ј-Га осноВу члана 41а став 4. 3акона о заппити природе (,,Службени гласник
Републике
бр. 36/09, 88/10, 91/1О-испр., 14/16, 95/18 др. закон и 71/21) и члана
39. тачка 59. Статута Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада , број ј 1/19),
а по прибавњеној сагласности Министарства заштите животне средине, број 353-02891/2021-04 од 27. децембра 2021. године и сагласности Покрајинског секретаријата за
урбанизам и заштиту жинотне средине, број: 140-501-397/2021-04 од 04. јуна 2021.
године, Скупштина Града Новог Сада на хху седници од 10. фебруара 2022. године,
доноси
-

одлуку
О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ ,,БЕГЕЧКА ЈАМА ЗАШТИЋЕНИМ
ПОДРУЧЈЕМ
Члан 1.
Овом одлуком проглашава се Парк природе ,,Бегечкајама заштићеним подручјем
од локалног значаја 11і категорије, и утврђују се мере заштите, начин обавњања
привредних делатности и коришћење природних вредности у Парку природе ,,Бегечка
јама , управЈБач, као и начин управања и извор финансирања.
-

Члан 2.
Парк природе ,,Бегечка јама проглашава се заштићеним подручјем у цилу
очувања мозаичности станишта који су у нестајању и за њих Везаних животних заједница
и дивлих врста, као и обезбеђивања услова за дали стабилан развој природних
вредности, уз одрживо коришћење природних ресурса.
Плавно подручје представла део међународног еколошког коридора реке дунав.
Члан 3.
Парк природе ,,Бегечка јама налази се у јужној Бачкој поред населеног места
Бегеч, уз леву обалу реке дунав, на територији Града Новог Сада, КО Бегеч.
Укупна површина Парка природе ,,Бегечка јама износи 489,5 ћа, од чега је
488,0499 ћа (99,7%) у јавној својини и 1,4501 ћа (0,3%) у приватној својини.
Заштитна зона Парка природе ,,Бегечкајама обухвата површину од 387,75 ha.
Опис граница заштићеног подручја Парка природе ,,Бегечка јама и његове
заштитне зоне, као и графички приказ граница заштићеног подручја и заштитне зоне, дати
су у прилогу ове одлуке и чине њен саставни део.
Члан 4.
Цињеви заштите из члана 2. ове одлуке реализују се кроз: управњачке интерве—
нције у цилу рестаурације, ревитализације и укупног унапређења природног добра;
повезивање депресија и мртваја са цилем обезбеђивања проточности при плавлењу
подручја; мониторинг природних вредности; примену активних мера заштите станишта и
врста; примену интервентних мера запітите станишта и врста у цињу очувања екосистема;
планске активности и интервентне мере на nоболшању квалитета воде и стања
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екосистема; остаБњање најмање пет стабала аутохтоних врста по хектару у процесу
обнове шуме и гнумских засада; очување природнс мсшовитости шумских састојина и
малата топола и врба; сузбијање инвазивних врста и градацију паразитских врста шумског
дрвећа применом биолошких и биотсхничких срсдстава, а изузетно и хемијских
средстава; ревитализацију станишта; очувањс гнсздилиінта птица; изловЈЂавање
алохтоних врста; спашавање риба са поплавЈЂеног подручја; проток воде кроз ритове,
старс рукавцс, каналс; популаризацију и промоцију заштите природних врсдности; развој
одрживог туризма.
Члан 5.
На подручју Парка природс ,,Бегечка јама утврђују сс рсжими заштитс 11 и јlј
стспсна.
Режим заштите 11 стспсна обухвата 130,14 ћа, односно 26,б% подручја.
Рсжим заштите 11ј стспена обухвата 359,37 ha, односно 73,4% подручја.
Члан 6.
На подручју Парка природе ,,Бегечкајама забрањује се:
1) пошумњавање влажних ливада, бара, пашњака и других шумом необраслих
површина;
2) узнсмиравање животиња;
3) уношење инвазивних врста;
4) непланска ссча и оштећивање шумског дрвећа, замена састојина и групација
аутохтоних врста дрвећа алохтоним, као и повећање површина под клонским
тополама и другим алохтоним врстама;
5) чиста ссча шума у појасу од 20 м око Бсгечкс јаме, баре Провалије, баре
Јајаре, мртваја, депрссија, викенд нассња и ауто камnа;
6) планирањс и одржавањс садржаја који су потснцијални извори повишеног
нивоа букс, вибрација и/или узнсмиравања живог света осветњавањем;
7) обнова и ширсње састојина инвазивних дрвснастих врста;
8) приврсдни риболов;
9) храњсње риба и места за риболов на Јами;
l 0) радови који изазивају промену водног режима (квалитативно и/или
квантитативно стање воде) са негативним последицама на заштићено
подручје;
1 1) поставњање базких станица;
12) паркирање, ссрвисирање и одржавање механизације;
13) привремено и трајно одлагање свих врста отпадних материја, као и тран—
спорт опасног отпада;
!4) привремено и трајно одлагање пестицида и других опасних материја,
формирање складишта инертног материјала;
15) формирање новог грађевинског зсмЈЂишта ван грађевинског подручја насења
супротно цињсвима заштитс и одрживог коришћења природних вредности;
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16) ширење зоне викенд насења ван постојеће површине Риболовачког насења
,,Бегечка јама и изградња нових објеката за одмор и рекреацију (викенд
кућице, куће за одмор и др.) као и поставњање привремених објеката за
одмор (камп куhице, сојенице, бараке и др.);
17) изградња саобраћајница вијдег реда (државни пут ј и 11 реда), и
18) друге активности у простору које нису засноване на одрживом корипЈћењу
природних ресурса.
На подручју Парка природе

ограничава се:

1) пошумњавање шумских чистина на шумске сечине, простор око викенд
насејЂа, угоститењских и туристичких објеката;
2) промена намене површина на потребе ревитализације природних станишта и
унапређења стањајезера;
3) изградња објеката на изградњу предвиђену планским документима,
реконструкцију постојећих објеката и за потребе управњања;
4) преграђивање водених миграторних праваца, на потребе управњања;
5) сакупњање и коришћење строго заштићених врста, осим у научно-истра—
живчке сврхе у цињу унаnређења природних вредности у складу са законом;
6) уношење алохтоних врста на врсте које нису инвазивне у Републици Србији;
7) сађење алохтоних врста и клонова топола на удаленост већу од 20 м од руба
шумских чистина (мртваја, депресија, бара, влажних ливада), као и 30 м од
обале реке дунав; палење вегетације, на плански регулисане активности, под
посебним условима;
8) уклањање флотантне и субмерзне, као и приобалне вегетације на плански
регулисане активности;
9) риболов, на рекреативни риболов са обале и из чамаца на Јами као и на обали
дунава;
10) порибњавање, на реинтродукцију аутохтоних врста;
11) лов у складу са планским актима из области ловства;
12) поставњање плутајућих објеката и изградња молова, на потребе управњања и
промоцију заштићеног подручја;
13) чишhење и продубњивање истог канала на временске интервале веће од три
године;
14) уређење обале на подручје купалишта, које се утврђује у складу са планским
документима (планом управЈЂања) и условима заштите природе;
15) nромена морфологије терена, на планске активности усмерене на побоњшање еколошких услова станишта плитких вода и приобања, и
16) испуштање непречишћених отнадних вода, као и вода испод квалитета који
одговара јј класи.
Члан 7.
На површинама на којимаје утврђен режим заштите 11 степена забрањује се:
1) коришћење чамаца на моторни погон, осим чамаца чуварске службе;
2) кретање возила у периоду репродукције птица, осим за потребе тереnских
активности газдовања шумама;
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На површинама на којимаје утврђен режим заштите 1! степена ограничава се:
1) изградња објеката на оне у функцији управлања;
2) кретање посетилаца и возила на, за ту сврху, предвиђене стазе и путеве;
3) употреба хемијских средстава, на примену за потребе управлања у складу са
законом;
4) број чамаца на 120;
5) изградња привезишта, на плански утврђену локацију капацитета од 120
привеза (од којих 56 за власнике викенд објеката), за потребе организованог
привезивања чамаца корисника простора;
б) проредна и санитарна сеча на ону у функцији очувања природне мешовитости врста;
7) коришћење природних богатстава и интервенције и активности у простору
на оне усклађене са функцијама заштићеног подручја и наслеђене традиционалне облике привредних делатности;
8) управњање уставом на каналу Бегеј на начин у интересу заштите природних
вредности и функционисања водопривреде;
9) трасирање стаза на оне у едукативне сврхе.
На површинама на којима је утврђен режим заштите Н степена обезбеђује се
очување функционалности подручја одржавањем проточности канала Бегеј и другим
активним мерама заштите.
Забране и ограничења прописана овим чланом не односе се на активности и радове
које реализује Министарство одбране и Војска Србије за потребе одбране.
Члан 8.
На површинама на којимаје утврђен режим заштите јІЈ степена забрањује се:
1) ограђивање простора и вађење песка, осим за потребе ревитализације
екосистема и техничког одржавања водног пута.
На површинама на којимаје утврђен режим заштите 111 степена ограничава се:
!) поставлање плутајућих објеката и изградња молова, на планско поставлање
и изградњу;
2) паркирање возила, мотора и бициклова на за ту сврху назначене паркинг
просторе;
3) камповање и поставлање мобилијара и објеката за камповање на за ту сврху
предвиђене, назначене и уређене просторе.

На површинама на којима је утврђен режим заштите ІІІ степена обезбеђује се
редовно одржавање насипа и устава (уклучујући кошење и пашарење) у складу са
функцијом еколошког коридора, а поштујући прописе из водопривреде, као и редовно
одноіпење биомасе приликом кошења и /или сече.
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Члан 9.
У заштитној зони Парка природе ,,Бегечкајама забрањује се:
I) подизање индустријских објеката, прерађивачких погона, туристичких и
других садржаја, као и извођења радова који нарушавају еколојііки или
визуелни интегритет подручја или су потенцијални извори повишеног нивоа
буке, вибрације и!или узнемиравања живог света осветлењем;
2) радова који негатнвно утичу на водни режим заштићеног подручја или на
квалитет воде влажних станишта унутар заштићеног подручја;
3) формирање грађевинског землијлта ван грађевинског подручја насе.ња
супротно цнјЂевима заштите и одрживог коришћења природних вредности;
4) изградња саобраћајница вишег реда (државни пут Т и 11 реда);
5) привремено и трајно одлагање свих врста отnадних материја, као и транспорт
опасног отпада.
У заштитној зони Парка природе

ограничава се:

1) планирање садржаја који су потенцијални извори повишеног нивоа буке,
вибрација и/или узнемиравања живог света освет.њавањем, на растојање веће
од 300 м целом дужином насипа;
2) упуштање вода у реципијент који припада заштићеном подручју или чини
део његоБе хидролошке целине, на оне чији је квалитетједнак или виши од іІ
класе.
Члан 10.
Управлач заштићеног подручја Парк природе ,,Бегеtіка јама је Јавно
водопривредно предузеће ,,Воде Војводине , Нови Сад (у даем тексту: Управ.њач).
Управ.њачје дужан да:
чува заштићено подручје и спроводи прописане режиме заштите;
2) унанређује и промовише заштићено подручје;
3) управла водним режимом у складу са прописима;
4) доноси ппан управњања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби;
5) обедежи заштићено подручје, границе и режиме заштите у складу са
посебним правилником о начину обележавања;
б) осигура неометано одвијање природних процеса и одрживог коришћења
заштићеног подручја;
7) даје сагласност за обав.њање научних истраживања, извођење истражних
радова, снимање филмова, поставлање привремених објеката на повріпинама
у заштићеном подручју и даје друга одобрења у складу са Законом и
правилником о унутрашњем реду и чуварској служби;
8) обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе;
9) прати кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за
туристичке посете;
ј)

б
10) води евиденцијс о природниМ вредностима и о томе доставла податке
Покрајинском заводу за заштиту природе;
11) води евиденцију о лудским активностима, делатностима и процесима који
представлају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе
доставла податке Покрајинском заводу за заштиту природе и министарству
надлежном за послове заштите животне средине;
12) води евиденцију о непокретностима са подацима од значаја за управлање
заштићеним подручјем;
13) у сарадњи са републичком, покрајинском инспекцијом и надлежном инспекцијом Града Новог Сада, као и органима безбедности спречава све активности и делатности које су у супротности са овом одлуком и представлају
фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја;
14) утврђује накнаду за коришћење заштићеног подручја у складу са законом, и
15) врши и другс послове утврђене законом и овом одлуком.
Члан I L
Очување, унапређење, одрживо коришћење и промоција природних и других
вредности подручја Парка природе ,,Бегечка јама спроводи се према плану управлања
који се доноси за псриод од 10 година.
План управлања из става 1. овога члана садржи:
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 представлају
фактор угрожавања заштићеног подручја;
4) дугорочне цилеве заштите, очувања и унапређења и одрживог развоја;
5) анализу и оцену услова за остваривање тих цилева;
б) приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и
унапређењу природних и створених вредности;
7) приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада;
8) планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности,
развоју и уређењу простора;
9) просторну идентификацију планских намена и режима коришћења
землишта;
0) активности на промоцији вредности заштићеног подручја;
11) студијску (истраживачку), програмску, планску и пројектну документацију
потребну за спровођење цилева и активности;
12) облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим
власницима и корисницима непокретности;
13) активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима
реализације плана управлања и начин оцене успешности његове примене, и
14) финансијска средства и друге материјалне претпоставке за извршавање
поверених послова у управлању заштићеним подручјем и Ігачин ЊИХОВОГ
обезбеђења.
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На план управлања из става 1 овог члана, сагласност даје Градска управа за
заштиту животне средине Града Новог Сада (у далем тексту: Градска управа), по
претходно прибавленом мишлењу Покрајинског завода за заштиту природе и на основу
Водних аката здатих од стране Покрајинског секретаријата за поњопривреду,
водопривреду и шумарство.
План управлања из става 1. овога члана остварује се годишњим програмом
управњања на који сагласност даје Градска управа.
Извештај о остваривању годишњег програма за претходну годину, годишњи
програм управања за наредну годину и извештај о остваривању плана управлања из
става 1. овог члана, Управлач доставла Градској управи у роковима утврђеним Законом.
О предлогу плана управлања заіптићеним подручјем Управлач је дужан да
обавести јавност.
Обавештењејавности подразумевајавни увид у предложени план.
Јавни увид организује и спроводи Управлач и траје 30 дана.
У току трајањајавногувида Управлачје дужан да организујејавну расправу.
Члан 12.
Управлач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заwтићеног подручја у
складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност
Градске управе.
Правилником из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење прописаног
режима заштите, а нарочито: начин понашања посетилаца и других корисника при
кретању, боравку и обавлању послова на заштићеном подручју; начин обавлања
делатности при коришћењу природних ресурса и простора за изградњу објеката; места,
површине и објекти у којима се због очувања дивлих билака и животиња и других
вредности ограничава кретање или забрањује и ограничава обавлање одређених радњи,
као и трајање тих мера; врсте дивлих билака и животиња чије је коришћење, односно
брање, сакуплање и излов ограничено, као и натЈин и услови обавњања тих радњи; услови
заштите приликом обавлања научних истраживања и образовних активности; места и
услови за одлагање отпада; начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја;
поступак издавања сагласности и других аката корисницима од стране управлача; начин
и организација чуварске службе, чувања заштићеног природног добра, опрема и средства
неолходна за чување и одржавање; начин снровођења превентивних мера заштите од
пожара, других елементарних непогода и удеса.
Правила одређена правилником из става I. овога члана и друге неопходне
информације за спровођење режима заштите, Управлач је дужан да јавно огласи и на
погодан начин учини доступним посетиоцима и корисницима.
Члан 13.
Висину накнаде за коришћење заштићеног подручја одређује Управлач својим
актом у складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара (,,Службени гласник
Реnублике
бр. 95/18, 49/19, 86/19 усклађени дин. изн. 156/20 усклађени дин.
изн. и 1 5/21 усклађени дин. изн.).
-

-

-
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Управлач је дужан да средства од накнаде за корипјћење заштићеног подручја
користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја, односно за спровођење
плана и програма управњања.
Члан 14.
Средства за заштиту и развој [јарка природе ,,Бегечка јама обезбеђују се у складу
са 3аконом.
Члан 15.
Ревизију постојећег плана управњања и годишњег програма управњања Парка
природе ,,Бегечка јама Управњач ће извршити у року од 90 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке:
до доношења докумената из става 1. овог члана Управњач ће послове зајптите и
развоја обавњати према Плану управлања Парком природе ,,Бегечка јама за і iериод
2020-2029. године и годишњем програму управлања.
Управњач ће у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке извршити
идентификацију граница заштићеног природног добра на терену и њихово обележавање
на прописани начин.
Члан 16.
Планови уређења простора и други програми и планови који се односе на
коришћење природних ресурса и простора у заштићеном подручју Парка природе
,,Бегечка јама усагласиће се са овом одлуком и планом управлања из члана 1 1. став 1.
ове одлуке.
Члан 17.
даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о заштити Парка
природе
(,,Службени лист Града Новог Сада , број 14/99).
Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавњивања у ,,Службеном листу
Града Новог Сада .

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНЛ ВОЈВОДИНА
ГРЛДНОВИСАД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број 50 1-2/202 1-8-Г
10. фебруар 2022. године
НОВИ САД
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Прилог:

опис ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПАРКА ПРИРОДЕ БЕГЕЧКА ЈАМА И ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ
і. Опис граница заштићеног подручја Парка природе Бегечка јама
Почетна тачка описа границе заштите ПП Бегечка јама је тромеђа катастарских
парцела 4345/3, 3162 КО Бегеч, Град Нови Сад и граничног камена са КО Гложан,
Општина Бачки Петровац. Граница иде на југоисток, источном граничном линијом
парцеле 4345/3 до тромеђе парцела 4345/3, 4345/1 и 4381. Скреће на североисток,
4345/1, ломи
парцеле 4345/1 до наспрам североисточне међне тачке парцеле 4333. Ломи се на југ,
пресеца парцелу 4345/1 и наставзи западном граничном линијоМ парцела 4563, 4338 до
парцепе 4348/3 (река дунав). У истом правцу улази у реку до тачке удалене 50 м од
северне граничне линије парцеле 4348/3. Скреће на југозапад идући паралелно на
одстојању од 50 м од граничне линије парцеле 4348/3 до наспрам крај ње источне тачке
Шашићеве аде. Граница се затим ломи на југ и иде до крајње источне тачке Шашићеве
аде, парцеле број 4348/2. Граница скреће најугозапад идући граничном линијом парцеле
4348/2 односно границом одењења 12, одсек f ГЈ 1
ЈП
У
правцу северозапада иде јужном граничном линијом оделења 12 одсек b u a, кроз
катастарску парцелу 4348/3 до крајње западне тачке одсека а. Ломи се на североисток, иде
до тачке удалене 50 м од граничне линије парцеле 4348/3. Скреће на северозапад,
паралелно на одстојању од 50 м од граничне линије до острва на дунаву (одењење 9
одсек t), на парцели 4348(3. У истом правцу иде западном граничном линијом одсека t
његове крајње северозападне тачке. Ломи се на северозапад до јужне тачке парцеле 4347.
Скреће на север западном граничном линијом парцеле 4347 до северне међне та -јке исте
парцеле. Ломи се на исток до тачке удалене 50 м од граничне линије парцеле 4348/3.
Ломи се на север, парале.пно на одстојању од 50 м од граничне линије до јужне тачке
острва на дунаву (оделење 9 одсек d). Скреће на северозапад западном граничном
линијом одсека d, c, b, a; до граничне линије Града Новог Сада и Општине Бачки
Петровац. Ломи се на североисток идући границом општина до почетне тачке описа
границе заштите.
северном граничном линијом парцеле

се најуг источном граничном линијом

дунавске аде

до

1.1. Површине са режимом заштите 1і степена
Опис граница режима заштите 11 степена дат је према шумској основи ГЈ
11 дунавске аде ШГ Нови Сад , ЈП Војводинааіуме11, односно катастарским подлогама
КО Бегеч, Град Нови Сад. Локалитет: Пешчани спрудови код Малог гложанског дунавца
налази се у ГЈ 3004 11 дунавске аде , обухвата одезњење 9, одсеке a, b, c u d. Припадају
делу парцеле 4348/3 (река дунав) КО Бегеч, Град Нови Сад. Локалитет: Еркино острво
налази се у ГЈ 3004 11дунавске аде , обухвата оделење 9, одсек і, h u g, односно парцелу
4347 и део парцеле 4348/3 КО Бегеч. Локалитет: Бара Провалија налази се у ГЈ 3004
Дунавске аде , обухвата одезвење 9, чистину 1, односно део парцеле 4260 КО Бегеч и ВП
11 дунав Бачка паланка ГЈ 1дунав одењење 2, чистина 2, односно део парцеле 4345/1 КО
Бегеч. Локалнтет: Пешчани спруд са врбама на дуваву налази се у ГЈ 3004 Дунавске
аде , обухвата одењење 9, одсек u, t односно део парцеле 4348/3 (река дунав) КО Бегеч.
Локалитет: Врбак на узводном краку Малог дунавца налази се у ГЈ 3004 11 дунавске аде11,
-

-

-

-

-

10
обухвата одењење 9, одсек k, односно део парцеле 4260 КО Бегеч. Локалитет: Врбаци у
околини Баре Јајаре налази се у ГЈ 3004 ,,дунавске аде , обухвата одењење 9, одсек r, ѕ,
р u q; чистине 3, 4; одењење 10, одсек т, односно део парцела 4260, 4261 и 4348/3 (река
Дунав) КО Бегеч, Локалитет: Пешчани спрудови Шашићеве аде налази се у ГЈ 3004
Дунавске аде , обухвата одењење 12, одсек a, b; чистину 1, односно део парцела 4348/2
(Шагнићева ада) и 4348/3 (река дунав) КО Бегеч. Локалитет: Мали дунавац- налази се у
ГЈ 3004 дунавске аде , обухвата одењење Г, чистину 2; одењење 10, одсек m, t, u, v u x;
чистину 6, односно део парцела 4260, 4262 КО Бегеч. Локалитет: Чистине уз обалу
дунава налази се у ГЈ 3004 ,,дунавске аде , обухвата одењење 9, одсек ! (део), м (део), о;
одењење 10, одсек k, односно део парцела 4260, 4262 КО Бегеч. Локалитет: Бегечкајама
налази се у ГЈ 3004 Дунавске аде , обухвата одењење 9, одсек п; одењење 10, одсек a, b,
c, d e, g, чистине 1, 2, 3 ; одењење 11, одсека Г, л, о, р, чистине 2, 5, 6, односно део
парцеле 4262, део 4263 (Бегечка јама), део 4264, део 4333 КО Бегеч. Локалитет: Канал
Бегеј налази се на делу парцеле 4263 (Бегечка јама, каналисани део који води према
дунаву). Локалитет: Врбаци на обали дунава налази се у ГЈ 3004 дунавске
обухвата одењење 1, одсек ј, односно део парцела 4261 и 4348/3 (река дунав) КО Бегеч.
-

-

-

,

-

-

1.2. Површине са режимом заштите јјј степена
Режим заштите 111 степена обухвата плантаже еуроамеричких топола на подручју
ПП Бегечка јама , одбрамбени насип, викенд насење Бегечка јама као и појас шумског
покривача у небрањеном делу насипа у ширини од 50 м од ножице насипа, којим газдује
ЈВП Воде Војводине , односно ВП
из Бачке Паланке, као правно лице коме су
поверени шумски радови.
2. Опис граница заштите заштитне зоне Парка природе Бегечка јама
Почетна тачка описа границе заштитне зоне ПП 11 Бегечка Јама је тромеђа парцела
4345/3, 3162 КО Бегеч, Град Нови Сад и гранични камен између Града Новог Сада и
Општине Бачки Петровац. Граница иде на североисток границом Града Новог Сада и
Општине Бачки Петровац до тромеђе парцела 3155, 4491 и граничног камена. Граница
скреће на југоисток западном границом парцела 4491 и 4555 до наспрам јужне међне
тачке парцеле 4379 и наставња њеном северном граничном линијом до парцеле 4549.
Ломи се на север, западном границом парцеле 4533 до парцеле 4544. Граница скреће на
исток, јужном границом парцеле 4544 до северозападне међне тачке парцеле 4203. Ломи
се на југ, источном границом парцеле 4203, пресеца парцелу 4543, наставња у истом
правцу источном границом парцела 4134, 4109, 454 до међног камена грађевинског
реона. Ломи се на исток границом грађевинског реона до парцеле 4534. Скреће на југ
западном границом парцеле 4534 до наспрам југозападне међне тачке парцеле 3920.
Скреће на исток, пресеца парцелу 4534 и иде јужном границом парцеле 3920 до нарцеле
4530. Ломи се на југ, западном границом парцеле 4530 до међне тачке парцеле 4345/1.
Скреће на исток, северном граничном линијом парцеле 4345/1 до макадамског пута који
води до насипа према дунаву. Наставња на југ западном границом парцеле 4564 до
парцеле 4348/3 (река дунав). У истом правцу иде до тачке удањене 50 м од граничне
линије парцеле 4348/3, до граничне линије заштите Бегечке Јаме. Скреће на север идући
упоредо са границом заштите заштићеног подручја до почетне тачке описа границе
заштитне зоне.
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ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
HAPk ПРИРОДЕ БЕГЕЧј{А ЈАМА И ЊЕГОВЕ ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ,
РЕЖИМИМА ЗАШТИТЕ
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Пешчани с0руд0аи коД Малог гложанског дунавца
2. Еркино острво
3 Вара проеалија
4. Пешчани спруд са врбама на Пунаву
5. Врбак на узводном краку Малог дунавца
б. Врбаци у ок°лиНи баре Јајаре
7. Пешчани спрудови Шашићеве аде
8. Мали дунавац
9. Чмстине уз обалу дунаеа
10- Велики дунавац
1L Бегечкајама
12- Канал Бегеј
13. врбаци уз обалудунаеа
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