и нечитке податке 
и слично), пријаве уз које није приложена потребна, тра-
жена документација;

• уколико се утврди да су користили средства Секретарија-
та, а у уговореном року нису испунили раније уговорену 
обавезу према Секретаријату или његовом правном прет-
ходнику  (Покрајински секретаријат за привреду, запо-
шљавање и равноправност полова);

• којима су пословни рачуни  непрекидно блокирани од 
дана подношења пријаве на Конкурс до дана доношења 
одлуке, као и до дана исплате средстава. 

• уколико се утврди да је пројекат који је предмет пријаве 
суфинансиран од стране Секретаријата;

Критеријуми за доделу Средстава

Члан 9.
Приликом одлучивања о одобравању Средстава, у обзир ће се 

узимати следећи критеријуми: 



13. фебруар 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 8 - Страна 1213

КРИТЕРИЈУМИ БОД

 да не

1. Усклађеност пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије и Програмом развоја туризма 
АПВ 10 0

2.Препознатљивост локалне самоуправе у Стратегији развоја туризма Републике Србије за период од  
2016. до 2025. године, као део простора туристичких дестинација (за тачке 1 и 2 Намене средстава и односи 
се на седиште објекта који је предмет пријаве)

10 0

3. Објекат који је предмет пријаве представља заштићено културно добро или део културног добра 15 0

4. Коришћење средстава Секретаријата у периоду две године које претходе години објављивања Конкурса  
(за наведене намене из Правилника) 0 15

5. Учешће жена у власништву  и управљању привредног субјекта/оснивачица предузетничке радње ку-
мулативно 10 0

6. Степен развијености локалне самоуправе (односи се на седиште објекта који је предмет пријаве)

- Степен развијености од  изнад републичког просека и од 100% до 80% републичког просека 5

- Степен развијености од  80% до 60% републичког просека 10

- Степен развијености од испод 60% републичког просека 15

7. Број запослених

- До 5 5

- Од 5 до 10 10

- Преко 10 15

8. Тржишни потенцијал 10 0

9. Поседовање награда и признања за остварене пословне резултате  у периоду 2015-2019. године 10 0

10. Поседовање стандарда и сертификата привредног субјекта подносиоца пријаве 10 0

11. Оцењеност објекта на Booking-u или  еквивалент - ≥ 75% највише оцене 15 0

12. Економска и функционална оправданост пројекта

 Оправдан 5

 Веома оправдан 10

 Изузетно  оправдан 15

13. Очекивање доприноса унапређењу стандарда и квалитета туристичке понуде 10 0

14. Оригиналност и аутентичност пројекта

 Оригинално 5

 Веома оригинално 10

 Изузетно оригинално 15

15. Одрживост пројекта након завршетка финансијске подршке 

 Одрживо 5

 Веома одрживо 10

 Изузетно одрживо 15

16.Решење о категоризацији објекта који је предмет пријаве (Правилник о категоризацији угоститељских 
објеката за смештај) 15 0

17. Смештајни капацитети којим привредни субјекат располаже

- Од 0 до 15 лежаја 5

- Од 15 до 20 лежаја 10

- Од 25 до 50 лежаја 15

- Преко 50 лежаја 20

18. Износ  плаћених боравишних такси 

- Испод 100.000,00 динара 5

- Од 100.000,00 до 500.000,00 динара 10

- Преко 500.000,00 динара 15

19. Значај пројекта за развој туристичке понуде АПВ 0-30

Поред наведених критеријума, конкурсом могу бити дефинисани и додатни критеријуми.
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Поступак доделе Средстава и одлучивање

Члан 10.

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 9. овог 
правилника и сачињава листу   вредновања и рангирања пријављених 
пројеката на основу које сачињава извештај о оцењивању пријава. 

На основу извештаја Комисија сачињава предлог о расподели 
средстава.

Покрајински секретар разматра извештај и предлог Комисије 
и доноси Одлуку о додели средстава (у даљем тексту: Одлука).

Одлука је коначна и против исте се не може уложити правни лек.

Подносилац пријаве коме  су одобрена средства не може извр-
шити ревизију буџета пројекта. 

Корисник средстава је дужан да у року од седам дана почев од дана 
објаве Одлуке на званичној интернет страници Секретаријата, достави: 

• потписану и оверену  изјаву о давању сагласности на одо-
брени износ средстава; 

• извод о регистрацији (регистрованим подацима) подно-
сиоца пријаве  из АПР-а (оригинал или фотокопија ове-
рена код надлежног органа за оверу) у случају када је про-
мена регистрована  након датума издавања извода о ре-
гистрацији (регистрованим подацима) подносиоца прија-
ве  из АПР-а достављеног у  конкурсној документацији.

• потписану и оверену  изјаву да предмет пријаве неће 
отуђити или дати другом привредном субјекту у закуп 
или на коришћење, без сагласности Секретаријата, нај-
мање 24 месеца од дана потписивања уговора о додели 
бесповратних средстава.105

Одлука о додели средстава корисницима објављује се на званич-
ној интернет адреси Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs .

Уговор о додели и коришћењу Средстава

Члан 11.

На основу Одлуке, са Корисником средстава закључиће се уго-
вор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Корисник средстава је дужан да, уколико не поседује наменски 
рачун,  пре закључења уговора о коришћењу Средстава отвори 
посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор и  дос-
тави доказ о отвореном посебном наменском динарском  рачуну 
(копија картона депонованих потписа са припадајућим ЈБКЈС).

Начин Исплата средстава се врши по принципу рефундације, у 
складу са динамиком  прилива средстава у буџет.

Обавезе Корисника средстава

Члан 12.

Након доношења Одлуке, а пре закључења Уговора и исплате 
средстава, обавеза Корисника средстава је: 

1. да достави Секретаријату извештај о реализованом 
пројекту у року од најдуже:
• 15 дана од дана доношења Одлуке (за пројекте који су 

реализовани до дана доношења Одлуке); 106

• 15 дана након реализације пројекта  (за пројекте који 
се реализују после дана доношења Одлуке).12

105 Уз сагласност Секретаријата Корисник средстава предмет пријаве може 
отуђити или дати другом привредном субјекту у закуп или на коришћење, 
само у случају када Корисник средстава приложи доказ да ће се предмет прија-
ве користити за исту делатност  коју је обављао  и Корисник средстава.

106 Реализованим пројектом се сматра да  је пројекат у целости реали-
зован у складу са пријавом закључно са исплатом средстава, добављачу 
или пружаоцу услуге, видљивом на изводу из банке Корисника средстава.

Извештај  о реализованим пројекту треба да садржи:

- наративни део - основни подаци о Пројекту, опис и хро-
нолошки приказ активности током реализације Пројекта, 
оправданост Пројекта и сл;

- фото-документацију реализованог пројекта; 
- табеларни део  ‒ Приказ  буџета пројекта;
- оригинале или оверене фотокопије финансијске докумен-

тације које  прате табеларни преглед: рачуна са специфи-
кацијом радова и опреме, отпремница, извода из банке и 
другим доказима. Наведена фотокопија документације 
мора бити оверена од стране овлашћеног лица Корисника 
средстава;

- Окончану ситуацију радова и опреме израђену од стране 
одговорног пројектанта (оригинал или фотокопија овере-
на од стране јавног бележника) усклађену са прихватљи-
вим трошковима из члана 4. Правилника и предмером и 
предрачуном радова и опремe (за тачку 1.А Намене сред-
става);107

- Фотокопију предметне  документације оверене од стране 
пројектанта који је израдио пројекат (за тачку 1. под Б На-
мене средстава);

- акт  надлежног органа за извођење грађевинских радова 
(за тачку 1. под А Намене средстава).108

2. да омогући Секретаријату мониторинг над спровођењем 
пројекта.

Корисник Средстава по Конкурсу је дужан да:

• омогући буџетској инспекцији несметану контролу на-
менског и законитог коришћења Средстава, која подлежу 
контроли примене закона у области материјално-финан-
сијског пословања и наменског и законитог коришћења 
Средстава, коју обавља буџетска инспекција Аутономне 
покрајине Војводине;

• у свим јавним публикацијама и на својој web страници 
приликом објављивања о активностима, мерама и про-
грамима који се финансирају по Конкурсу, наведу да је у 
његовом финансирању учествовала Аутономна покрајина  
Војводина - Покрајински секретаријат за привреду и ту-
ризам.

Корисници средстава су у обавези да  након реализације 
пројекта и потписивања Уговора на адреси где је реализован 
пројекат на видљивом месту поставе таблу са јасно видљивим 
натписом „ПРОЈЕКАТ РЕАЛИЗОВАН УЗ ФИНАНСИЈСКУ 
ПОДРШКУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ 
И ТУРИЗАМ“. 

На табли треба да буде јасно видљив грб Републике Србије и 
грбови Аутономне покрајине Војводине, испод којих је исписано: 
„Република Србија, Аутономна покрајина Војводина – Покрајин-
ски секретаријат за привреду и туризам“.

Праћење извршавања Уговора 

Члан 13.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја с 
приложеним документима.

Покрајински секретар може решењем да образује посебну ко-
мисију састављену из редова запослених у Секретаријату и из ре-
дова стручњака, ради непосредне контроле реализације пројекта.

107 Може доћи до одступања Окончане ситуације у односу на Предмер 
и предрачун радова и опреме. Одступања не могу бити  у значајној мери и 
не могу променити основ пројекта са којим Подносилац пријаве аплицира 
на Конкурс.

108 односи се на изградњу, доградњу и реконструкцију  у скла-
ду са Законом о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, број 
72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013 , 98/2013, 
132/2014,145/2014 и 83/2018)  (грађевинска дозвола).
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Рачунање рокова

Члан 14. 

Рок одрeђeн у данима почињe тeћи првог дана од дана када је 
објављен, донет или потписан одређени акт (Правилник, Конкурс, 
Одлука или Уговор), а завршава сe истeком послeдњeг дана рока 
одређеног Правилником, Конкурсом, Одлуком или Уговором.109

Рок одрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или годинама завршава сe 
оног дана који сe по имeну и броју поклапа са даном настанка 
догађаја од кога рок почињe да тeчe, а ако таквог дана нeма у 
послeдњeм мeсeцу, крај рока пада на послeдњи дан тог мeсeца.

Истек рока се може означити и календарским даном.

Ако послeдњи дан рока пада у дан када јe законом одрeђeно да 
сe нe ради или у суботу и недељу, као послeдњи дан рока рачуна 
сe слeдeћи радни дан.

Завршна одредба

Члан 15.

Правилник ступа на снагу осмог дана  од дана објављивања  у 
„Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“.

ПОТПРЕДСЕДНИК ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
И ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Иван Ђоковић

187.

На основу чл. 16, 24. и 33. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 
54/14 - др.одлука, 37/15 и 29/17), чл. 11. и 22. став 4. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годи-
ну („Службени лист АПВ“, брoj 60/2018), у вези са Законом 
о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 
62/2006, 65/2008 – др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 
– др.закон), и Покрајинском скупштинском одлуком о програму 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији АП Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ“, 
бр. 60/2019), и Пословником о раду комисије за израду конкур-
са и правилника и поступања по конкурсима расписаних у По-
крајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и 
шумарство (у даљем тексту: покрајински секретар) доноси

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, 

ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА
НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ

Опште одредбе

Члан 1.
 
Правилником о додели средстава за суфинансирање набавке 

опреме за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздуш-
ног и топлотног режима биљака на територији АП Војводине у 
2019. години (у даљем тексту: Правилник) прописује се намена 
средстава, поступак додељивања средстава, критеријуми за до-
делу средстава и друга питања значајна за конкурс из програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на те-
риторији Аутономне покрајине Војводине у 2019. години (у даљем 
тексту: Програм), који је саставни део Покрајинске скупштинске 
одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривред-
ног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 
2019. години („Службени лист АПВ“, бр. 60/2018).

109 Код рачунања рокова  дан објављивања Конкурса  је дан када је 
Конкурс објављен у једном од дневних гласила

Програм из става 1. овог члана усвојила је Скупштина Ау-
тономне покрајине Војводине, а Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем тексту: По-
крајински секретаријат) задужен је за његову реализацију.

Висина и начин доделе средстава

Члан 2.

За реализацију активности предвиђено је укупно- 
380.000.000,00 динара.

Средства из става 1. овог члана додељиваће се путем конкурса 
који се објављује у „Службеном листу АП Војводине“ и у днев-
ним новинама „Дневник“ са којим Покрајински секретаријат има 
закључен уговор о објављивању аката, као и на интернет страни-
ци Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Конкурс).

Конкурс је отворен до 15.03.2019. године.

Документација поднета на Конкурс се не враћа. На захтев под-
носиоца пријава, који нису остварили право на бесповратна сред-
ства, могуће је враћање документације, уз достављање оверене 
фотокопије исте.

Средства за подршку инвестиција – према Правилнику и по 
Конкурсу – додељују се бесповратно.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по конкурсу 
утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова инвес-
тиције. 

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци пољопривредних 
газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 
година, бесповратна средства за подршку инвестиција по овом 
конкурсу утврђују се у износу до 70% од укупних прихватљивих 
трошкова ивестиције. (у случају да правно лице има више  ос-
нивача и уколико је само један оснивач старији од 40 година, а 
други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу до 60% 
од прихватљивих трошкова инвестиције).

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 
динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и 
правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и осни-
вач правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за 
подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу 
до 70% од прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да 
правно лице има више  оснивача и уколико је само један ос-
нивач старији од 40 година, а други млађи, максималан износ 
бесповратних средстава по једној пријави не може бити већи од 
7.000.000,00 динара).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 21.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 
динара или већа од тог износа. 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу за једну врсту производње. 

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може 
да наложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП 
Војводине да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОН-
ТРОЛА. НУЛТОМ КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затече-
ног чињеничног стања на терену. Инвестиције започете  пре  нул-
те контроле се не прихватају. 
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Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2019. године.

Намена бесповратних средстава

Члан 3.

Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу на-
мењена су за следеће инвестиције:

1. Сектор воћа, поврћа и винове лозе:

Прихватљиве инвестиције су следеће: 

• Опрема и уређаји за наводњавање: распрскивачи, систе-
ми „кап по кап“, са припадајућом опремом, системи за 
филтрирање, системи за фертиригацију, опремање буна-
ра, цистерне за наводњавање

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
250.000,00 динара по једном хектару површине, по кориснику за 
наведену опрему, односно 275.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година.

• Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за 
наводњавање

Максималан износ бесповратних средстава за једну машину 
износи највише до 150.000,00 динара по једном хектару површи-
не, по кориснику за наведену опрему, односно 165.000,00 динара 
по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, 
за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

• Субиригација

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за 
наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година.

• Постављање цевовода

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, однос-
но највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 
2.000 m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

• Материјали за покривање култура, у циљу заштите од 
мраза – агротекстили и малч фолије

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
38.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за на-
ведену опрему, односно 41.800,00 динара по једном хектару повр-
шине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: 
физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене 
носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач 
правног лица млађи од 40 година.

2. Сектор осталих усева:

Прихватљиве инвестиције су следеће: 

• Опрема и уређаји за наводњавање: опремање бунара, 
водени топови, системи бочних крила, цистерне за на-
водњавање

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену из-
носи највише до 250.000,00 динара по једном хектару површине 
по кориснику за наведену опрему, односно 275.000,00 динара по 
једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година.

• Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за 
наводњавање

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену из-
носи највише до 150.000,00 динара по једном хектару површине 
по кориснику за наведену опрему, односно 165.000,00 динара по 
једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

• Субиригација

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за 
наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

• Тифони, под условом да се наводњава минимум 5 хекта-
ра по једној машини. Корисник може да оствари право на 
бесповратна средства за највише две машинe у типу „Ти-
фона“, које су уписане у Регистар пољопривредних газ-
динстава 

Максималан износ бесповратних средстава за један тифон 
не може бити већи од 800.000,00 динара по машини, односно 
880.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, преду-
зетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежа-
ним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривред-
них газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи 
од 40 година. 

• Постављање цевовода

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно 
највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 
m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, а макси-
мално за 2.000 m, за подносиоце пријава: физичка лица, предузет-
нике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних 
газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 
40 година.

• Системи за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пивот” 
и „линеар”, под условом да се наводњава најмање 30 хек-
тара површине, које су уписане у Регистар пољопривред-
них газдинстава 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 50% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно 
највише до 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 динара за 
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подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу и за једну врсту производње.

Бесповратна средства, која се додељују по Конкурсу, не могу 
се користити за:

• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• трошкове увоза, царине и шпедиције;
• плаћање путем компензације и цесије;
• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног по-

ступка;
• трошкове банкарске провизије;
• трошкове премера и геодетских снимања;
• трошкове за куповину половне опреме и материјала;
• трошкове монтаже опреме;
• доприносе у натури;
• инвестиције и купљену опрему пре 01.01.2019. године

Право на учешће на конкурсу

Члан 4.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и 
то:

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог ко-

мерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинства.

Лице из става 1. ове тачке остварује право на подстицаје за ин-
вестиције у следећим секторима:

1. Сектор воћа; 
2. Сектор поврћа;
3. Сектор винове лозе;
4. Сектор осталих усева.

Услови за учешће на конкурсу

Члан 5.

Услови за учешће на конкурсу јесу:

За физичка лица и правна лица: 

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењи-
ма о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно 
са 31.12. 2018.године;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе, закључно са 31.12.2018. године; 

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини,  закључно са 31.12.2018.године, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, однос-
но иста инвестиција не сме бити предмет другог поступ-
ка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с 
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка 
регистрованим пољопривредним газдинствима;

7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018  и 95/2018);

9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у заку-
пу, потребно је да је до истека уговора о закупу преоста-
ло најмање пет година;

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се 
уређује рачуноводство;

13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

Специфични услови за учешће на конкурсу

Члан 6.

1. Сектор воћа:

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа ако у 
Регистру пољопривредних газдинстава има уписано воће у скла-
ду са шифарником биљне производње и ако је предмет инвести-
ције везан за производњу тог воћа. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору воћа за инвестиције у набавку опреме и 
система за наводњавање воћа ако у Регистру пољопривредних га-
здинстава има уписано до 1,99 ha јагодичастог воћа и/или до 4,99 
ha осталог воћа.

2. Сектор поврћа:

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа ако 
у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано поврће у 
складу са шифарником биљне производње и ако је предмет ин-
вестиције везан за производњу тог поврћа. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у набавку опреме и 
система за наводњавање поврћа ако у Регистру пољопривредних 
газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном просто-
ру и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору.
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3. Сектор винове лозе:

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору винове лозе 
ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано винову 
лозу у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет 
инвестиције везан за производњу винове лозе. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинанси-
рање инвестиције у сектору винове лозе за инвестиције у набав-
ку опреме и система за наводњавање винове лозе ако у Регистру 
пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99 ha винове 
лозе.

Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површи-
нама до 10,00 ha винове лозе.

4. Сектор осталих усева:

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције ост-
варује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих 
усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане 
остале усеве у складу са шифарником биљне производње и ако је 
предмет инвестиције везан за производњу осталих усева. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору осталих усева за инвестиције у набавку 
опреме и система за наводњавање осталих усева ако у Регистру 
пољопривредних газдинстава има уписано до 99,99 ha осталих 
усева.

Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површи-
нама до 10,00 ha осталих усева.

Потребна документација

Члан 7.

Документација која се подноси на Конкурс:

За физичка лица и правна лица: 

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична кар-

та носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 
или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2018. године за подносиоца пријаве; 

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потврда 
надлежног органа, или фотокопија уговора са Министар-
ством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ 
o извршеном плаћању);

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан 
оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по из-
носу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спе-
цификацијом опреме која  садржи основне карактеристи-
ке конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције; 
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са на-
знаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2019. го-
дине; 

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образо-
вању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
17. уколико је подносилац пријаве сертификован - доставити 

копију сертификата за органску производњу или серти-
фикат о заштићеном географском пореклу;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна 
лица:

 
18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 

идентификационим бројем;
19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 

правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у 
складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник 
РС“, број 62/2013).

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да за-
друга послује у складу са Законом о задругама, при чему 
се потврда издаје на основу коначног извештаја о обавље-
ној задружног ревизији, не старијем од две године, у скла-
ду са Законом о задругама;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће  Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац 
пријаве обавезан је да достави документа преведена на српски 
језик, од стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/
предрачун исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу 
пријаве унети вредност опреме у динарској противвредности, 
обрачунатој по средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/
предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

Поступање с непотпуним пријавама

Члан 8.

За подносиоце непотпуних пријава, Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибавља податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу са 
законом који уређује општи управни поступак, а за осталу доку-
ментацију ће бити позвани да допуне у року од осам (8) дана од 
дана пријема позива.

Уколико подносиоци непотпуних пријава у року из претход-
ног става не допуне документацију пријава ће бити одбијена као 
непотпуна.
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Пријаве које су допуњене биће разматране тек након дос-
тављања документације која је тражена позивом из става 1. овог 
члана.

Комисија неће разматрати пријаве:

• које су поднела лица која немају право да учествују на 
Конкурсу;

• које су поднете након истека рока који је прописан Кон-
курсом;

• које су поднете за инвестиције које нису предмет Конкурса.

Одлучивање о додели бесповратних средстава

Члан 9.

Комисија за разматрање пријава (у даљем тексту: Комисија), 
коју је именовао покрајински секретар, разматра поднете пријаве 
и доноси записник с предлогом одлуке о додели средстава. 

Комисија утврђује листу подносилаца пријава који испуњавају 
услове на основу достављене документације, у складу с Конкур-
сом и Правилником. У складу с критеријумима, који су дефини-
сани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се 
додељују бесповратна средства до утрошка средстава опредеље-
них Конкурсом. 

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију, као и да од пољоприв-
редне инспекције Министарства пољопривреде, шумарства иу 

водопривреде тражи да изврши контролу реализације предмета 
уговора, посебно у случају рачуна и предрачуна које су издали 
добављачи опреме који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су 
знатно изнад тржишне вредности.

Комисија има право да када процени да су се стекли услови 
за доношење записника са предлогом одлуке о додели средста-
ва у ком ће навести укупан број поднетих пријава са приказом 
тражених средстава, прихватљиве пријаве са приказом бодова и 
износа, неприхватљиве пријаве разврстане по разлозима непри-
хватљивости.

Предлогом одлуке о додели средстава утврђени су појединачни 
износи средстава по подносиоцу пријаве ком су одобрена сред-
ства и начин бодовања, а подносиоцима пријава којима средства 
нису одобрена наводе се разлози одбијања/одбацивања.

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар на ос-
нову предлога Комисије. 

Одлука се објављује на званичној интернет страни Покрајин-
ског секретаријата: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Критеријуми за доделу бесповратних средстава

Члан 10.

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на ос-
нову поднете документације, критеријума и бодова прописаних 
овим чланом и то према табелама:

Критеријум Начин бодовања Бодови

Укупан број бодова 180

Подносилац захтева је лице млађе од 40 година да/не 10/0

Подносилац захтева је жена да/не 10/0

Радна активност Бави се искључиво пољопривредом 20

Пољопривредом више од 50% 10

Пољопривредом мање од 50% 0

Власништво поседа - пољопривредно земљиште и објекти 
у употреби у власништву 20

у закупу 10

уступљено на коришћење без накнаде 5

Датум прве регистрације РПГ Мање од три године 5

Више од три године 10

Пребивалиште Град 5

Општина 10

Остала насељена места 15

Подносилац захтева има одговарајуће стручно знање основна школа 5

средња школа 10

пољопривредни факултет 15

Досадашње коришћење средстава Покрајинског секрета-
ријата први пут 10

други пут 5

три и више пута 0

Корисник је сертификован за органску производњу и/или 
производи сировину или готов производ са географским по-
реклом

да/не 10/0

Корисник је задруга или члан задруге да/не 10/0

Корисник је члан добровољног ватрогасног друштва да/не 10/0

Оцена одрживости инвестиције ниска/средња/висока 10/20/40
У складу с критеријумима, који су дефинисани Правилником, формира се бодовна листа на основу које се додељују бесповратна 

средства. Пријаве на Конкурс које остваре мање од 60 бодова- не улазе у даље разматрање Комисије.
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Поступање с пријавама које су одбијене/одбачене или нису у 
потпуности прихваћене

Члан 11.

На основу одлуке Комисија сачињава, а покрајински секретар 
доноси, решење са образложењем и поуком о правном средству 
за подносиоце пријава којима су пријаве одбијене/одбачене или 
нису у потпуности прихваћене на основу предлога одлуке.

Право приговора

Члан 12.

Поред наведених лица из члана 11. Правилника, право пригово-
ра има и сваки незадовољни подносилац пријаве, којем су одобре-
на средства на основу одлуке о додели средстава која је објављена 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Приговор се улаже покрајинском секретару у року од три (3) 
дана од достављања појединачног решења, односно најкасније у 
року од 7 дана од дана објављивања на веб страни Покрајинског 
секретаријата.

Покрајински секретар одлучује о приговору у року од седам (7) 
дана од пријема приговора.

Покрајински секретар може да одбаци приговор као неблаговре-
мен, недозвољен, поднет од стране неовлашћеног лица, да га усвоји 
у потпуности или делимично или да одбије приговор као неоснован.

О приговору се одлучује решењем.

Коначна одлука

Члан 13.

Коначну одлуку доноси Покрајински секретар, на основу доне-
тих решења по основу евентуалних приговора, а која се објављује 
на званичној интернет страни Покрајинског секретаријата.

Уговор о додели бесповратних средстава

Члан 14.

Након доношења одлуке о додели бесповратних средстава по-
крајински секретар у име Покрајинског секретаријата закључује 
уговор о додели средстава с корисником, којим се регулишу пра-
ва и обавезе уговорних страна.

Корисник средстава је у обавези да - приликом потписивања 
уговора са Покрајинским секретаријатом о коришћењу средстава 
- достави меницу са меничном изјавом, а за правно лице - регис-
тровану меницу са меничном изјавом, као средство обезбеђења 
да опрема неће бити отуђена у року од пет (5) година, осим за 
опрему чији је век експлоатације краћи од годину дана.

Исплата бесповратних средстава 

Члан 15.

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију: 

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике конструкције  и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са на-
знаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2019. го-
дине; 

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајин-
ски секретаријат може да од пољопривредне инспекције Минис-
тарства пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да 
се изврши контрола реализације предмета уговора, а посебно у 
случају рачуна и предрачуна који су издати од добављача опреме 
који нису у систему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тр-
жишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

Обавезе корисника средстава

Члан 16.

Корисник бесповратних средстава по конкурсу дужан је да: 

1. покретну ствар, односно непокретност која је предмет ин-
вестиције за коју је остварио подстицаје, користи у скла-
ду с предвиђеном наменом; 

2. покретну ствар, односно непокретност која је предмет ин-
вестиције за коју је остварио подстицаје, не отуђи и/или 
не даје другом лицу на употребу најмање пет година од 
дана исплате подстицаја;

3. сву документацију у вези са инвестицијом чува најмање 
пет година од дана исплате подстицаја.

Корисник средстава по Конкурсу за ког се утврди да није по-
ступао у складу са одредбама Конкурса и уговора, корисник који 
је Покрајинском секретаријату онемогућио да обави контролу од-
носно корисник који је достављао нетачне податке, дужан је да 
врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом 
законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате 
бесповратних средстава до дана враћања средстава.

Праћење извршавања уговора

Члан 17.

Административну контролу, односно испуњеност обавеза из 
уговора прати и контролише ресорни сектор Покрајинског секре-
таријата.
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Провера стања на терену обавља се и у току пет (5) година на-
кон преноса средстава, осим за опрему чији је век експлоатације 
краћи од годину дана а прати је овлашћени сектор Покрајинског 
секретаријата, путем извештаја и записника Пољопривредне 
стручне и саветодавне служби АП Војводине са терена.

Завршне одредбе

Члан 18.

Правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 
листу Аутономне покрајине Војводине“.

У Новом Саду,
Дана 01.02.2019. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
др Вук В. Радојевић с.р.

ПОСЕБНИ ДЕО

188.

На основу члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, број 28/2014) и члана 53. Покрајинске скупштинске одлуке 
о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводи-
не („Службени лист АПВ“, бр. 23/2014), Скупштина Аутономне 
покрајине Војводине, на седници одржаној 13. фебруара 2019. го-
дине, донела је

О Д Л У К У
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА

ПОСЛАНИКА У СКУПШТИНИ
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

I

Радославу Стриковићу престао је мандат посланика у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине, са 09. јануаром 
2019. године, због смрти.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

101 Број: 020-9/2019-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

189.

На основу члана 7. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ”, бр. 28/2014) и члана 70. Пословника о раду Скупштине Ау-
тономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.:60/2018 
– пречишћен текст), Скупштина Аутономне покрајине Војводине, 
на седници одржаној 13. фебруара 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ПОСЛАНИКА
У СКУПШТИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ

ВОЈВОДИНЕ

I

Потврђује се мандат посланику у Скупштини Аутономне по-
крајине Војводине Горану Латковићу, са Изборне листе ИВИЦА ДА-
ЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија 
- Драган Марковић Палма (ЈС), Патриотски покрет Србије (ППС).

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-21-13/16
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор, с.р.
Pásztor István, s.k.

190.

На основу члана 31. алинеја 13. Статута Аутономне покраји-
не Војводине („Службени лист АПВ“, број: 20/2014) и члана 47. 
Пословника о раду Скупштине Аутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, број 60/2018-пречишћен текст), 
Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржа-
ној 13. фебруара 2019. године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
ОДБОРА  СКУПШТИНЕ

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

У Одлуци о избору председника и чланова одбора Скупшти-
не Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр.: 
38/2016; 43/2016, 53/2016, 64/2016, 69/2016, 18/2017,39/2017 и 17/18), 
у делу I врше се измене:

1. У тачки 5. Одбор за привреду
б и р а  с е:
Александра Ђанковић, за председника Одбора, уместо Радос-

лава Стриковића.
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Члан 2.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Аутономне покраји-
не Војводине“.

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

01 Број: 020-13-2/16-01
Нови Сад, 13. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНE АП ВОЈВОДИНЕ

Иштван Пастор,с.р.
Pásztor István,s.k.

191.

На основу члана 56. став 1. Закона о запосленима у аутономним по-
крајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
број: 21/16, 113/17, 95/28, 113/17-др. закон и 95/18-др. закон ), члана 6. 
Одлуке о Служби за управљање људским ресурсима („Службни лист 
број: 65/16) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, брoj: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 12. фебруара 2019. године,  д о н е л а    је   

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Валентина Војиновић, дипломирани правник, поставља се за 
вршиоца дужности директора Службе за управљање људским ре-
сурсима, до постављења службеника на положај, по спроведеном 
јавном конкурсу.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-77/2017
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

192.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана 
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број 37/14), 
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број: 88/17, 27/18 – др. закони), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 12. фебруара 2019. године,  д о н е л а     ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Одлуку о мрежи јавних основ-
них школа са седиштем на територији Општине Врбас, број: 011-
86/2018-I/01 од 27. децембра 2018. године, коју је донела Скупштина 
Општине Врбас, на седници одржаној  27. децембра 2018. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-21/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

193.

На основу члана 33. став. 1. тачка 2. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број: 99/09, 67/12 – Одлука Уставног суда IУз 353/09), члана 
32. тачка 22, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске 
одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
а у вези с чланом 104. став 5. и чланом 185. став 1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број: 88/17, 27/18 – др. закони), Покрајинска влада, на седници 
одржаној 12. фебруара 2019. године,     д о н е л а  ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т  на Одлуку о мрежи јавних основних 
школа на територији Општине Мали Иђош, број: 06-37-2/2018-02, 
од 7. септембра 2018. године, коју је донела Скупштина Општине 
Мали Иђош, на седници одржаној 7. септембра 2018. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-794/2018
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

194.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског фон-
да за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01) и чл. 
32. тачка 6, 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о По-
крајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 12. фебруара 2019. године,  д о н е л а     је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског фонда за раз-
вој пољопривреде за 2019. годину, који је донео Савет Покрајин-
ског фонда за развој пољопривреде, на 13. седници одржаној 4. 
фебруара 2019. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-5/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.
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195.

На основу члана 7. став 2. Одлуке о оснивању Покрајинског 
фонда за развој пољопривреде („Службени лист АПВ”, број: 3/01) 
и члана 32. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној   12. фебруара  
2019. године,   д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Покрајинског фонда 
за развој пољопривреде за 2019. годину, који је донео Савет По-
крајинског фонда за развој пољопривреде, на 13. седници одржа-
ној 4. фебруара 2019. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-41/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

196.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне Покрајине Војводине ( „Службени лист АПВ“, 
број: 17/03 и 3/06) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади   („Службени лист АПВ“,  број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. фебруара 
2019. године,   д о н е л а  је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Гаранцијског фонда Ауто-
номне покрајине Војводине за 2019. годину, који је донео Управни 
одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине, на 
седници одржаној 25. јануара 2019. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 025-3/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

197.

На основу члана 10. став 2. Одлуке о оснивању Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, 
број: 17/03 и 3/06) и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о  Покрајинској влади  („Службени лист АПВ“ , број: 
37/14), Покрајинска  влада,  на  седници  одржаној 12. фебруара 
2019. године,  д о н е л а  је 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Д а ј е   с е   с а г л а с н о с т   на   Финансијски план Гаранцијског 
фонда Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, који  је 
усвојио Управни одбор Гаранцијског фонда Аутономне покрајине 
Војводине, на  седници одржаној 25. јануара 2019. године.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-34/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

198.

На основу члана 56. ст. 1. и 4. Закона о запосленима у аутоном-
ним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број: 21/16, 113/17, 95718 и 113/17 –др. закон) и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 12. фебруара 2019. године,      д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Тамара Панајотовић, мастер менаџер из Дебељаче, поставља 
се за вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за 
социјалну политику, демографију и равноправност полова, до 
постављења службеника на положај по спроведеном јавном кон-
курсу.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 02-22/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

199.

На основу члана 17. Одлуке о оснивању Покрајинског завода за 
социјалну заштиту („Службени лист АПВ“, број: 1/06), члана 32. 
став 1. тачка 6. и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14) а у 
вези с чланом 163. став 3. Закона о социјалној заштити („Службе-
ни гласник РС”, број: 24/11), Покрајинска влада, на седници одр-
жаној 12. фебруара 2019. године,      д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Покрајинског завода за 
социјалну заштиту за 2019. годину, који је донео Управни одбор 
Покрајинског завода за социјалну заштиту, на седници одржаној 
18. децембра 2018. године.
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II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-1006/2018
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

200.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
12. фебруара 2019. године,      д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематиза-
цији послова Дома за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ 
Стара Моравица, који је донео директор Дома за лица ометена у мен-
талном развоју „Otthon“ Стара Моравица, 20. децембра 2018. године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-241/2018
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

201.

На основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС“, број: 24/11), чл. 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
12. фебруара 2019. године,      д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематиза-
цији послова Дома за лица ометена у менталном развоју „Otthon“ 
Стара Моравица, који је донео директор Дома за лица ометена у мен-
талном развоју „Otthon“ Стара Моравица, 20. децембра 2018. године.

II
Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-

крајине Војводине”.
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-241/2018
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

202.

На основу чл. 124. став 2. и 133. став 4. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузи-
мању права и обавеза оснивача над установом социјалне зашти-
те за смештај корисника Геронтолошки центар у Новом Бечеју 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 
36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади 
(„Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седни-
ци одржаној 12. фебруара 2019. године,       д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр сци. мед. др Љиљани Богнић из Новог Бечеја, престаје дуж-
ност директорке Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети 
Василије Острошки Чудотворац” Нови Бечеј, због истека мандата.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-992/2018
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

Председник
Покрајинске владе

Игор Мировић,с.р.

203.

На основу члана 133. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза 
оснивача над установом социјалне заштите за смештај корисни-
ка Геронтолошки центар у Новом Бечеју („Службени лист АПВ”, 
број: 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. 
фебруара 2019. године,      д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр сци. мед. др Љиљанa Богнић из Новог Бечеја, именује се 
за директорку Дома за смештај душевно оболелих лица „Свети 
Василије Острошки Чудотворац” Нови Бечеј, на период од четири 
године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-993/2018
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

204.

На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Дом за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак” Панчево („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
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став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске од-
луке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној 12. фебруара 2019. годи-
не,    д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Владимиру Стевановском, дипломираном педагогу из Качаре-
ва, престаје дужност вршиоца дужности директора Дома за децу 
и омладину без родитељског старања „Споменак” Панчево, због 
истека мандата.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-71/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

205.

На основу чл. 125. и 133. Закона о социјалној заштити („Служ-
бени гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и 
обавеза оснивача над установом социјалне заштите за смештај 
корисника Дом за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак” Панчево („Службени лист АПВ”, број: 7/02), чл. 32. 
став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке 
о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14),  По-
крајинска влада, на седници одржаној 12. фебруара 2019. године,  
д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Владимир Стевановски, дипломирани педагог из Качарева, 
именује се за вршиоца дужности директора Дома за децу и омла-
дину без родитељског старања „Споменак” Панчево, на време до 
годину дана.   

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-72/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

206.

На основу чл. 125. и 133. став 4. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број 24/11), Одлуке о преузимању пра-
ва и обавеза оснивача над Установом за смештај и збрињавање 
старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву („Службени лист 
АПВ”, број 7/02), чл. 32. став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
13. фебруара 2019. године,      д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Тањи Лукић, дипломираној социјалној радници из Панчева, 
престаје дужност вршиоца дужности директорке Установе за 
смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у 
Панчеву, због истека мандата.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-58/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

207.

На основу чл. 125. и 133. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број: 24/11), Одлуке о преузимању права и обавеза осни-
вача над Установом за смештај и збрињавање старих лица „Геронто-
лошки центар” у Панчеву („Службени лист АПВ”, број 7/02), чл. 32. 
став 1. тачке 9. и 12. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној 13. фебруара 2019. године,       д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Тања Лукић, дипломирана социјална радница из Панчева, име-
нује се за вршиоца дужности директорке Установе за смештај и 
збрињавање старих лица  „Геронтолошки центар” у Панчеву, на 
време до годину дана.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-59/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

208.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Службе-
ни гласник РС”, број: 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. 
закона, 83/05 -испр. др. закона и 83/14 – др. закон), тачке I Одлуке 
о преузимању права и обавеза оснивача над Установом за смештај 
и збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 12. фебруара 2019. године,      д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Јелена Арсовић, медицинска сестра из Панчева, представни-
ца запослених, разрешава се дужности чланице Управног одбора 
Установе за смештај и збрињавање старих лица „Геронтолошки 
центар” у Панчеву.
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II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-60/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

209.

На основу члана 132. став 3. Закона о социјалној заштити 
(„Службени гласник РС”, број: 24/11), тачке I Одлуке о преу-
зимању права и обавеза оснивача над Установом за смештај и 
збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву 
(„Службени лист АПВ”, број: 7/02), члана 32. став 1. тачка 12. и чл. 
35. и 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској 
влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на 
седници одржаној 12. фебруара 2019. године,      д о н е л а    ј е

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Биљана Бркић, медицинска сестра – техничар из Панчева, 
именује се за чланицу Управног одбора Установе за смештај и 
збрињавање старих лица „Геронтолошки центар” у Панчеву, као 
представница запослених.

II

Ово решење објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-61/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

210.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајин-
ска влада, на седници одржаној 12. фебруара 2019. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Српског народног позоришта 
за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Српског народног 
позоришта, на 31. седници одржаној 24. јануара 2019. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-31/2019-1
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

211.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, 
број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 7. Покрајинске скупштинске 
одлуке о преношењу оснивачких права над установама културе које 
је основала Аутономна Покрајина Војводина на Владу Аутономне По-
крајине Војводине („Службени лист АПВ”, број: 18/2010), Покрајинска 
влада, на  седници одржаној 12. фебруара  2019. године,   д о н е л а   је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Српског народног позо-
ришта за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Српског на-
родног позоришта, на 31. седници одржаној 24. јануара 2019. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-9/2019-4
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

212.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. фебру-
ара 2019. године, донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Позоришног музеја Војводи-
не за 2019. годину, који је донео Управни одбор Позоришног музеја 
Војводине, на 11. седници одржаној 22. јануара 2019. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-27/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

213.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. фебру-
ара 2019. године,  донела је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Позоришног музеја Војво-
дине за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Позоришног му-
зеја Војводине, на 11. седници одржаној 22. јануара 2019. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-7/2019-7
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

214.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/10 и 29/12), чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на  седници одржаној 
12. фебруара 2019. године,        д о н е ла  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Војвођанског симфонијског ор-
кестра за 2019. годину, који је донео Управни одбор Војвођанског сим-
фонијског оркестра, на 6. седници одржаној 17. јануара 2019. године.  

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-94/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

215.

На основу члана 15. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о 
оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Службени лист 
АПВ”, број: 21/2010 и 29/2012) и  чл. 32. тачка 6, 35. и 36. став 6. По-
крајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени 
лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 
12. фебруара 2019. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Војвођанског симфо-
нијског оркестра за 2019. годину, који је донео Управни одбор 
Војвођанског симфонијског оркестра, на 6. седници одржаној 17. 
јануара 2019. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-32/2019-1
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

216.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. фебру-
ара 2019. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Aрхива Војводине за 2019. 
годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на 20. 
седници одржаној 29. јануара 2019. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-26/2019-1
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

217.

На основу члана 32. тачка 6, чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/2014), а у вези с чланом 1. алинеја 2. Покрајинске 
скупштинске одлуке о преношењу оснивачких права над устано-
вама културе које је основала Аутономна Покрајина Војводина на 
Владу Аутономне Покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 
број: 18/2010), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. фебру-
ара 2019. године,  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Архива Војводине за 
2019. годину, који је усвојио Управни одбор Архива Војводине, на 
20. седници одржаној 29. јануара 2019. године. 

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 451-1/2019-6
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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218.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11) и 
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. фебруара 
2019. године,         д о н е л а је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Програм рада Завода за културу војвођан-
ских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2019. 
годину, који је донео Управни одбор Завода, на 13. седници одр-
жаној 28. јануара 2019. године.  

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-994/2018
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

219.

На основу члана 18. Одлуке о оснивању Завода за културу 
војвођанских Русина („Службени лист АПВ”, број: 7/08 и 22/11) и 
члана 32. тачка 6, као и чл. 35. и 36. став 6. Покрајинске скупштин-
ске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 
37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној 12. фебруара 
2019. године,   д о н е л а    је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за културу 
војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох 
за 2019. годину, који је усвојио Управни одбор Завода, на 13. сед-
ници одржаној 28. јануара 2019. године.  

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 402-114/2018
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

220.

На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 1. Закона о здрав-
ственој заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – 
други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 
96/15, 106/15, 105/17 – други закон и 113/17 – други закон), Одлуке 
о оснивању Завода за јавно здравље Сремска Митровица („Служ-
бени лист Аутономне Покрајине Војводине”, број: 11/06), члана 
32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске 

одлуке о Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), 
Покрајинска влада, на седници одржаној  12. фебруара 2019. годи-
не,    д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Прим. др Нади Зец Петковић, докторки медицине, спец. со-
цијалне медицине, престаје дужност директора Завода за јавно 
здравље Сремска Митровица, на коју је именована Решењем  По-
крајинске владе, број: 022-131/2015 од 19. фебруара 2015. године, 
због истека мандата.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-99/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

221.

На основу члана 130. став 3. члана 132. Закона о здравственој 
заштити („Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други за-
кон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 
и 106/15), Одлуке о оснивању Завода за јавно здравље Сремска 
Митровица („Службени лист Аутономне Покрајине Војводине”, 
број: 11/06), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  12. 
фебруара 2019. године,    д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Прим. др Нада Зец Петковић, докторка медицине, спец. со-
цијалне медицине, именује се за директора Завода за јавно 
здравље Сремска Митровица, на период од четири године.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-100/2019
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

222.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити 
(„Службени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 
– други закон и 113/17 – други закон), Одлуке о преузимању права 
и обавеза оснивача над здравственим установама које на подручју 
АП Војводине пружају болничку, специјалистичку и високоспе-
цијалистичку здравствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 
8/02 и 11/02), члана 32. тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајин-
ске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист 
АПВ”, број: 37/14), Покрајинска влада, на седници одржаној  12. 
фебруара  2019. године,   д о н е л а  је
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Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Др Милица Лончаревић, докторка медицине, спец. физикалне 
медицине и рехабилитације из Земуна, разрешава се дужности 
чланице Надзорног одбора Специјалне болнице за неуролошка 
обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић” Стари 
Сланкамен, из реда запослених, због престанка радног односа.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-25/2019-07
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић

223.

На основу члана 130. став 3. Закона о здравственој заштити („Служ-
бени гласник РС″, број: 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15, 106/15, 105/17 – други закон и 

113/17 – други закон), Одлуке о преузимању права и обавеза оснивача 
над здравственим установама које на подручју АП Војводине пру-
жају болничку, специјалистичку и високоспецијалистичку здрав-
ствену заштиту („Службени лист АПВ”, број: 8/02 и 11/02), члана 32. 
тачка 9. и 12. и члана 36. став 6. Покрајинске скупштинске одлуке о 
Покрајинској влади („Службени лист АПВ”, број: 37/14), Покрајинска 
влада, на седници одржаној  12. фебруара 2019. године,   д о н е л а  је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

I

Мр пх. Маја Веселиновић, дипл. фармацеут – магистар фар-
мације, из Инђије, именује се за чланицу Надзорног одбора Спе-
цијалне болнице за неуролошка обољења и посттрауматска стања 
„Др Боривоје Гњатић” Стари Сланкамен, из реда запослених.

II

Oво решењe објавиће се у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине”.

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

127 Број: 022-25/2019-08
Нови Сад, 12. фебруар 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Покрајинске владе

Игор Мировић
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224.

На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средста-
ва Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице за финансирање 
и суфинансирање програмa и пројеката у области основног и 
средњег образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војво-
дини („Службени лист АПВ“, бр.7/19), а у вези сa Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2019. годину („Службени лист АПВ“, бр. 60/18), Покрајин-
ски секретаријат за образовање, прописе, управу и националне  
мањине-националне заједнице расписује 

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ ПОДИЗАЊА КВАЛИТЕТА
ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА

СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
– ТРОШКОВИ ОРГАНИЗОВАНОГ ПРЕВОЗА

УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СА СЕДИШТЕМ У  АП ВОЈВОДИНИ

НА САЈАМ ОБРАЗОВАЊА У НОВОМ САДУ,
ЗА 2019. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-национале заједнице ће, у складу са Финан-
сијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2019. 
години, финансирати и суфинансирати пројекте у области поди-
зања квалитета образовно-васпитног процеса средњег образо-
вања – трошкови организованог превоза ученика средњих школа 
са седиштем у АПВ на Сајам образовања у Новом Саду, за 2019. 
годину у узносу од 3.000.000,00 динара.

Право учествовања на Конкурсу имају установе средњег обра-
зовања на територији АП Војводине, чији је оснивач Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 
Наведена средства намењена су за подизање квалитета образов-
но-васпитног процеса средњег образовања - за трошкове орга-
низованог превоза ученика средњих школа са седиштем у АПВ 
на Сајам образовања, који ће се одржати у периоду 7 до 9 марта 
2019. године у Новом Саду.

Подносилац пријаве, уз  пријаву на конкурс, треба да приложи:

1. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју, 
2. невезану понуду о цени превоза ученика на Сајам обра-

зовања у Новом Саду са назначеним бројем учесника ко-
рисника услуге.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава корисницима одлучује покрајински се-
кретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за 
спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве. 

Критеријуми за доделу средстава у складу са чланом 11. тач-
ка 2. алинеја 1, 2. и 5. Правилника о додели буџетских средстава 
покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице за финансирање и су-
финансирање програма и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања у Аутономној покрајини Војводини су:

- величина циљне групе,
- степен укључености циљне групе којој је пројекат на-

мењен,
- укљученост партнерских институција у реализацију 

пројекта.

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију или информације. 

Уколико пријаву потписује лице по овлашћењу, неопходно је 
приложити уредно овлашћење за потписивање исте.

Пријава на конкурс се подноси у писменој форми, на јединстве-
ном обрасцу који се објављује на интернет страници Секретарија-
та. 

Једно правно лице може да поднесе једну пријаву.

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је  21. фебруар 2019. го-
дине.

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне  мањине-националне заједнице

„Конкурс за трошкове организованог превоза ученика на Сајам 
образовања“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Комисија неће разматрати:

- непотпуне пријаве 
- неблаговремене пријаве 
- недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 

која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом) 

- пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не 

- пријаве корисника који у претходном периоду нису оп-
равдали додељена средства путем финансијских и нара-
тивних извештаја.

Образац упитника се може преузети од 13. фебруара 2019. го-
дине на званичној Web презентацији Покрајинског секретаријата 
за образовање, прописе, управу и националне мањине - нацио-
налне заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs.

Информације у вези конкурса могу се добити на телефон: 021/ 
487 41 83, 487 41 57.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе,
управу и националне мањине – националне заједнице

БРОЈ: 128-451-219/2019-01
ДАТУМ: 13.02.2019.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.) 

OGLASNI DEO
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225.

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске од-
луке о буџету АП Војводине за 2019. годину („Службени лист 
АПВ“, брoj 60/2018), у вези са Покрајинском скупштинском одлу-
ком о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2019. 
години, („Службени лист АПВ“, број 60/2018), и Пословником 
о раду комисије за израду конкурса и правилника и поступања 
по конкурсима расписаних у Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, Покрајински секре-
таријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство (у даљем 
тексту: Покрајински секретаријат) расписује

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ 

ОПРЕМЕ 
И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА 

ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, 
ВАЗДУШНОГ И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019.ГОДИНИ

1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Циљ конкурса јесте повећање обрадивих површина под опре-
мом и системима за наводњавање у Аутономној покрајини Војво-
дини, као и заштита земљишта кроз спречавање развоја корова 
уз побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака.

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за су-
финансирање постављање цевовода и набавке опреме и система 
за наводњавање: опремање бунара, набавка пумпи и агрегата 
за наводњавање, набавка система за наводњавање вештачком 
кишом, субиригација, материјала за покривање повртарских и 
воћарско - виноградарских култура и цвећа, у циљу заштите од 
мраза - агротекстил, малч фолије и друго.

2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА

За реализацију Конкурса за доделу средстава за суфинанси-
рање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за по-
бољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака на тери-
торији АП Војводине у 2019. Години предвиђен је укупан износ до 
380.000.000,00 динара.

Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом кон-
курсу утврђују се у износу до 60% од прихватљивих трошкова 
инвестиције. 

За подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чије је газдинство регистровано на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач правног 
лице млађи од 40 година бесповратна средства за подршку ин-
вестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од при-
хватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице има 
више  оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 го-
дина, а други млађи, бесповратна средства утврђују се у износу 
до 60% од прихватљивих трошкова инвестиције). 

Приликом обрачуна, узима се вредност инвестиције без пореза 
на додату вредност (ПДВ).

Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
не може бити већи од 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 
динара за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике 
и правна лица, чије је газдинство регистровано на подручју са 
отежаним условима рада у пољопривреди, жене носиоци регис-
трованог пољопривредног газдинства и физичко лице и оснивач 
правног лице млађи од 40 година бесповратна средства за подрш-
ку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 70% од 
прихватљивих трошкова инвестиције (у случају да правно лице 
има више  оснивача и уколико је само један оснивач старији од 40 
година, а други млађи, максималан износ бесповратних средста-
ва по једној пријави не може бити већи од 7.000.000,00 динара).

Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави 
износи 21.000,00 динара, а разматраће се само пријаве чија је 
вредност прихватљивих трошкова инвестиције једнака 35.000,00 
динара или већа од тог износа. 

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву по кон-
курсу за једну врсту производње. 

Покрајински секретаријат путем свог надлежног сектора може да на-
ложи Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да утврди чињенично стање на терену -НУЛТА КОНТРОЛА. НУЛТОМ 
КОНТРОЛОМ се сматра утврђивање затеченог чињеничног стања на 
терену. Инвестиције започете  пре  нулте контроле се не прихватају. 

Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање 
бесповратних средстава, признаваће се само инвестиције реали-
зоване након 01.01.2019. године.

1. Сектор воћа, поврћа и винове лозе:

Прихватљиве инвестиције су следеће: 

• Опрема и уређаји за наводњавање: распрскивачи, систе-
ми „кап по кап“, са припадајућом опремом, системи за 
филтрирање, системи за фертиригацију, опремање буна-
ра, цистерне за наводњавање

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
250.000,00 динара по једном хектару површине, по кориснику за 
наведену опрему, односно 275.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година.

• Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за 
наводњавање

Максималан износ бесповратних средстава за једну машину 
износи највише до 150.000,00 динара по једном хектару површи-
не, по кориснику за наведену опрему, односно 165.000,00 динара 
по једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, 
за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна 
лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада 
у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година. 

• Субиригација

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за 
наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица  млађи од 40 година.

• Постављање цевовода

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, однос-
но највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 
2.000 m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

• Материјали за покривање култура, у циљу заштите од 
мраза – агротекстили и малч фолије

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
38.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за на-
ведену опрему, односно 41.800,00 динара по једном хектару повр-
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шине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце пријава: 
физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвестиција 
на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, жене 
носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и оснивач 
правног лица  млађи од 40 година.

2. Сектор осталих усева:

Прихватљиве инвестиције су следеће: 

• Опрема и уређаји за наводњавање: опремање бунара, 
водени топови, системи бочних крила, цистерне за на-
водњавање

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену 
износи највише до 250.000,00 динара по једном хектару повр-
шине по кориснику за наведену опрему, односно 275.000,00 
динара по једном хектару површине по кориснику за наведену 
опрему, за подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и 
правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним ус-
ловима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних 
газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 
40 година.

• Пумпе за наводњавање и агрегати за покретање пумпи за 
наводњавање

Максималан износ бесповратних средстава за једну намену из-
носи највише до 150.000,00 динара по једном хектару површине 
по кориснику за наведену опрему, односно 165.000,00 динара по 
једном хектару површине по кориснику за наведену опрему, за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица  млађи од 40 година.

• Субиригација

Максималан износ бесповратних средстава износи највише до 
160.000,00 динара по једном хектару површине по кориснику за 
наведену опрему, односно 176.000,00 динара по једном хектару 
површине по кориснику за наведену опрему, за подносиоце прија-
ва: физичка лица, предузетнике и правна лица, чија је инвести-
ција на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, 
жене носиоце пољопривредних газдинстава, и физичко лице и 
оснивач правног лица млађи од 40 година. 

• Тифони, под условом да се наводњава минимум 5 хекта-
ра по једној машини. Корисник може да оствари право на 
бесповратна средства за највише две машинe у типу „Ти-
фона“, које су уписане у Регистар пољопривредних газ-
динстава 

Максималан износ бесповратних средстава за један тифон 
не може бити већи од 800.000,00 динара по машини, односно 
880.000,00 динара за подносиоце пријава: физичка лица, преду-
зетнике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежа-
ним условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривред-
них газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи 
од 40 година. 

• Постављање цевовода

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 30% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно 
највише до 800,00 динара по дужном метру, а максимално за 2.000 
m, односно највише до 880,00 динара по дужном метру, а макси-
мално за 2.000 m, за подносиоце пријава: физичка лица, предузет-
нике и правна лица, чија је инвестиција на подручју са отежаним 
условима рада у пољопривреди, жене носиоце пољопривредних 
газдинстава, и физичко лице и оснивач правног лица млађи од 
40 година.

• Системи за наводњавање у типу „ренџер”, „центар пивот” 
и „линеар”, под условом да се наводњава најмање 30 хек-
тара површине, које су уписане у Регистар пољопривред-
них газдинстава 

Максималан износ бесповратних средстава не може бити већи 
од 50% вредности прихватљивих трошкова инвестиције, односно 
највише до 7.000.000,00 динара, односно 7.700.000,00 динара за 
подносиоце пријава: физичка лица, предузетнике и правна лица, 
чија је инвестиција на подручју са отежаним условима рада у 
пољопривреди, жене носиоце пољопривредних газдинстава, и 
физичко лице и оснивач правног лица млађи од 40 година.

3. ПРАВО НА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар 
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и 
то:

1. физичко лице:
- носилац регистрованог комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства,
- предузетник носилац регистрованог комерцијалног 

породичног пољопривредног газдинства.

2. правно лице:
- привредно друштво носилац регистрованог комер-

цијалног пољопривредног газдинства,
- земљорадничка задруга носилац регистрованог ко-

мерцијалног пољопривредног газдинства,
- сложена задруга носилац регистрованог комерцијал-

ног пољопривредног газдинства.

Лице из става 1. ове тачке остварује право на подстицаје за ин-
вестиције у следећим секторима:

1. Сектор воћа; 
2. Сектор поврћа;
3. Сектор винове лозе;
4. Сектор осталих усева.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

За физичка лица и правна лица: 

1. Подносилац пријаве мора бити уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава и да се налази у активном 
статусу;

2. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на тери-
торији јединице локалне самоуправе са територије АП 
Војводине, односно подносиоци пријаве ‒ правна лица 
морају имати седиште на територији јединице локалне 
самоуправе с територије АП Војводине, с тим што и ме-
сто реализације инвестиције мора бити на територији је-
динице локалне самоуправе с територије АП Војводине;

3. Подносилац пријаве мора регулисати обавезе по решењи-
ма о накнадама за одводњавање/наводњавање закључно 
са 31.12. 2018.године;

4. Подносилац пријаве мора регулисати доспеле пореске 
обавезе од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе, закључно са 31.12.2018. године; 

5. Подносилац пријаве мора измирити доспеле обавезе по 
уговорима о закупу пољопривредног земљишта у држав-
ној својини,  закључно са 31.12.2018.године, уколико је 
корисник истог;

6. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси за-
хтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације) за исту намену, однос-
но иста инвестиција не сме бити предмет другог поступ-
ка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу с 
посебним прописом којим се уређује кредитна подршка 
регистрованим пољопривредним газдинствима;
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7. Подносилац пријаве не сме имати неиспуњених уго-
ворних обавеза према Покрајинском секретаријату за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство, као ни према 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, на основу раније потписаних уговора;

8. Подносилац пријаве и добављач опреме не могу да пред-
стављају повезана лица ‒ у смислу чланa 62. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник”, бр. 36/11 
и 99/11 и 83/14, 5/15, 44/2018  и 95/2018);

9. парцеле на којима се поставља опрема – која је предмет 
инвестиције конкурса – морају бити уписане у Регистар 
пољопривредних газдинстава. Уколико је парцела у заку-
пу, потребно је да је до истека уговора о закупу преоста-
ло најмање пет година;

Додатни услови за предузетнике и правна лица:

10. Подносилац пријаве - предузетник и правно лице мора 
бити уписан у регистар привредних субјеката и мора да 
се налази у активном статусу;

11. Према подносиоцу пријаве – правном лицу не сме бити 
покренут поступак стечаја и/или ликвидације;

12. Подносилац пријаве –правно лице мора бити разврстано 
у микро и мало правно лице, у складу са законом којим се 
уређује рачуноводство;

13. Задруге морају имати обављену задружну ревизију.

4.1. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

1. Сектор воћа:

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору воћа ако у 
Регистру пољопривредних газдинстава има уписано воће у скла-
ду са шифарником биљне производње и ако је предмет инвести-
ције везан за производњу тог воћа. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору воћа за инвестиције у набавку опреме и 
система за наводњавање воћа ако у Регистру пољопривредних га-
здинстава има уписано до 1,99 ha јагодичастог воћа и/или до 4,99 
ha осталог воћа.

2. Сектор поврћа:

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору поврћа ако 
у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано поврће у 
складу са шифарником биљне производње и ако је предмет ин-
вестиције везан за производњу тог поврћа. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање 
инвестиције у сектору поврћа за инвестиције у набавку опреме и 
система за наводњавање поврћа ако у Регистру пољопривредних 
газдинстава има уписано до 0,49 ha поврћа у заштићеном просто-
ру и/или до 2,99 ha поврћа на отвореном простору.

3. Сектор винове лозе:

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције оства-
рује правo на суфинансирање инвестиције у сектору винове лозе 
ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписано винову 
лозу у складу са шифарником биљне производње и ако је предмет 
инвестиције везан за производњу винове лозе. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинанси-
рање инвестиције у сектору винове лозе за инвестиције у набав-
ку опреме и система за наводњавање винове лозе ако у Регистру 
пољопривредних газдинстава има уписано до 49,99 ha винове 
лозе.

Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површи-
нама до 10,00 ha винове лозе.

4. Сектор осталих усева:

Корисник средстава, у зависности од врсте инвестиције ост-
варује правo на суфинансирање инвестиције у сектору осталих 
усева ако у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане 
остале усеве у складу са шифарником биљне производње и ако је 
предмет инвестиције везан за производњу осталих усева. 

Лице из става 1. овог члана остварује правo на суфинансирање ин-
вестиције у сектору осталих усева за инвестиције у набавку опреме 
и система за наводњавање осталих усева ако у Регистру пољоприв-
редних газдинстава има уписано до 99,99 ha осталих усева.

Подносиоци пријава остварују право на субвенције на површи-
нама до 10,00 ha осталих усева.

5. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР

Конкурс је отворен до 15.03.2019. године.

6. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За физичка лица и правна лица: 

1. читко попуњен образац пријаве;
2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична кар-

та носиоца регистрованог пољопривредног газдинства 
или овлашћеног лица у правном лицу;

3. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана);

4. доказ o регулисаној накнади за одводњавање/наводња-
вање (потврда ЈВП „Воде Војводине“) закључно са 
31.12.2018. године за подносиоца пријаве; 

5. доказ о измиреним доспелим пореским обавезама за-
кључно са 31.12.2018. године за подносиоца пријаве (из-
дато од стране надлежног органа јединице локалне са-
моуправе пребивалишта, односно седишта подносиоца 
пријаве, као и надлежног органа локалне самоуправе  где 
се налази предметна инвестиција, уколико се предметна 
инвестиција налази на територији друге локалне самоу-
праве, на територији АПВ);

6. доказ о измиреним доспелим обавезама за закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини (потврда 
надлежног органа, или фотокопија уговора са Министар-
ством пољопривреде, шумарства и водопривреде и доказ 
o извршеном плаћању);

7. за инвестиције које су преко 300.000,00 динара, може се 
поднети предрачун са спецификацијом опреме, а коначан 
оригинал рачун мора бити идентичан предрачуну по из-
носу, спецификацији и добављачу опреме;

8. оригинал рачун за набавку предметне инвестиције са спе-
цификацијом опреме која  садржи основне карактеристи-
ке конструкције и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну);

9. отпремницу за набавку предметне инвестиције; 
10. доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 

извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са на-
знаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

11. фотокопија уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

12. фотокопија гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

13. јединствена царинска исправа (уколико је подносилац 
пријаве директни увозник) - не старија од 01.01. 2019. го-
дине; 

14. фотокопија дипломе о стеченом вишем и високом образо-
вању;

15. ако је члан задруге- доставити потврду о чланству;
16. ако је члан добровољног ватрогасног друштва-доставити 

потврду о чланству;
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17. уколико је подносилац пријаве сертификован - доставити 
копију сертификата за органску производњу или серти-
фикат о заштићеном географском пореклу;

Додатна обавезна документација за предузетнике и правна лица:
 

18. извод из Агенције за привредне регистре, с пореским 
идентификационим бројем;

19. потврда Агенције за привредне регистре о томе да над 
правним лицем није покренут поступак стечаја и/или 
ликвидације;

20. потврда Агенције за привредне регистре о томе да је 
правно лице разврстано у микро или мало правно лице, у 
складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник 
РС“, број 62/2013).

21. за задруге потврду овлашћеног Ревизијског савеза да за-
друга послује у складу са Законом о задругама, при чему 
се потврда издаје на основу коначног извештаја о обавље-
ној задружног ревизији, не старијем од две године, у скла-
ду са Законом о задругама;

Подносилац пријаве треба да се изјасни на обрасцу који је сас-
тавни део пријаве о томе да ли ће документацију наведену под 
тачкама 3, 4, 5, прибавити сам или ће  Покрајински секретаријат 
по службеној дужности од надлежних органа прибављати подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција у складу 
са законом који уређује општи управни поступак.

Уколико се опрема набавља из иностранства, подносилац прија-
ве обавезан је да достави документа преведена на српски језик, од 
стране овлашћеног судског тумача. Уколико је рачун/предрачун 
исказан у страној валути, неопходно је у обрасцу пријаве унети 
вредност опреме у динарској противвредности, обрачунатој по 
средњем курсу НБС, на дан издавања рачуна/предрачуна. 

Комисија задржава право да поред наведених затражи и друга 
документа.

Поступак доношења одлуке је у складу са Пословником.

7. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ

Поступак доношења одлуке регулисан је у складу са Послов-
ником о раду комисија за израду конкурса и правилника и посту-
пање по конкурсима расписаним у Секретаријату, а на основу ког 
је донет  правилник за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање 
водног, ваздушног и топлотног режима биљака на територији АП 
Војводине у 2019.

8. ИСПЛАТА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Бесповратна средства исплаћују се након реализације инвести-
ције, односно након што корисник бесповратних средстава уради 
монтажу опреме и достави Секретаријату следећу документацију: 

• захтев за исплату са извештајем о наменском утрошку 
средстава

• оригинал рачун за набавку предметне инвестиције. Спе-
цификација опреме треба да садржи основне карактерис-
тике конструкције  и опреме (подаци исказани у обрасцу 
пријаве морају бити исти као у рачуну);

• отпремницу за набавку предметне инвестиције за коју је, 
у складу са посебним прописима, утврђена обавеза изда-
вања отпремнице; 

• доказ о извршеном плаћању предметне инвестиције и то 
извод оверен од стране банке, а у случају када је физичко 
лице извршило готовинско или плаћање картицом може 
доставити само фискални исечак (фискални рачуни са на-
знаком „чек“ неће се узимати у разматрање); 

• фотокопију уговора о кредиту, уколико је предметна ин-
вестиција набављена путем кредита;

• фотокопију гарантног листа за опрему за коју је то пред-
виђено важећим прописима;

• јединствену царинску исправу (уколико је подносилац прија-
ве директни увозник) - не старија од 01.01. 2019. године; 

• оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинста-
ва који издаје Управа за трезор (подаци о пољопривред-
ном газдинству, прва страна Извода као и остале стране 
извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана)

Покрајински секретаријат задржава право да од подносиоца 
пријаве затражи додатну документацију. Исто тако, Покрајински 
секретаријат може да од пољопривредне инспекције Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде затражи да се изврши 
контрола реализације предмета уговора, а посебно у случају рачуна 
и предрачуна који су издати од добављача опреме који нису у сис-
тему ПДВ-а и рачуна који су значајно изнад тржишне вредности;

У моменту исплате средстава рачун предузетника и правног 
лица не сме бити у блокади;

Поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања ве-
зана за конкурс, прописани су Правилником;

Плаћање мора да се врши на текући рачун добављача или го-
товински, а плаћања путем компензације и цесије неће бити при-
зната;

Секретаријат путем надлежног сектора може да наложи 
Пољопривредној стручној и саветодавној служби АП Војводине 
да изврши чињенично стање (завршну контролу) на терену, дос-
тављањем извештаја и записника Секретаријату.

Бесповратна средства ће се исплаћивати у складу с приливом 
средстава у буџет АП Војводине.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве с потребном документацијом доставити поштом на 
адресу: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривре-
ду и шумарство, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са 
назнакoм „КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАН-
СИРАЊЕ НАБАВКЕ ОПРЕМЕ И СИСТЕМА ЗА НАВОДЊА-
ВАЊЕ И ОПРЕМЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ВОДНОГ, ВАЗДУШНОГ 
И ТОПЛОТНОГ РЕЖИМА БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ“, или лично на писарници по-
крајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког 
радног дана од 9 до 14 часова. 

10. КОНТАКТ 

Додатне информације могу се добити путем телефона: 021/487-
4379; од 10 до 14 часова. 

10.1. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 
ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ

Текст конкурса, Правилник, образац пријаве, извештај о на-
менском утрошку средстава и захтев за исплату могу се преузети 
са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs.

226.

На основу члана 16. став 1. и 2. члана 24. и 41. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис, 37/2016 и 29/2017), и 
чл. 4. Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава 
за суфинансирање реализације пројеката штедљиве расвете број 
143-401-414/2018-02 од 25.01.2018. године („Службени лист АПВ“, 
број 5/2018), који је донео покрајински секретар за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај, а у вези с чланом 11. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2019. годину („Службени лист АПВ”, број 60/2018) ПОКРАЈИН-
СКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И 
САОБРАЋАЈ Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад Дана: 14. 
фебруара  2019. године р а с п и с у ј е
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JAВНИ КОНКУРС
ЗА  ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКAТА

ШТЕДЉИВE РАСВЕТE

Средства за суфинансирање реализације пројеката штедљи-
ве унутрашње расвете у јавним установама планирана су Фи-
нансијским планом Покрајинског секретаријата за енергетику, 
грађевинарство и саобраћај за 2019. годину, у укупном износу од 
70.000.000,00 динара.

Бесповратна подстицајна средства се додељују на основу јавног 
конкурса. Текст јавног конкурса објављује се у ‚‘Службеном листу 
Аутономне покрајине Војводине‘‘, на интернет страници Покрајин-
ског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај (у 
даљем тексту: Секретаријат) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/ , као 
и у једном од дневних гласила које се дистрибуирају на целој тери-
торији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: Конкурс). 

I Право учешћа на Конкурсу и намене за које се могу 
користити средства 

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се 
користити за:

А) суфинансирање пројеката јавних установа110 са терито-
рије Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: 
АП Војводина) у циљу реализације пројеката штедљиве 
унутрашње расвете. Средства се додељују јавним устано-
вама, које је основала Република Србија, АП Војводина, 
односно јединица локалне самоуправе са територије АП 
Војводине. И то за:

1. замену постојећих светиљки и монтажу светиљки са ште-
дљивим изворима светлости и припадајуће опреме

Средства која се додељују не могу се користити за:

1. куповину половних материјала и опреме;
2. порезe, укључујући и порез на додату вредност;
3. царинске, увозне и остале врсте административних такси;

II Циљеви пројекта

Бесповратна подстицајна средства, која се додељују, могу се 
користити за суфинансирање пројеката  из члана 1. овог Правил-
ника, који имају за циљ:

А) Пројекти штедљиве унутрашње расвете код јавних уста-
нова са територије АП Војводине, које је основала Репу-
блика Србија, АП Војводина, односно јединица локалне 
самоуправе са територије АП Војводине

• подстицање јавних установа за предузимање мера и ак-
тивности које доводе до проверљивог и мерљивог или 
процењивог повећања енергетске ефикасности у области 
унутрашње расвете, у складу са стандаром који пропи-
сује квалитет осветљења СРПС ЕН 12464-1 и препорука-
ма Српског друштва за осветљење; 

• побољшање енергетске ефикасности унутрашње расве-
те  кроз смањење потрошње енергије за исти обим и ква-
литет пружених услуга или повећање обима и квалитета 
пружених услуга; 

• унапређење система унутрашње расвете у складу са стан-
дардом који прописује квалитет осветљења СРПС ЕН 
12464-1 и препорукама Српског друштва за осветљење; 

110 Јавне установе су установе које се оснивају ради обезбеђивања 
остваривања права утврђених законом и остваривања другог законом ут-
врђеног интереса у области: образовања, науке, културе, физичке култу-
ре, ученичког и студентског стандарда, здравствене заштите, социјалне 
заштите, друштвене бриге о деци, социјалног осигурања, здравствене 
заштите животиња - члан 3. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС”, 
бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - 
испр. др. закона и 83/2014 - др. закон).

• смањење трошкова руковања, одржавања и контроле нео-
пходне за унутрашњу расвету у јавним установама на те-
роторији АП Војводине;

• смањење емисије штетних гасова у околину;
• афирмацију примене мера енергетске ефикасности.

III Услови Конкурса 

1. Укупан износ за расподелу средстава је 70.000.000,00 ди-
нара (словима: седасмдесетмилионадинара);

2. Секретаријат додељује средства за суфинансирње пројек-
та у износу од максимално 80% вредности инвестиције 
без ПДВ-а

3. Максималан износ средстава које додељује Покрајински 
секретаријат по конкурсу износи 4.000.000,00 динара (че-
тиримилионадинара)

4. Право учешћа на Конкурсу имају јавне установе са тери-
торије Аутономне покрајине Војводине, које је основала 
Република Србија, Аутономна покрајина Војводина или 
јединица локалне самоуправе (општина/град) за пројекте 
штедљиве унутрашње расвете

Рок за подношење пријаве је 28. фебруар 2019. године.

IV Начин подношења пријаве на Конкурс и обавезна 
документација која се подноси на Конкурс  

Пријаве на Конкурс могу се поднети лично, предајом писарници 
покрајинских органа управе у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина 
бр. 16, или се упућују поштом, обавезно у писаној форми, искључиво 
на конкурсним обрасцима, који се могу преузети у Секретаријату 
или са интернет презентације Секретаријата. Пријаве се подносе 
оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца прија-
ве, у затвореној коверти са назнаком ‚‘НЕ ОТВАРАТИ‘‘, називом и 
адресом подносиоца пријаве и називом конкурса, на адресу:

Покрајинска секретаријат за енергетику, грађевинарство и 
саобраћај

Булевар Михајла Пупина број 16
21000 Нови Сад

Документација која се подноси на конкурс:

А) Јавне установе:

1. Попуњена, потписана и печатом оверена Пријава за 
учешће на Конкурсу (образац се преузима се са сајта Се-
кретаријата);  

2. Фотокопија решења о пореском идентификационом броју 
(потврда о извршеној регистрацији пореских обвезника); 

3. Овлашћење за заступање јавне установе (оверени потпи-
си лица овлашћених за заступање)

4. Број рачуна отвореног код Управе за трезор (фотокопија 
картона депонованих потписа);

5. Потврда о извршеној регистрацији (извод из одгова-
рајућег регистра);

6. Уверење надлежне Пореске управе Министарства финан-
сија и уверење одељења локалне пореске администрације 
одговарајуће општинске/градске управе да је измирио 
доспеле обавезе јавних прихода, не старија од 30 дана од 
дана објаве конкурса;

7. Идејни пројекат са предмером и предрачуном (уколи-
ко се реализује део/фаза пројекта, неопходно је доста-
вити предмер и предрачун за тај део/фазу пројекта, за 
који се подноси пријава на конкурс за доделу средстава); 
пројектно-техничка документација мора бити израђена 
у складу са Законом о планирању и изградњи (службе-
ни гласник РС бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - од-
лука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 
- одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 
83/2018).
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8. Обавезни елементи идејног пројекта су:
a) Опис постојеће расвете: у предметном објекту (за сваку 

просторију у објекту навести назив и намену просторије, 
тип извора светлости, електричну снагу светиљке (W), 
укупан број светиљки и укупну електричну снагу свих 
светиљки у предметном објекту).

b) Опис пројектом предвиђене расвете: у предметном објек-
ту (за сваку просторију у објекту навести назив и намену 
просторије, тип извора светлости, електричну снагу све-
тиљке (W), укупан број светиљки и укупну електричну 
снагу свих светиљки у предметном објекту).

c) Фотометријски прорачун: за сваку просторију у предметном 
објекту (уколико су просторије идентичне по димензијама и 
броју светиљки, довољно је обрадити једну просторију и на-
вести називе свих идентичних просторија), за сваку просто-
рију приказати средњи ниво осветљености и равномерност 
распростирања осветљаја на радним површинама.

d) Предмер и предрачун радова и материјала: за сваки тип 
светиљке која је предвиђена и обрађена у фотометријском 
прорачуну навести електричну снагу светиљке (W), тип 
извора светлости, температуру боје светлости (K), свет-
лосни флукс (lm), индекс репродукције боја (CRI/Ra), 
радни век светиљке (h), произвођача светиљке, тачан на-
зив светиљке (каталошки број).

e) Графичку документацију: Основа објекта на којој су уцр-
тане све просторије објекта, диспозиција свих предвиђе-
них светиљки у њима, број и врста светиљки.

f) Прилог пројекта где је потребно да се достави извод из 
каталога за сваку специфицирану светиљку у пројекту на 
коме се виде сви подаци о светиљци написани у предмеру 
и предрачуну радова (електрична снага светиљке (W), тип 
извора светлости, температура боје светлости (K), свет-
лосни флукс (lm), индекс репродукције боја (CRI/Ra), 
радни век светиљке (h), произвођач светиљке, тачан на-
зив светиљке (каталошки број)).

g) Доказ о гарантном року за пројектоване светиљке: Изјава 
произвођача о гаранцији

9. Студија оправданости или техно-економске анализе ис-
плативости уградње савремених светиљки са штедљивим 
изворима светлости, односно светиљки са штедљивим из-
ворима светлости; у студији оправданости или техно-еко-
номској анализи морају бити дати следећи подаци (осим 
текстуалног дела и прорачуна, обавезно дати и табелар-
ни приказ): укупна годишња потрошња електричне енер-
гије са постојећим и новим решењем (у kWh), укупна го-
дишња уштеда електричне енергије применом новог ре-
шења (у kWh и у %), укупна годишња емисија СО2 са по-
стојећим и новим решењем (у тонама), укупно годишње 
смањење емисије СО2 применом новог решења (у тона-
ма и у %), укупна вредност инвестиције у светиљке са 
штедљивим изворима светлости и монтажу истих, однос-
но укупна вредност инвестиције у светиљке са штедљи-
вим изворима светлости и опреме за управљање и мон-
тажу истих, врста, број и снага постојећих и нових изво-
ра светлости (појединачна снага светиљке у свакој прос-
торији објекта у W и укупна снага свих светиљки у kW), 
као и период отплате инвестиције (документовано прора-
чунима); уколико је циљ реализације пројекта подизање 
обима и квалитета унутрашње расвете, тада и то исказати 
кроз одговарајуће параметре (степен осветљености, по-
већање броја светиљки…)  

10. Предмер и предрачун радова са рекапитуалицојм радова, 
оверен и потписан од стране одговорног пројектанта, не 
старији од шест месеци од датума објављивања конкурса, 
са нумерисаним странама (документ обавезно садржи да-
тум израде)

11. Изјава подносиоца захтева да нема неизмирених обавеза 
према Секретаријату, по основу раније потписаних угово-
ра, чији је рок за реализацију истекао (образац Изјаве се 
налази на сајту Секретаријата - Образац 1);

12. Изјава да се против подносиоца захтева не води парнич-
ни, односно кривични поступак по основу раније оства-
рених подстицаја, субвенција и кредита (образац Изјаве 
се налази на сајту Секретаријата - Образац 2);

13 Изјава о досадашњем коришћењу средстава Покрајин-
ског секретаријата енергетику и минералне сировине и 
Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинар-
ство и саобраћај, у последње 3 године (образац Изјаве се 
налази на сајту Секретаријата - Образац 3);

14. Изјава подносиоца захтева (образац се налази на сајту Се-
кретаријата – Образац 4):
a) да су, уз средства добијена по овом Конкурсу, обез-

беђена/биће обезбеђена преостала финансијска сред-
ства за реализацију пројекта; 

b) да ће се наменски и у складу са важећом законском ре-
гулативом (Закон о буџетском систему, Закон о јавним 
набавкама, Закон о планирању и изградњи  и др.) ут-
рошити додељена средства;

c) да ће се Секретаријату достављати  извештаји у скла-
ду са уговорним обавезама.

15. Средство финансијског обезбеђења којим подносилац 
пријаве обезбеђује испуњење својих уговорних обаве-
за НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПРИЈАВУ (Подносилац прија-
ве коме је додељен уговор дужан је да, приликом закљу-
чења уговора, достави средство финансијског обезбеђења 
у складу са Законом).

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, према 
потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија неће узимати у разматрање пријаве које се не сма-
трају уредним и то:

• неблаговремене пријаве (пријаве које пристигну након 
истека рока предвиђеног у конкурсу)

• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-
овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом, односно оне пријаве које се не односе на конкур-
сом предвиђене намене)

• непотпуне и неразумљиве пријаве (пријаве у ковертама 
које нису обележене према захтеву из Правилника, прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази, пријаве 
које су непотписане, са непопуњеним рубрикама и неу-
писаним захтеваним бројчаним вредностима у табели са 
критеријумима, попуњене графитном оловком, пријаве 
послате факсом или електронском поштом (e-mail), прија-
ве које нису поднете на одговарајућем обрасцу, без одго-
варајућег броја наменског рачуна отвореног код Управе за 
трезор, које садрже неразумљиве и нечитке податке).

Неће се такође узимати у разматрање пријаве оних субјеката који 
су користили средства и Покрајинског секретаријата за енергетику 
и минералне сировине, као правног претходника Покрајинског се-
кретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, а у случају 
истека уговореног рока нису поднели Покрајинском секретарија-
ту за енергетику и минералне сировине, односно Покрајинском 
секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, финан-
сијске и друге обавезне извештаје о утрошку додељених средстава.  

V Одлучивање о додели средстава

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај (у даљем тексту: Покрајински секретар) решењем образује 
посебну конкурсну комисију за преглед пријава са приложеном 
документацијом и за израду предлога за доделу средстава (у 
даљем тексту: Комисија). Чланови  Комисије се именују из редова 
запослених у Секретаријату, а могу бити ангажовани и еминенти 
стручњаци из области за коју је расписан Конкурс.

Комисија сачињава предлог о додели средстава на основу Пра-
вилника о додели бесповратних подстицајних средстава за су-
финансирање реализације пројеката штедљиве расвете у, који се 
налази на сајту Секретаријата www.psemr.vojvodina.gov.rs

Покрајински секретар разматра предлоге Комисије за доделу 
средстава и доноси одлуку о додели средстава корисницима. Ова 
одлука је коначна и против ње се не може уложити правни лек. 

Одлука о додели средстава корисницима (резултати конкурса) 
објављује се на званичној интернет адреси Секретаријата.
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VI Уговор о додели средстава

Одлуком о додели средстава утврдиће се појединачни износи 
средстава по кориснику.

Након доношења одлуке о додели средстава Покрајински се-
кретар у име Секретаријата закључује са сваким корисником 
средстава уговор о додели средстава.

Обавезни елементи уговора су:

• подаци о кориснику
• износ додељених средстава
• намена за коју се додељују средства
• период на који се закључује уговор
• обавезе корисника средстава
• извештаји који се подносе Секретаријату
• остали елементи од значаја за реализацију уговорених ак-

тивности

VII Праћење извршавања уговора

Корисник средстава је обавезан да Секретаријату поднесе на-
ративни (описни) и финансијски извештај, на обрасцу и према 
упутству које се налази на интернет презентацији Секретаријата 
и/или им се достави на мејл адресу из пријаве, са приложеном 
пратећом документацијом о реализацији пројекта и наменском и 
законитом утрошку средстава (у даљем тексту: Извештај), најкас-
није у року од 15 дана од уговореног рока утврђеног за реализа-
цију пројекта, са припадајућом документацијом.

Финансијски извештај мора да садржи доказе о утрошеним 
средствима, са комплетном документацијом, овереном од стра-
не овлашћених лица, којом се оправдава наменско и законито 
коришћење добијених средстава, као и преосталих средстава по-

требних  за реализацију пројекта (документацију о спроведеном 
поступку јавних набавки, изводе из Управе за трезор, фактуре, 
уговоре, и другу финансијску документацију).  

Давалац средстава задржава право да од Корисника средстава, 
према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Административну контролу Извештаја спроводи Секрета-
ријат, контролом извршења уговорних обавеза и Извештаја са 
приложеним документима. 

Покрајински секретар решењем може образује посебну коми-
сију из редова запослених у Секретаријату за вршење мониторин-
га и непосредне контроле реализације Пројеката.

Средства из буџета Аутономне покрајине Војводине која су 
предмет Конкурса, подлежу контроли примене закона у области 
материјално-финансијског пословања и наменског и законитог 
коришћења средстава, коју обавља служба буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине.

Корисници средстава дужни су да служби буџетске инспекције 
омогуће несметану контролу наменског и законитог коришћења 
средстава по предмету уговора.

Корисници средстава су дужни да без одлагања поступе по за-
хтеву Покрајинског секретаријата за додатном документацијом 
везаном за реализацију пројекта.

Све додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у 
Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и сао-
браћај искључиво путем електронске поште psegs@vojvodina.gov.rs

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Ненад Грбић,с.р.
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ОПШТИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

161. Покрајинска скупштинска одлука о додели буџет-
ских средстава за унапређивање положаја национал-
них мањина – националних заједница и развој мул-
тикултурализма и толеранције;

162. Покрајинска скупштинска одлука о начину и крите-
ријумима доделе буџетских средстава за националне 
савете националних мањина;

163. Покрајинска скупштинска одлука о задуживању за 
финансирање капиталних инвестиционих расхода;

164. Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка 
природе „Русанда“;

165. Покрајинска скупштинска одлука о оснивању 
друштва с ограниченом одговорношћу „Научно-тех-
нолошки парк Нови Сад“;

166. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Прос-
торног плана подручја посебне намене „Фрушка 
гора“;

167. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Прос-
торног плана подручја посебне намене инфраструк-
турног коридора дистрибутивног гасовода Риви-
ца-Јазак-“Летенка“ са елементима детаљне регула-
ције;

168. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Прос-
торног плана подручја посебне намене Специјалног 
резервата природе „Слано копово“;

169. Покрајинска скупштинска одлука о Измени По-
крајинске скупштинске одлуке о јавном водоприв-
редном предузећу „Воде Војводине“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ТУРИЗАМ

170. Правилник о додели бесповратних средстава микро 
и малим привредним друштвима и предузетницима 
за субвенционисање издатака за набавку машина или 
опреме или софтвера или за стицање нематеријалне 
имовине у 2019. години;

171. Правилник о додели бесповратних средстава микро 
и малим привредним друштвима и предузетницима 
за субвенционисање издатака за набавку репромате-
ријала у 2019. години;

172. Правилник о додели бесповратних средстава микро 
и малим привредним друштвима и предузетницима 
који делатност обављају у оквиру креативне еконо-
мије за субвенционисање трошкова набавке репро-
материјала и услуга у 2019. години;

173. Правилник о додели бесповратних средстава микро 
и малим привредним друштвима и предузетницима 
који делатност обављају у оквиру креативне еконо-
мије за субвенционисање трошкова набавке машина, 
опреме или софтвера у 2019. години;

174. Правилник о додели бесповратних средстава за суб-
венционисање трошкова кластер организација за на-
бавку опреме у 2019. години;

175. Правилник о додели бесповратних средстава за суб-
венционисање кластер организација за реализацију 
пројеката у 2019. години;

176. Правилник о додели бесповратних средстава прив-
редним субјектима за допринос развоју социјалне 
економије АП Војводине у 2019. години;

177. Правилник о додели бесповратних средстава женс-
ком предузетништву за субвенционисање трошко-
ва набавке машина, опреме, софтвера или услуге у 
2019. години;

178. Правилник о додели бесповратних средстава послов-
ним инкубаторима на територији АП Војводине у 
2019. години;

179. Правилник о додели средстава за субвенционисање 
предузетника, микро и малих правних лица од ин-
тереса за развој и ревитализацију послова који се 
сматрају уметничким и старим занатима, односно 
пословима домаће радиности у 2019. години;

180. Правилник о додели бесповратних средстава прив-
редним субјектима за суфинансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког потенцијала АП Војво-
дине, у 2019. години – подизање квалитета објеката 
за дегустациону промоцију и промоцију традицио-
налних производа из АП Војводине;

181. Правилник о додели бесповратних средстава удру-
жењима грађана са територије Аутономне покрајине 
Војводине, за финансирање пројеката од значаја за 
развој туристичког потенцијала Аутономне покраји-
не Војводине у 2019. години – манифестације;

182. Правилник о додели бесповратних средстава за су-
финансирање трошкова наступа привредних субје-
ката са територије Аутономне покрајине Војводине, 
на сајмовима у Европи и на међународним сајмови-
ма у Републици Србији у 2019. години;

183. Правилник о додели бесповратних средстава прив-
редним субјектима за суфинансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког потенцијала АП Војво-
дине у 2019. години – набавка машина и опреме и 
увођење технолошких иновација у промоцији и 
пословању угоститељских објеката;

184. Правилник о додели бесповратних средстава прив-
редним субјектима за суфинансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког потенцијала АП Војво-
дине у 2019. години – технолошко осавремењавање 
угоститељских објеката у циљу иновирања угости-
тељских процеса;

185. Правилник о додели бесповратних средстава удру-
жењима грађана за финансирање пројеката од зна-
чаја за развој туристичког потенцијала Аутономне 
покрајине Војводине у 2019. години – организовање 
конгреса;

186. Правилник о додели бесповратних средстава прив-
редним субјектима за суфинансирање пројеката од 
значаја за развој туристичког потенцијала АП Војво-
дине у 2019. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

187. Правилник о додели средстава за суфинансирање на-
бавке опреме и система за наводњавање и опреме за 
побољшање водног, ваздушног и топлотног режима 
биљака на територији АП Војводине у 2019. години;

ПОСЕБНИ ДЕО

СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

188. Одлука о престанку мандата посланика у Скупшти-
ни Аутономне покрајине Војводине;

189. Одлука о потврђивању мандата посланика у 
Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

190. Одлука о Измени Одлуке о избору председника и 
чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине 
Војводине;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

191. Решење о постављењу вршиоца дужности директора 
Службе за управљање људским ресурсима;

192. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи 
јавних основних школа са седиштем на територији 
Општине Врбас;
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193. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи 
јавних основних школа са седиштем на територији 
Општине Мали Иђош;

194. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
крајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. 
годину;

195. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2019. 
годину;

196. Решење о давању сагласности на Програм рада Га-
ранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине 
за 2019. годину;

197. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводи-
не за 2019. годину;

198. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћ-
ника покрајинског секретара за социјалну политику, 
демографију и равноправност полова;

199. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
крајинског завода за социјалну заштиту за 2019. го-
дину;

200. Решење о давању сагласности на Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова у Дому за лица 
ометена у менталном развоју „Otthon“ Стара Мора-
вица;

201. Решење о давању сагласности на Правилник о орга-
низацији и систематизацији послова Геронтолошког 
центра Бачка Паланка;

202. Решење о престанку дужности директорке Дома за 
смештај душевно оболелих лица „Свети Василије 
Острошки Чудотворац“ Нови Бечеј;

203. Решење о именовању директорке Дома за смештај 
душевно оболелих лица „Свети Василије Острошки 
Чудотворац“ Нови Бечеј;

204. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директора Дома за децу и омладину без родитељског 
старања „Споменак“ Панчево;

205. Решење о именовању вршиоца дужности директора 
Дома за децу и омладину без родитељског старања 
„Споменак“ Панчево;

206. Решење о престанку дужности вршиоца дужности 
директорке Установе за смештај и збрињавање ста-
рих лица „Геронтолошки центар“ у Панчеву;

207. Решење о именовању вршиоца дужности директорке 
Установе за смештај и збрињавање старих лица „Ге-
ронтолошки центар“ у Панчеву;

208. Решење о разрешењу чланице Управног одбора Ус-
танове за смештај и збрињавање старих лица „Герон-
толошки центар“ у Панчеву;

209. Решење о именовању чланице Управног одбора Ус-
танове за смештај и збрињавање старих лица „Герон-
толошки центар“ у Панчеву;

210. Решење о давању сагласности на Програм рада Срп-
ског народног позоришта за 2019. годину;

211. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Српског народног позоришта за 2019. годину;

212. Решење о давању сагласности на Програм рада По-
зоришног музеја Војводине за 2019. годину;

213. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Позоришног музеја Војводине за 2019. годину;

214. Решење о давању сагласности на Програм рада 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годи-
ну;

215. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Војвођанског симфонијског оркестра за 2019. годи-
ну;

216. Решење о давању сагласности на Програм рада Ар-
хива Војводине за 2019. годину;

217. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Архива Војводине за 2019. годину;

218. Решење о давању сагласности на Програм рада За-
вода за културу војвођанских Русина – Завод за кул-
туру войводянских Руснацох за 2019. годину;

219. Решење о давању сагласности на Финансијски план 
Завода за културу војвођанских Русина – Завод за 
културу войводянских Руснацох за 2019. годину;

220. Решење о престанку дужности директора Завода за 
јавно здравље Сремска Митровица;

221. Решење о именовању директора Завода за јавно 
здравље Сремска Митровица;

222. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Спе-
цијалне болнице за неуролошка обољења и посттра-
уматска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланка-
мен;

223. Решење о именовању члана Надзорног одбора Спе-
цијалне болнице за неуролошка обољења и посттрау-
матска стања „Др Боривоје Гњатић“ Стари Сланкамен;

ОГЛАСНИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

224. Конкурс за финансирање и суфинансирање проје-
ката у области подизања квалитета образовно-вас-
питног процеса средњег образовања – трошкови ор-
ганизованог превоза ученика средњих школа са се-
диштем у АП Војводини на Сајам образовања у Но-
вом Саду, за 2019. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И 

ШУМАРСТВО

225. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање на-
бавке опреме и система за наводњавање и опреме за 
побољшање водног, ваздушног и топлотног режима 
биљака на територији АП Војводине у 2019. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, 
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

226. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних 
средстава за суфинансирање реализације пројеката 
штедљиве расвете.
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