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76. 

На основу члана 17-19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. Гласник РС“, бр. 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др. закон, 9/2016 – одлука УС, 

24/2018, 41/2018,  41/2018 – др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон), члана 46. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 

47/2018), члана 15. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину („Сл. Лист општине 

Бачка Топола“, бр. 31/2021 и 12/2022) и члана 68. Статута општине Бачка Топола („Сл. Лист 

општине Бачка Топола“, бр. 5/2019), Општинско веће општине Бачка Топола, на седници одржаној 

дана 26. априла 2022. године донело је 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ У САОБРАЋАЈУ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА У 2022. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава остварених 

од новчаних казни за прекршаје у саобраћају у 2022. години. 

Члан 2. 

За  реализацију  Програма средства од новчаних казни за прекршаје у саобраћају планирана 

су Одлуком о буџету општине Бачка Топола  за 2022. годину у укупном износу од  9.000.000,00 

динара.  

Члан 3. 

Планирана средства за реализацију Програма из члана 2. користиће се за финансирање 

расхода планираних Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину у оквиру Раздела 5 – 

ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 5.0.-Општинска управа, Програм 15-ОПШТЕ УСЛУГЕ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, Пројекат: 0602-4151, функција 360, извор финансирања 01, за следеће 

намене: 

 -За покриће трошкова рада Координационог тела, економска класификација 423, у 

укупном  износу од  50.000,00 динара; (позиција 200. - Услуге по уговору-Савет за безбедност); 

 -За унапређење безбедности саобраћаја на путевима у укупном износу од  8.100.000,00 

динара, према следећој структури:  

- економска класификација 423, са планираним износом од 7.500.000,00 динара, за 

покриће трошкова хоризонталне и вертикалне сигнализације, (позиција 201-Текуће 

одржавање – Побољшање саобраћајне инфраструктуре), 

- економска класификација 511, са планираним износом од 600.000,00 динара за 

израду пројекта видеонадзора, (позиција 204.-Зграде и грађевински објекти); 

-За унапређење саобраћајног васпитања и образовања, економска класификација 463, у 

укупном износу од 100.000,00 динара, (позиција 203-Текући трансфери за саобраћајно 

васпитањеи образовање); 

-За техничко опремање јединица саобраћајне полиције при Полицијској станици у Бачкој 

Тополи, које контролишу и регулишу саобраћај на путевима, у укупном  износу од 750.000,00 

динара, према следећој структури: 

- економска класификација 425, са планираним износом од 250.000,00 динара, 

 (позиција 202.–Текуће поправке и одржавање), 
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- економска класификација  512, са планираним износом од 500.000,00 динара, 

 (позиција 204.1- Машина и опрема). 

Члан 5. 

 Уколико се планирани приходи из члана 2.  не буду остваривали у планираном обиму, 

расходи из члана 3. могу се финансирати из других прихода буџета општине у складу са обимом и 

динамиком остваривања истих.  

Члан 6. 

Програм се објављује у  „Службеном листу општине Бачка Топола“. 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                      Председник општине 

Број: 344-5/2022-III                                                                                           Сатмари Адриан, с.р.                                                                                                 

Дана: 26.04.2022. године                                                                                 

Бачка Топола     

              

 

 

77. 

 На основу члана  100. став 4. Закона о заштити животне средине («Службени гласник РС», 

бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 

95/2018-др.закон), члана 68. Статута Општине Бачка Топола («Службени лист општине Бачка 

Топола », бр. 5/2019) и члана 14. Одлуке о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину (''Службени 

лист општине Бачка Топола'',бр.  31/2021 и 12/2022), по прибављеној сагласности Министарства 

заштите животне средине број: 401-00-00683/2022-02 од 13. априла 2022. године, Општинско веће 

општине Бачка Топола, на 83. седници одржаној дана 26. априла 2022. године, донело је 

 

  

  П Р О Г Р А М 

 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА ЗА  2022. ГОДИНУ 

 

I 

Овим Програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 

активности које се током 2022. године планирају у области заштите и унапређивање животне 

средине. 

За реализацију Програма Одлуком о буџету општине Бачка Топола за 2022. годину 

планирана су  средства у укупном  износу од  26.300.000,00  динара према следећој структури: 

 

 

- Накнада за заштиту и унапређење животне средине                10.000.000,00 динара 

- Накнада од емисије СО2, НО2, прашкастих материја 

и одложеног отпада                                                                      100.000,00 динара 

            -     Остали приходи буџета Општине                                                16.200.000,00 динара. 
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II 

 

а.) Део средстава из тачке 1 став 2. овог Програма у износу од 1.000.000,00 динара 

билансирана  у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Глава 5.0. Општинска управа, Програм 6: 

Заштита животне средине,  Пројекат:0401-4602, функција 510, економска класификација 424, извор 

финансирања 01 (позиција 86). користиће се за: 

 

1. Програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг). У 2022. години 

планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у складу са Законом о 

заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима, а посебан приоритет се даје мерењу 

квалитета ваздуха и аероалергеног полена. 

У 2022. години планира се континуирана контрола и праћење стања животне средине у 

складу са Законом о заштити животне средине (чл. 69-73.) и посебним законима и то: 

             -квалитета површинских вода и муља акумулационих  језера 

             - нивоа комуналне буке, 

             - квалитета ваздуха. 

За реализацију наведених контрола и праћења потписаће се уговори са овлашћеним, 

стручним и научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 

 

б.) Део средстава из тачке 1 став 2. овог Програма у износу од  25.300.000,00 динара 

билансираних у оквиру Раздела 5- Општинска управа, Глава 5.0. Општинска управа, Програм 6: 

Заштита животне средине,  Пројекат:0401-4601, функција 510, економске класификације 424, 451 и 

481, извор финансирања 01 (позиције од 82 до 85) користиће се за: 

 

2. Програме заштите и развоја заштићених природних добара на територији  општине Бачка 

Топола у износу од 1.000.000,00 динара. 

Средства ће се користити за заштиту,  развој и унапређење заштићених природних добара на 

територији општине Бачка Топола на начин који ће омогућити њихово очување и то: 

- суфинансирање мера из Програма управљања Парка природе „Бачкотополска долина“ 

Бачка Топола» као и суфинансирање других активности на обухвату заштићеног природног добра 

Парка природе и 

- суфинансирање заштићених реткости. 

У 2022. години планирају се мере у циљу заштите природних добара које ће се финансирати 

у складу са финансијским могућностима уз контролу и надзор истих; 

 

3. Подстицајне, превентивне и санационе програме, пројекте и активности у износу од  

600.000,00 динара. 

Планира се финансијска и стручна помоћ у реализацији пројеката и програма који се односе 

на: 

- очување и унапређење зеленила у функцији заштите животне средине на    територији 

Општине Бачка Топола, 

- спречавање ширења коровских биљака у урбаном делу општине Бачка  Топола (амброзије), 

- израду катастра загађивача на подручју општине Бачка Топола, 

- израда катастра зелених површина, 

- програме и пројекте из области животне средине - домаћи и међународни конкурси, 

- активности на изради плана о заштити од удеса, 

- подстицање коришћења обновљивих извора енергије и 

- друге подстицајне, превентивне и санационе програме  и пројекте  за чијом се 

реализацијом укаже потреба. 

За реализацију наведених активности потписаће се уговори са овлашћеним, стручним и 

научним организацијама и установама након спроведеног одговарајућег поступка. 

Ови програми и пројекти биће реализовани и  у складу са решењима и обавезама  

проистеклим  према невладиним организацијама; 
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4. Управљање отпадом односи се на текуће субвенције, односно суфинансирање 

функционисања "Регионалне депоније" Суботица са планираним износом од 23.100.000,00 динара 

на буџетској позицији 84. Општина Бачка Топола је заједно са још шест јединица локалних 

самоуправа суоснивач предузећа, које је пред крај претходне године почело са пробним радом. 

У оквиру управљања отпадом планира се и пролећна, односно јесења акција кабастог отпада 

са планираним износом од 600.000,00 динара на буџетској позицији 83. 

 

III 

 

 Преглед програмских активности и пројеката са детаљним описом, циљевима и потребним 

финансијским средствима, дат је у табели (Образац 1), која се налази у прилогу овог програма и 

чини његов саставни део, а садржи податке према Правилнику о обрасцу програма коришћења 

средстава буџетског фонда и извештаја о коришћењу средстава буџетског фонда, начину и роковима 

њиховог достављања („Сл.гласник РС“, бр. 80/2019).  

 

 

IV 

 

Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма вршиће се у 

зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине 

(«Службени гласник РС», бр. 135/04, 36/09 , 72/09, 14/16, 76/2018 и 95/2018-др.закон). 

 

V 

 

             У случају да се приходи не остваре у планираном износу, расходи ће се остваривати по 

приоритетима које  утврди Председник општине Бачка Топола и то: обавезе утврђене законом  и 

раније преузете уговорене обавезе. 

 

VI 

 

Реализацију овог Програма и надзор над извршавањем уговорних обавеза и реализацију 

појединачних програма и пројеката врши Oдељење за финансије  у сарадњи са Одељењeм за 

просторно планирање, урбанизам, грађевинарство заштиту животне средине комунално-стамбене 

послове и привреду Општинске управе Бачка Топола, који сачињавају и Извештај о реализацији 

Програма за 2022. годину. 

 

VI 

 

Овај Програм се објављује у «Службеном листу општине Бачка Топола ». 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ     

БАЧКА ТОПОЛА     

Број: 501-29/2022-V-1    

Дана: 26.04.2022. Председник општине   

Бачка Топола Сатмари Адриан, с.р. 
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Образац 1 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ 

БАЧКА ТОПОЛА ЗА 2022. ГОДИНУ 

Донет је на седници Општинског већа, дана 26.04.2022. године 

 

 

Редни број 

пројекта/а

ктивности 

Пројекат/Пр

ограмска 

активност 

Сагласност 

министарства заштите 

животне средине на 

предлог програма (датум 

издавања и број 

сагласности)  

Детаљан опис 

пројекта/активности 

Циљ 

пројекта/активн

ости 

Надлежни за 

спровођење 

пројекта/програ

мске активности  

Финансијск

а средства 

потребна за 

реализациј

у 

предвиђене 

активности  

Извор 

средстава 

финансир

ања 

Износ 

одобрених 

средстава за 

ову активност 

у претходној 

години  

Контрола и заштита ваздуха и сузбијање инхалационих алергена 

  1. 0401-4602 

(позиција 86) 

   Програме и пројекте 

праћења стања животне 

средине (мониторинг). У 

2022. години планира се 

континуирана контрола 

и праћење стања 

животне средине у 

складу са Законом о 

заштити животне 

средине (чл. 69-73.) и 

посебним законима, а 

посебан приоритет се 

даје мерењу квалитета 

ваздуха и воде 

Утврђивање 

квалитета 

ваздуха и 

концентрације 

аероалергената 

у ваздуху, као и 

предузимање 

мера за 

смањење исте. 

Мерење 

квалитета воде 

на територији 

општине.   

Члан 

Општинског 

већа задужен за 

инфраструктуру  

1.000.000,00 

динара   

Буџет 

општине 

Бачка 

Топола  

500.000,00 

Управљање отпадом 

  2. 0401-4601 

(позиција 84) 

  Текуће субвенције - 

Суфинансирање 

трошкова 

функционисања 

Успостављање 

регионалног 

система 

управљања 

Члан 

Општинског 

већа задужен за 

инфраструктуру 

23.100.000,00 

динара  

Буџет 

општине 

Бачка 

Топола 

23.080.872,00 
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обављања делатности 

Регионалне депоније 

д.о.о. Суботица  

отпадом   буџета  

  3. 0401-4601 

(позиција 83) 

    Пролећна/јесења акција 

кабастог отпада  

Циљано 

сакупљање 

отпада на 

територији 

општине   

Члан 

Општинског 

већа задужен за 

инфраструктуру  

  600.000,00 

динара 

Буџет 

општине 

Бачка 

Топола  

600.000,00 

Контрола и управљање отпадним водама 

           

Контрола и заштита површинских и подземних вода 

           

Контрола и заштита природе, биодиверзитет, јавне зелене површине 

  4. 0401-4601    

(позиција 82)  

    Суфинансирање мера из 

Програма управљања 

Парка природе 

„Бачкотополске 

долине“, Панонија, 

Криваја, Бачка Топола» 

као и суфинансирање 

других активности на 

обухвату заштићених 

подручја 

 Заштита ретке 

биљне и 

животињске 

врсте у парку 

природе и у 

заштићеним 

подручјима на 

територији 

општине.  

Члан 

Општинског 

већа задужен за 

инфраструктуру

   

1.000.000,00 

динара  

Буџет 

општине 

Бачка 

Топола  

500.000,00    

Мере адаптације на климатске промене 

           

Контрола и заштита земљишта 

           

Контрола и заштита од буке 

           

Контрола и заштита од нејонизујућег зрачења 
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Информисање, едукација, промоција и популаризација заштите животне средине 

  5. 0401-4601 

(позиција 85) 

 Пројекти и програми из 

области заштите 

животне средине – на 

основу јавног конкурса у 

складу са Правилником   

 Унапређење 

свести и навика 

у вези очувања 

животне 

средине код 

свих грађана, а 

првенствено код 

млађих 

генерација  

 Члан 

Општинског 

већа задужен за 

инфраструктуру 

 600.000,00 

динара  

Буџет 

општине 

Бачка 

Топола 

  600.000,00  

                 / 

Остало 

           

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋА 

Број: 501-29 /2022-V-1 

Дана: 26.04.2022 

Бачка Топола 

                       Председник Општине 

                       Сатмари Адриан, с.р. 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ   

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Број: 401-00-00683/2022-02 

Датум: 13. април 2022. 

Немањина 22-26 

Београд 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Бачка Топола 

 ОПШТИНСКА УПРАВА  

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине,  

комунално-стамбене послове и привреду 

 

Бачка Топола 

 
 

 У вези вашег дописа број: 501-29/22-V-1 од 30. марта 2022. године, којим се из делокруга 

надлежности Министарства заштите животне средине у смислу одредбе члана 100. став 3. Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 36/09, 36/09- др. закон, 72/09 - др. 

закон, 43/11 УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др закон), тражи сагласност на Предлог програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 2022. годину, 

обавештавамо вас да смо размотрили достављени материјал. 

 Министарство заштите животне средине сматра да се Предлог програма коришћења 

средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бачка Топола за 2022. годину 

може прихватити и даје сагласност на исти. 

  

 

МИНИСТАРКА 

       М. П. 

Ирена Вујовић, с.р. 
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78. 

 На основу члана 12. Закона о управљању миграцијама ("Службени гласник Републике 

Србије", број 107/2012) и члана 68. тачка 19. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист 

општине Бачка Топола", број 5/2019) и члана 37. Одлуке о Општинском већу општине Бачка 

Топола  ("Службени лист општине Бачка Топола", број 25.2/20), Општинско веће општине  Бачка 

Топола на седници одржаној дана 26. априла 2022. године, донело је   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о измени Решења о образовању Општинског савета за управљање миграцијама 

 

 

I 

У Решењу о образовању Општинског савета за управљање миграцијама број 02-7/2020-V од 

17. фебруара 2021. године, у тачки I под редним бројем 7. речи: "Милорад Теслић" замењује се 

речима: "Марина Крсмановић". 

   

 

II 

 

  Ово решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном листу општине 

Бачка Топола". 

 

 

 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА                                                                   

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                                                                                

Број: 02-30/2022-V      Председник Општинског већа 

Дана: 26.04.2022                 Сатмари Адриан, с.р. 

Бачка Топола 
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79. 

 На основу члана 56. став 1. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 

88/10, 91/10-исправка, 14/16, 98/18-др.закон и 71/21), Oдлуке о проглашењу заштићеног подручја 

Парка природе "Бачкотополске долине" ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 6/17 и 16/21), 

и Одлуке о проглашењу рибарског подручја у заштићеном подручју Парк природе "Бачкотополске 

долине" ("Службени лист општине Бачка Топола", број 28/21), Скупштина AQUA TOP DOO за 

развој туризма Бачка Топола на седници одржаној дана 2. марта 2022. године, донела је 

 

П Р А В И Л Н И К   

О УНУТРАШЊЕМ  РЕДУ  И  ЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ  НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ  

ПАРКA  ПРИРОДЕ  "БАЧКОТОПОЛСКЕ  ДОЛИНЕ" И 

РИБАРСКОМ ПОДРУЧЈУ "БАЧКОТОПОЛСКО ЈЕЗЕРО" 

 

     

I OСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

                                            

Члан 1. 

          Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби на заштићеном подручју Парка природе 

"Бачкотополске долине" и рибарском подручју "Бачкотополско језеро" (у даљем тексту: правилник) 

уређују се правила за спровођење режима заштите, а нарочито: 

1. начин на који ће се понашати посетиоци, власници и корисници непокретности, 

њиховом кретању или боравку и обављању послова на заштићеном  подручју; 

2. места, површине и објекти у којима се ограничава кретање или забрањује и ограничава 

обављање одређених радњи, као и трајање тих мера; 

3. биљне и животињске врсте које је забрањено уништавати, оштетити или узнемиравати, 

као и врсте чије је коришћење, односно брање,  сакупљање или излов ограничен; 

4. подручја природних рибљих плодишта, услови рекреативног риболова и дозвољеног 

излова риба, риболовне воде чије коришћење је забрањено или ограничено, у складу са 

законом; 

5. начин сарадње са физичким и правним лицима који по различитом основу  користе или 

су заинтересовани за коришћење подручја; 

6. услови заштите приликом научних истраживања; 

7. место и услови за одлагање отпада; 

8. начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја; 

9. начин и организација чувања заштићеног подручја; 

10. опрема и средства неопходна за чување и одржавање; 

11. противпожарна заштита; 

  

Члан 2. 

         Овом правилником се обухвата деоница лесне долине главног тока Криваје (деонице назване 

Рит и Бећарска долина, укључујући и акумулационо језеро) и бочну долину према Карађорђеву, као 

парк природе, тј. заштићено подручје локалног значаја – III категорије, под називом Парк природе 

"Бачкотополске долине".  

                                            

     Парк природе "Бачкотополске долине" се проглашава за заштићено подручје III категорије са 

циљем: 

 1. очувања и унапређења стања природних станишта, од којих се издвајају остаци 

панонских степа својим флористичким богатством и присуством критично угрожених врста у 

Србији: безстаблови козинац (Astragalus exscapus) и тамно-љубичасти лук (Allium atroviolaceum); 

 2. заштите сукцесијског низа станишних типова лесних долина који омогућују опстанак 

строго заштићених врста мочварних, ливадских и шумо-степских станишта, као и унапређења 

стања ових комплекса, ревитализацијом и повезивањем у еколошку мрежу; 

 3. унапређења стања акумулације, као значајног станишта угрожених врста, са посебним 

освртом на гнежђење водених птица, као и њихово одмарање и зимовање на источном европском 

миграционом путу; 

 4. очувања и унапређења структуре и састава заштитног зеленила, његове функције у 
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очувању биолошке разноврсности и повољне екоклиме подручја, са посебним освртом на парк на 

Зобнатици; 

 5. обнављање културно-историјских елемената вртне архитектуре старог парка код 

Војнићевог каштела; 

 6. формирања мултифункцоналног приобалног тампон-појаса уз обалу акумулације, у 

складу са потребама очувања биолошке разноврсности подручја, побољшања квалитета воде језера 

и формирања јавних зелених површина у функцији рекреације, едукације и одрживог туризма. 

  

II ПОВРШИНА ЗАШТИЋЕНОГ ПРОСТОРА 

 

Члан 3. 

 Парк природе "Бачкотополске долине" налази се на простору средње Бачке лесне заравни, у 

горњем току водотока Криваје. Подручје обухвата деоницу широке долине водотока Криваје, 

између Малог Београда и Бачке Тополе са акумулационим језером и бочну долину које се пружа од 

Карађорђева до Зобнатице, као и дрворед софоре уз магистрални пут између Бачке Тополе и 

Зобнатице. 

Парк природе "Бачкотополске долине" обухвата површину од 522,22 хa, а око заштићеног 

подручја је успостављена заштитна зона површине 1566 хa. 

 На подручју Парка природе "Бачкотополске долине" исказано на основу података из 

катастра, 2.980,49 хa или 86% земљишта налази се у државној, а 7% у приватној својини. 

Друштвена својина обухвата 7% заштићеног подручја. 

Опис граница заштићеног подручја Парк природе "Бачкотополске долине" и његове 

заштитне зоне, дати су у овом правилнику. 

 

Члан 4. 

Циљеви заштите из члана 2. овог правилника реализују се кроз следеће активности: 

 1. одржавање и ревитализација станишта заштићених врста, односно значајних станишних 

типова као и реинтродукција врста; планска примена активних мера заштите врста и станишта; 

 2. традиционални видови коришћења природних ресурса, посебно просторно и временски 

ограничена, контролисана испаша, кошење ливада и сеча трске; унапређивање постојећих и 

формирање нових еколошких коридора унутар заштићеног подручја, као и према суседним 

елементима еколошке мреже; сузбијање инвазивних врста као саставни део активности управљача и 

свих корисника простора; 

 3. откуп и/или замена површина у циљу рестаурације станишта, формирања тампон-зона на 

заштићеном подручју и заштитних појасева у заштитној зони, у складу са интересима очувања 

биодиверзитета, као и њихово уређење за одрживи туризам или рекреацију; формирање 

мултифункционалног приобалног тампон-појаса у ширини од 20 метара са доминацијом травне 

вегетације минималне ширине 10 метара уз обалу; пренаменама обалне зоне у јавне зелене 

површине, односно у заштитно зеленило; 

 4. ревизија пројеката и програма управљања водним објектима и водним режимом подручја 

у циљу интегралног управљања водама, управљање рибљим фондом у складу са еколошким 

карактеристикамa подручја; уклањање молова и других објеката који нису у складу са циљевима 

заштите природних вредности у року од пет година од доношења Oдлукe о проглашењу заштићеног 

подручја Парка природе "Бачкотополске долине" ("Службени лист општине Бачка Топола", бр. 6/17 

и 16/21) 

 5. етапно обнављање паркова и парк-шума са циљем успостављања вишеспратне структуре 

зеленила са доминацијом аутохтоних врста; очување културно-историјске просторне структуре 

старог парка код Војнићевог каштела и израда пројеката за планску обнову свих структуралних 

елемената, заснованих на просторно-историјској анализи; пејзашно уређење околине заштићених 

објеката културно-историјског наслеђа и традицоналног градитељства у складу са стилом објеката; 

коришћење парковских површина у едукативне сврхе; формирање вишеспратних заштитих појасева 

уз рубове шумских засада и зелених површина у складу са саставом и структуром аутохтоних 

заједница подручја; замена шумских засада и групација алохтоних врста на значајним стаништима 

у састојине аутохтоних врста заштићеног подручја; 

 6. формирање ветрозаштитних појасева у заштитној зони, са минимално 50% учешћа 

аутохтоних врста, у складу са интересима очувања биодиверзитета подручја и побољшања 
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квалитета површинских вода; зонални распоред активности и садржаја у заштитној зони, у складу 

са потребама очувања биодиверзитета и квалитета воде; мониторинг природнх вредности; 

популаризација заштите природе и промоција природних вредности подручја; едукација корисника 

простора ради усклађивања њихове активности са потребама очувања природних вредности 

подручја; контролисани развој еко туризма. 

           

 

III ГРАНИЦЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПРИРОДНОГ ДОБРА 

 

Члан 5. 

 Почетна тачка описа граница заштићеног простора Парк природе "Бачкотополске долине" је 

на северној граници општине Бачка Топола као и катастарске општине Мали Београд, 

североисточна међна тачка парцеле бр. 1307 к.о. Мали Београд. 

Од почетне тачке граница према југу прати источну границу парцеле 1307 до преломне 

тачке, где се ломи и даље према истоку прати северну границу исте парцеле до парцеле бр. 2375 

(пут). Наставља се према југу источном границом пута парц.бр. 2375 до источне међе перц.бр. 1275 

и прати источну међу пар. 1275 до парц. 2371 (пут). Граница се наставља према истоку пратећи 

јужну међу пута парц.бр. 2371 до парц.бр. 2372 (пут). Граница се наставља пратећи западну међу 

пута парц.бр. 2372 према југу, до парц.бр. 1283. Даље прати међу парц. 1283 према истоку, после 

прелома према југу до парц.бр. 2375 (пут). Граница се наставља према југу пратећи источну 

границу парцеле пута бр. 2375 и то на растојању од 20 м од ивице парцеле пута, формирајући 

приобални заштитни појас на западним деловима парцела бр. 1305 и 1559/5, све до пута за 

Карађорђево.  

Граница настављајући пресеца парцелу пута бр. 2343, даље прати парц.бр. 2424/1 (пут), на 20м од 

ивице парцеле пута преко парц.бр. 1906, до прелома пута на граници са парцелом бе.1950. даље 

према истоку и југу прати северну и источну међу пута парц.бр. 2424/1, до парцеле бр. 1913. Даље 

прати северну међу парц.бр. 1913, код преломне тачке пресеца исту парцелупрема истоку до 

источне међе исте парцеле, где дање према југу прати источну међу парцеле, код прелома се 

наставља према западу пратећи јужну међу парцеле до прелома са парц.бр. 1912. Сече парцелу 1912 

према истоку до границе са парц.бр. 1913. Наставља се северном границом до тачке источне 

границе парц.бр. 1913, према југу пресече коридор пута, даље према западу прати јужну међу 

парц.бр. 1912 до парц.бр. 1913. Граница даље прати источну/јужну међу парц. 1913 до парц.бр. 

2424/1. У наставку према југу прати парцелу пута парц.бр. 2424/1, паралелно источном међом 

парцеле пута и то на удаљености од 30 м од ивице парцеле пута, преко парц.бр. 1926. У висини 

јужне границе парц.бр. 1927 (хиподром) пресече парц.бр. 1926 према истоку до границе 

парц.бр.1928. Граница се наставља према југу на начин по претходном опису, паралелно парцели 

пута на одстојању од 30 м, преко парцела 1928 и 1929, до јужне границе парцеле 1929.  

У наставку даље прати источну међу парцеле пута бр. 2424/2, на одстојању од 50 м од ивице 

парцеле пута и то преко парцеле бр. 1930, до јужне међе парцеле бр. 1930, тј. до границе 

катастарске општине Мали Београд. Даље прати границу катастарске општине према истокудо 

парц.бр. 2342/2 (коридор државног пута). Граница се наставља према северу пратећи западну међну 

линију парц.бр. 2342/2, у наставку 2342/1, до северног краја грађевинских парцела (стамбени 

објекти) са источне стране државног пута, до јужне међе парц.бр. 2422 (пут), где пресече коридор 

пута према истоку, преломом према југу прати источне међе парц.бр. 2342/1 и 2342/2 до границе 

катастарске општине Мали Београд. 

        Све претходно наведене парцеле су у катастарској општини Мали Београд. 

         Граница се наставља на територији катастарске општине Бачка Топола. Наставља се пратећи 

источну границу парц.бр. 4721 (коридор државног пута) до парц. бр. 1201. Пратећи североисточну 

међу парц. 1201 долази до парц.бр. 4714/1 (коридор Криваје). Даље прати североисточну међупарц. 

бр. 4714/1 до моста пута на Криваји парц. бр. 4714/2. 

Све претходно наведене парцеле су на територији катастарске општине Бачка Топола. У наставку 

према југу одн. западу граница прати источну одн. јужну границу парц.бр. 7300 (река Криваја), 

јужну границу парц.бр. 935, 936, 937 до парцеле државног пута.Даље пресече парцелу државног 

пута јужном међом парц.бр. 7300, даље према југу прати источну међупарц.бр. 1796 и наставља се 

јужном међом исте парцеле до парц.бр. 7300. У наставку према југу прати источну међунпарц.бр. 

7300 до линије јужне међе парц.бр. 1791. Према западу сече коридор реке и наставља јужном међом 
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парц.бр. 1791, према северу даље прати границу парц.бр. 1791, у наставку западну одн. северну 

границу парц.бр. 1793. У наставку према истоку прати јужну међу парц.бр.7397 (коридор улице 

Плитвичка) до тромеђе са парц.бр. 1795, где према северу пресече парцелу улице до тромеђе парц. 

7397, 1005 и 995. Према северу прати међи парц.бр. 7397 до тромеђе са парцелама 994 и 984. Даље 

према северу прати западну границу парц.бр. 984 до краја парцеле, са преломом према истокупрати 

међе парцела бр. 987 и 985 до тромеђе парц.бр. 985, 982 и 983. Даље према северу прати западне 

међе парц.бр. 982 и 981 до парц.бр. 977. У наставку према западу одн. северу прати међе парц.бр. 

977, наставља према северу западном међом парц.бр. 976, ломи се и према истоку прати северну 

међу парц.бр. 976 до парц. 7307 (државни пут). Даље према југу прати западну међу парц. 7307 до 

моста на Криваји, пресече коридор путапрема истоку и прати северну међу коридора реке парц.бр. 

7300 до границе катастарских општина.Све претходно наведене парцеле су у катастарској општини 

Бачка Топола-град. У наставку, на територији к.о. Бачка Топола прати западну међу парц.бр. 4714/1 

(Криваја) до тромеђе са парц.бр. 1224. Граница се ломи и према западу прати јужне међе парц. 1224 

и 1222/3 до парцеле државног пута парц.бр. 4721. У продужетку према западу прати границу 

катастарске општине, тј. јужне међе парц.бр. 4721, 1229/6, 1229/7, 1229/8 до парц.бр. 4725 (пут). 

Граница се наставља према северу источном међом парц.бр. 4725 до границе катастарске општине 

Мали Београд, тј. до парц.бр. 2349. Све претходно наведене парцеле су у к.о. Бачка Топола.У 

наставку на територији к.о. Мали Београд према западу граница прати међе парц.бр. 2349 (пут) и 

2303, ломи се и према северу прати западну а после северну границу парц.бр.2303, сече парцелу 

пута и према истоку прати јужну међупарц.бр. 2298, у наставку према северу/западу прати међне 

линије парц.бр. 2298 до парц.бр. 2349 (пут). Даље према северу прати западну међу парц.бр. 2297/2 

до северног краја парцеле, сече парцелу пута према западу, према југу прати међу парц.бр. 2305 до 

краја те међе, ломи се и према западу одн. северу прати међе парц.бр. 2304, даље према 

западу/југу/северу/истоку прети међне линије парц.бр. 2305 до парцеле 2349. Сече парцелу пута и 

према северу прати западне међе парц.бр. 2297/3 и 2297/1, ломи се и према истоку прати северну 

међу парц.бр. 2297/1 до заштитног појаса језера. У наставку према северу на парц.бр. 2300/1 прати 

линију обале језерана одстијању од 20 м, у продужетку преко парц.бр. 2139 на 30 м од линије обале, 

до северне међе исте парцеле. Ломи се и према западу прати јужну међу парц.бр. 2138, сече парцелу 

пута до западне међе исте. Према северу прати западну међу парц.бр. 2349 (пут) до правца северне 

међе парц.бр. 2138. Према истоку сече парцелу пута и према истоку прати северну међу парц.бр. 

2138 до заштитног појаса језера. У наставку према северу прати линију обале језера на одстојању од 

20 м преко парц.бр.2137, до северне међе исте парцеле, ломи се и према истоку прати северну међу 

исте до парцеле бр.2425/1 (пут). У наставку према северу прати западну међу парц.бр.2133, сече 

парцелу пута бр. 2426 до парц.бр.1955. Ломи се према истоку и прати јужну/источну/северну међу 

парц.бр. 1955 до линије тромеђа парц.бр. 2427, 1956 и 1957. Од те тачке одсече део парцеле бр. 1955 

(димензија око 120x70 м) до источне међе парц.бр.2349. Даље према југу прати источну међу пута 

парц.бр. 2349 до јужне међе парцеле, према западу пресече пут парц.бр. 2349 и прати јужну међу 

парц.бр. 1985/2, даље према северу западну међу исте парцеле до парц.бр. 1984/1. Даље према 

западу одн. северу прати јужну и западну међу парц.бр.1984/1 до парц.бр.1962. У наставку прати 

северозападну међу парц.бр. 1962 све до парц.бр. 2340. Према западу прати јужну мећу парц.бр. 

2340 скроз до краја парцеле. У наставку према северозападу сече део парцеле бр. 646 и то појас у 

ширини од 20 м од парц.бр. 1977. Даље према северозападу прати југозападну међу парц.бр.645 до 

парц.бр. 922. У наставку према северозападу пресече парц.бр.922 (улица) и према западу, па даље 

према северу прати међе парц.бр.382, до северне границе исте парцеле. Ломи се према истоку и 

прати међу парц.бр. 2395 (пут) до краја парцеле. Према северозападу прати југозападну међу 

парц.бр.1537 до северног краја исте, ломи се и према истоку прати северне границе парцела бр. 

1537 и 1538. Опет се ломо и према југоистоку прати североисточну међу парц.бр. 1538 до парц.бр. 

2343(пут) и у продужетку пресече парцелу пута до парц.бр. 1977. Према истоку, после према југу 

прати међе парцеле бр. 1977 до парц.бр. 2428. Према истоку прати северну међу парц.бр2428. до 

источног краја парцеле.  
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Напомена: У границама заштићеног подручја остаје „острво“ – простор који није под заштитом и то 

парц.бр. 1979, 1980, 1981 и 1983, с тим да део парцеле 1983 у појасу од 20 м од парцеле пута бр. 

2348 спада у заштитну зону. 

У наставку граница према северу одсече део парцеле бр. 1969 и то у појасу ширине од 20 м од 

парцеле пута бр.2348, дуж јужне међе парц.бр. 1966/2. Даље заобиђе парц.бр. 1966/2 пратећи јужну, 

западну и северну међу до парц.бр. 2348. Граница се наставља према северу западном међом 

парц.бр. 2348 до парц.бр. 2343 (пут), у продужетку пресече пут до тромеђе парц.бр. 2348, 1555 и 

1556. Даље према северу прати западну међу парц.бр. 1556 до северног краја парцеле. Наставља се 

пратећи јужну, западну и северну међу парц.бр. 1557/2 до заштитног појаса поред пута парц.бр. 

2376. Граница се наставља према северу паралелно парцели бр. 2376 (пут) и то на 20 м од ивице 

парцеле, преко парц.бр. 1557/1, одређивањем тог појаса – дела парцеле за заштићену зону. На исти 

начин граница се наставља према северу преко парц.бр. 1312 одређивањем дела парцеле у појасу 

поред пута за заштићени простор, преко целе парцеле до северне границе парцеле, која је и 

гранична линија катастарских општина односно  општине. 

 На граничној међној линији катастарске општине Мали Београд граница се наставља према 

истоку до североисточне тачке парц.бр. 1307,  односно до почетне тачке. 

 Све претходно наведене парцеле су к.о. Мали Београд. 

 

Члан 6. 

Одредбе овог правилника односе се на лица која пребивају или бораве на заштићеном 

подручју Парк природе "Бачкотополске долине", власнике земљишта и других непокретности и 

правна и физичка лица која остварују право коришћења непокретности или коришћења природних 

добара на заштићеном  подручју Парк природе "Бачкотополске долине", кроз регистровану 

делатност, на посетиоце заштићеног  подручја Парк природе "Бачкотополске долине", као и на  

правна и физичка лица која обављају друге дозвољене активности или службене радње на 

заштићеном  подручју Парк природе "Бачкотополске долине". 

Правна и физичка лица дужна су да поштују режиме заштите на заштићеном подручју 

"Бачкотополске долине". 

На заштићеном подручју Парка природе "Бачкотополске долине" успостављају се режими 

заштите I, II и III степена: 

Подручје режима заштите I степена, укупне површине 15,9 ха, обухвата остатке исконске 

степске вегетације на стрмим и сувим косинама полуострва, код спајања лесне долине Криваје са 

бочном долином од Карађорђева, на површини од око 4 ха, а овим режимом су заштићене и три 

просторне целине унутар тршћака: Стари тршћак код Варгиног салаша, Стари тршћак у Риту и 

Стари тршћак код Зобнатице. 

 Подручје режима заштите II степена, укупне површине 178,11 ха, обухвата најосетљивије 

просторне целине на копну које припадају станишним типовима приоритетним за заштиту или 

представљају станишта строго заштићених биљних врста (Северна степа код Карађорђева, Јужна 

степа код Карађорђева, Степа код ушћа и терестични делови Мозаика станишта код Зобнатице). У 

овај режим су укључени и замочварени делови језера, који захтевају строгу заштиту као места за 

размножавање или исхрану заштићених врста (Мозаик станишта код Варгиног салаша, Северни 

тршћак у Риту, Јужни тршћак у Риту, Мозаик станишта код Зобнатице, Острво код Зобнатице, 

Острво код Уметничке колоније, Острво код Алмашијевог салаша). 

Подручје режима заштите III степена, укупне површине 327,64 ха, спроводи се на делу 

заштићеног подручја са делимично измењеним и/или измењеним екосистемима од научног и 

практичног значаја, и заузима мањи део Рита, доминантан је на Пашњаку код Карађорђева и у 

Бећарској долини, а дрворед софоре и Еколошки коридор Криваје (укључујући и Купалиште за 

коње), у целини припадају овом режиму заштите. 

                                                                   

IV ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ И КУЛТУРНИХ ВРЕДНОСТИ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

   

Члан 7. 

            Лица која живе, бораве или обављају посао на заштићеном  подручју Парк природе 

"Бачкотополске долине" дужна су да примењују мере заштите природних, културних и других 

вредности и животне средине, у складу са Законом, Уредбом и овим правилником. 
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Члан 8. 

         На подручју Парка природе "Бачкотополске долине" забрањује се: 

 1. узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање фауне; 

 2. уништавање и непланско уклањање вегетације и дивље флоре, као и нарушавање стања 

наслеђених хортикултурних вредности и вредне дендрофлоре, парковског мобилијара и вртно-

архитектонских елемената; 

 3. преоравање и нарушавање ливада, пашњака и трстика; 

 4. замена састојина и групација аутохтоних врста дрвећа алохтоним; 

 5. смањивање заступљености зелених површина у парковима; 

 6. радови који изазивају трајне негативне промене хидролошког режима заштићеног 

подручја или квалитета воде влажних станишта; 

 7. одлагање свих врста отпадних и опасних материја, као и успостављање транспортне руте 

опасног отпада; 

 8. радови и активности којима се врши загађивање ваздуха, земљишта, подземне и 

површинске воде; 

 9. извођење било каквих активности које нису у складу са циљевима заштите заштићеног 

подручја.    

Члан 9. 

На подручју Парка природе "Бачкотополске долине" ограничава се: 

 1. промена намене површина, морфологије терена и изградња објеката, на потребе 

ревитализације станишта, редовног одржавања бране и управљања водама, као и на промене 

предвиђене постојећим просторно-планским документима/решењима, 

 2. уређење обале акумулација за туризам и рекреацију, на деонице обале одређене планским 

документима/решењима, 

 3. изградња објеката и инфраструктуре, као и постављање ограда у приобалном појасу, на 

планска и техничка решења, којима се обезбеђује заштита дивљих врста и проходност приобаља за 

слабо покретљиве врсте; 

 4. изградња нових путева са тврдом подлогом на приступне путеве водопривредних објеката 

чија траса најкраћим путем прелази преко заштићеног дела обалног појаса; 

 5. упуштање вода на оне чији су параметри квалитета испод граничних вредности емисије 

загађујућих материја дозвољених за упуштање у крајње реципијенте; 

 6. кретање посетилаца и возила на, за ту сврху, предвиђене стазе и путеве, у складу са 

капацитетом подручја (ограничење се не односи на редовне делатности коришћења водног и 

пољопривредног земљишта или изградње/одржавање инфраструктуре); 

 7. кретања чамаца на моторни погон СУС, сем за потребе управљања; 

 8. кретања чамаца са електричним моторима, на ограничени број сезонских рекреативних и 

туристичких пловила по плански утврђеним линијама кретања; 

 9. лов, у појасу од 250 метара од граница режима заштите I степена на санитарни излов; 

 10. привредни риболов; 

 11. храњење риба на контролисану прихрану током планских такмичења риболоваца; 

 12. уношење и гајење алохтоних врста, на врсте које нису инвазивне у Панонском 

биогеографском региону; 

 13. паљење вегетације, на планске активности управљања; 

 14. подизање високог зеленила на травним и влажним површинама, на ограничену планску 

обнову групација и састојина аутохтоних врста; 

 15. учешће четинарских врста, на највише 20% покривености у зеленим површинама 

парцела или блокова; 

 16. уређење зелених површина без планске или пројектне документације, на санирање 

ломова и извала; 

 17. поплочавање стаза и одморишта у парковима, за побољшавање приступа објектима и до 

највише 5% површине парцела или блокова; 

 18. сеча стабала са дупљама, на период август-октобар; 

 19. ложење ватре на за ту сврху предвиђеним локацијама; 

 20. заштита обале од ерозије, на примену биолошко-техничких решења, осим код бране и 

водозахвата; 

 21. уклањање водене и мочварне вегетације на просторно и временски ограничене радове уз 
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очување најмање 30% флотантне вегетације; 

 22. испаша, кошење ливада и сеча трске на временски и просторно ограничене радове, уз 

остављање непокошених најмање 30% тршћака и 15% ливада сваке године у облику равномерно 

распоређених површина. 

 

На подручју режима заштите I степена забрањује се коришћење природних ресурса и 

изградња објеката, а ограничавају се радови и активности на научна истраживања и праћење 

природних процеса, контролисану посету ради стручне едукације, као и спровођење заштитних, 

санационих и других неопходних мера у случају пожара, елементарних непогода и удеса, појава 

биљних и животињских болести и пренамножавања штеточина, уз сагласност Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине (у даљем тексту: Министарство). 

  

    На подручју режима заштите II степена поред ограничења из члана 6. став 2. ограничава 

се:  

 1. изградња молова, пловних и других објеката, на оне у функцији управљања; изградња 

молова, на утврђене типске молове од природног материјала и на плански одређене деонице обале; 

за сваку интервенцију на молу се тражи сагласност управљача; приликом реконструкције, веће 

молове смаљити на укупно 35м2(што је највећа дозвољена величина), са објектом до 3x3 метара и 

висином до 2,5метара. 

 Регистрација и коришћење мола је везан за поседовање важеће дозволе за риболов. Продаја 

постојећих молова није дозвољена. За молове које неће бити обухваћени обнављањем уговора за 

дотичну годину( напуштени молови) управљач ће наложити уклањање исте, у року од 1 године. 

 2. туристичке активности, на просторно и временски ограничене видове еко и сеоског 

туризма; 

 3. уређење места за спортски и рекреативни риболов, на највише 20% укупне дужине линије 

обале; 

 4. обнављање шумских засада или групација алохтоних врста на планску замену тих 

састојина аутохтоним врстама заштићеног подручја; 

 5. кретање посетилаца без пратње Управљача; 

 6. кретање пловила, сем за потребе управљања; 

 7. коришћење молова и других објеката који нису у складу са циљевима заштите природних 

вредности на период од највише пет година до доношења овог правилника; 

 8. употреба хемијских средстава, на примену за потребе управљања, у складу са Законом; 

 9. уношење алохтоних врста, на планско обнављање вртне архитектуре паркова у складу са 

њиховим културно-историјским карактеристикама.    

    

   На подручју режима заштите III степена поред ограничења из члана 6. став 2. ограничава 

се: 

 1. изградња молова, на утврђене типске молове од природног материјала и на плански 

одређене деонице обале; за сваку интервенцију на молу се тражи сагласност управљача; приликом 

реконструкције, веће молове смаљити на укупно 35м2(што је највећа дозвољена величина), са 

објектом до 3x3 метара и висином до 2,5метара. 

 Регистрација и коришћење мола је везан за поседовање важеће дозволе за риболов. Продаја 

постојећих молова није дозвољена. За молове које неће бити обухваћени обнављањем уговора за 

дотичну годину( напуштени молови) управљач ће наложити уклањање исте, у року од 1 године. 

 2. уређење места за спортски и рекреативни риболов, на највише 70% укупне дужине линије 

обале уз овај режим; 

 3. формирање рекративних стаза и површина на најмање 70% укупне дужине линије обале 

уз овај режим и на удаљеност већу од 10 м од обале; 

 4. обнављање постојећих и подизање нових шумских засада, на засаде који садрже 

вишеспратни заштитни појас аутохтоних врста према травним и влажним стаништима у ширини од 

најмање 10 м;           
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Правна и физичка лица из члана 6. овог правилника дужна су да се придржавају  Закона о 

заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16, 98/18-др.закон и 

71/21), Уредби и одредаба овог правилника, упутства са информативних табли и других ознака, као 

и упустава или налога чувара и других овлашћених лица AQUA TOP DOO за развој туризма Бачка 

Топола (у даљем тексту: Управљач). 

 

Члан  10. 

         За коришћење природних вредности заштићеног подручја "Бачкотополске долине" и услуга 

управљача плаћа са накнада. Обвезнике накнаде, њену висину и начин наплате прописује Управљач 

посебним актом, у складу са чланом 70. Закона о заштити природе, као и накнаде за коришћење 

рибарског подручја уз претходно прибављање сагласности надлежног органа јединице локалне 

самоуправе. 

                                       

Члан  11. 

          Управљач обезбеђује унутрашњи ред у заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске 

долине" у складу са Законом и овим правилником и то организовањем чуварске службе, сарадњом 

са локалним становништвом, јавним предузећима и установама и удружењима грађана, као и 

сарадњом са органима државне управе и локалне самоуправе. 

 

Члан  12. 

        Забрањено је обављати радове и друге активности којима се могу изазвати неповољне промене 

животне средине, тла, воде и ваздуха, стварати прекомерна бука и индуковати зрачење штетно по 

људе и живи свет. 

        За планиране објекте, радове и активности са могућим значајним утицајем на животну средину 

неопходно је прибавити сагласност надлежног органа у складу са Законом о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и  88/10) и Закона о процени 

утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/04 и  36/09). 

 

V КРЕТАЊЕ И БОРАВАК ПОСЕТИЛАЦА 

 

Члан  13. 

          Кретање на подручју заштићеног подручја парка природе "Бачкотополске долине" дозвољено 

је по јавним путевима, пољским путевима, одређеним стазама, површинама намењеним за 

рекреацију и на посебно уређеним теренима за одмор и камповање. 

        

Члан  14. 

        Забрањено је коришћење чамаца на моторни погон, осим за потребе Управљача, забрањено је 

држање чамаца у води и коришћење истих од 1. октобра до 1. маја, осим за потребе управљача. 

        За коришћење чамаца и других пловних средстава ради кретања на језеру, власници односно 

корисници тих пловила, дужни су да прибаве одобрење Управљача и да се придржавају одредби 

овог правилника.      
                                           

Члан 15. 

        Посетиоци могу боравити у заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" на 

свим за то намењеним локалитетима уз поштовање одредби овог правилника и упустава чувара 

заштићеног подручја. 

  

Члан 16. 

       Kретање моторним возилом на територији заштићеног подручја парка природе "Бачкотополске 

долине" дозвољено је по јавним путевима и означеним пољским путевима, осим за потребе 

управљача и за обављање рекреативног риболова. 

       Пaркирање возила дозвољено је на означеним површинама. 

       Власници некретнина на подручју парка природе "Бачкотополске долине" могу прилазити 

својим парцелама пољским путевима и паркирати поред истих током вршења пољопривредних 

радова. 

       У случају потребе возило управљача, полиције хитне помоћи могу да користе пољске путеве. 
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Члан  17. 

     Камповање и логоровање ван грађевинских парцела на заштићеном подручју 

"Бачкотополске долине" може се организовати једино на местима посебно одређеним и уређеним за 

те намене уз предходну прибављену писану сагласност Управљача.  

     Изузетно камповање или логоровање може се организовати уз одобрење Управљача на другом 

месту, у кратком трајању и за мањи број лица, а за потребе истраживачког рада и екотуризма. 

     Ложење ватре на отвореном огњишту, изван места одређеног за камповање и логоровање 

допуштено је на посебно одређеним местима за ложиште. 

 

Члан 18. 

  Власници и корисници земљишта и других непокретности, дужни су да омогуће пролаз 

чуварима и другим овлашћеним лицима Управљача у вршењу службених радњи, као и лицима која 

са одобрењем Управљача обављају истраживачке и друге активности на заштићеном подручју 

парка природе "Бачкотополске долине". 

 

  

 VI ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА 

Члан 19. 

Пољопривредна делатност, односно обрада земљишта и гајење ратарских и воћарских 

култура, врши се у складу са Законом, Уредбом и овим правилником. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" није дозвољено мењање 

намене површина (претварање ливада и пашњака у обрадиво земљиште, претварање 

пољопривредног земљиште у воћњаке и винограде, изградња рибњакa и др. осим у циљу заштите и 

развоја заштићеног подручја парка природе "Бачкотополске долине".  

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" на површинама у II 

степену заштите забрањено је: кошење тешком механизацијом и кошење у генеративном периоду. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине", забрањено је паљење 

вегетације, осим ради усмеравања сукцесије природне вегетације у складу са Законом о заштити 

природе, Законом о заштити од пожара ("Службени гласник РС", бр. 111/09, 20/15, 87/18 и 87/18-

др.закон) и уз прибављене услове заштите природе и сагласност Управљача. 

 

Члан 20. 

На заштићеном подручју парк природе "Бачкотополске долине" забрањено је примењивање 

хемијских средстава и минералних ђубрива, осим када је то неопходно за спровођење мера активне 

заштите природних реткости уз прибављене сагласности и услове заштите природе. 

У зонама заштите I и II забрањена  је употреба хемијских средстава и минералног ђубрива. 

У зони заштите III употреба хемијских средстава и минералног ђубрива дозвољена је само у 

неопходним случајевима, на начин који је прописан законом и уз сагласност Управљача. 

  

Члан 21. 

На заштићеном подручју парк природе "Бачкотополске долине" у зони II степена заштите 

ограничава се обнављање шумских засада или групација алохтоних врста на планску замену тих 
састојина аутохтоним врстама заштићеног подручја. 

Члан 22. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" на површинама III степена 

заштите пошумљавање је дозвољено само фрагментарно, у циљу спровођење планираних мера 
унапређења предела и уз прибављене услове заштите природе. 

Члан 23. 

На заштићеном  подручју парка природе "Бачкотополске долине" дозвољено је: коришћење 

воде из језера за наводњавање до прописаног биолошког минимума, тако да се не доведе у опасност 
биљни и животињски свет рибарског подручја "Бачкотополско језеро". 
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Члан 24. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" на површинаmа у II 

степену заштите забрањено је обављање хидромелиорационих радова који би довели до смањења 

нивоа подземних вода (прокопавање нових канала, продубљивање постојећих и др.); као и мењање 

рељефа терена (раскопавање и насипање обале, отварање позајмишта песка и сл.), осим ради 

побољшања хидролошких и еколошких услова станишта; на целом подручју парка природе 

"Бачкотополске долине". 

 Јавно водопривредно предузеће "Воде Војводине" Нови Сад, дужно је да стави на увид 

Управљачу податке из катастара загађивача и водопривредних објеката који се односе на подручје 

Парка природе "Бачкотополске долине". 

Члан 25. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" није дозвољена 

експлоатисање нафте, гаса, минералних сировина, тресета и грађевинског материјала. 

 

     VII ЛОВ И РИБОЛОВ 

Члан 26. 

Активности лова на заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" се 

ограничава у појасу од 250 метара од граница режима заштите I степена на санитарни излов, осим 

кад је то потребно ради очувања бројности популације и заштите од заразних болести уз 

прибављене услове заштите природе у складу са Законом о дивљачи и ловству ("Службени гласник 

РС", бр. 18/10 и 95/18-др.закон), прописима донетим на основу тог закона, Уредбом и овим 

правилником. 

 Забрањено је лов на водену пернату дивљач. 

 

Члан 27. 

Гајење, заштита, лов и коришћење риба на заштићеном подручју парка природе 

"Бачкотополске долине" врши се у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег 

фонда ("Службени гласник РС", бр. 128/14 и 95/18-др.закон), Одлуком о проглашењу рибарског 

подручја "Бачкотополско језеро", овим правилником и другим прописима који регулишу рибарство. 

 

Члан 28. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" подручју је забрањено 

бављење привредним риболовом, а дозвољене су активности спортског рекреативног и селективног 

риболова.   

Може се обављати и риболов у научноистраживачке сврхе под условима утврђеним 

Законом, Програмом управљања рибарским подручјем "Бачкотополске долине" и овим 

правилником. 

На подручју рибарског подручја "Бачкотополско језеро" прихрањивање је дозвољено 

искључиво риболовним штапом са машиницом (спод.дот.ракета, праћка итд.).  Други вид 

прихрањивања је строго забрањен и подлеже казненим одредбама. 

 

Члан 29. 

На рибарском подручју "Бачкотополске долине" утврђују се режими риболова на основу: 

Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, подзаконских аката овог закона, Програма 

управљања рибарским подручјем и овим правилником. 

 

Члан 30. 

Управљач годишњим програмом управљања рибарским подручјем и у оквиру прописа 

донетих на основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда уређује начин 

обављања рекреативног и спортског риболова.  
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Члан 31. 

На рибарском подручју "Бачкотополско језеро" могу се организовати такмичења у 

спортском риболову у складу са овим правилником и Програмом управљања рибарским подручјем, 

а на основу одобрења Управљача заштићеног подручја. 

 

 

Члан 32. 

Забрањено је ометање риболоваца буком или галамом од стране осталих риболоваца или 

других лица, осим када се ради о јавном саобраћају и обављању регистрованих или допуштених 

делатности и активности. 

 

Члан 33. 

Управљач ће сваке године, после доношења годишњег програма управљања рибарским 

подручјем, на подесан начин учинити доступним јавности и заинтересованим организацијама 

рекреативних риболоваца, тим програмом утврђен годишњи режим рекреативног риболова и друге 

информације од значаја за заштиту и коришћење риболовних вода. 

 

Члан 34. 

 Начин обављања рекреативног риболова у оквиру риболовног подручја "Бачкотополско 

језеро": 

Управљач, као корисник рибарског подручја "Бачкотополско језеро", издаје и организује 

дистрибуцију дозвола за рекреативни риболов у складу са прописима. 

Без важеће дозволе за рекреативни риболов забрањен је риболов на рибарском подручју 

"Бачкотополско језеро".  

Висину цене дозвола одређује управљач  посебним актом уз прибављену сагласност 

надлежног органа јединице локалне самоуправе. 

Рекреативни риболов у оквиру рибарског подручја "Бачкотополско језеро" обавља се са 

обале и регистрованих  молова.  

Забрањена је употреба пловних објеката у сврхе  риболова. 

Рекреативни и спортски риболов се обавља са удичарским алатима, и то највише са три 

штапа и по две удице на сваком штапу. 

Лица млађа од 14 година могу обављати рекреативни риболов без дозволе, једним штапом у 

присуству лица које поседује валидну дозволу за обављање  рекреативног  риболова. 

          Забрањено је коришћење мрежастих алата (мрежа,обруч,завеса или дрљача) и удичарски 

алати (грабуља, трокрака, удица,самица и пампурски струк). 

Забрањује се рекреативни риболов током целе године у времену од 21 до 03 часа у периоду 

летњег рачунања времена, а од 18 до 05 часова у зимског рачунања времена, осим ако корисник 

рибарског подручја другачије не одреди.  

Рекреативни  риболовац је дужан да води евиденцију о улову рибе на обрасцу Е-1 који се 

добија уз годишњу дозволу за спорски риболов. 

Рекреативни риболовац може дневно  највише уловити 5 кг аутохтоних врста риба у складу 

са Наредбом о мерама за очување и заштиту рибљег фонда. 

Забрањен је риболов на бетонској брани, на бетонском мосту  који се налази у оквиру пута 

према  насељеном месту Карађорђево (50м левом и десном обалом у правцу север-југ), на простору 

који је предвиђен за купање и на местима које је означено као посебно станиште риба(Бећар 

долина) која су обележена таблама и обављање риболова са леда у границама  рибарског подручја 

"Бачкотополског језера". 

Забрањено је постављање сталних маркера-бова у води, као и улазак у воду, купање ван 

зоне плаже.  

За све оно  што није регулисано  овим правилник важе одредбе Закона о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда и подзаконским прописима везаних за овај закон и програма 

управљача.   
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VIII  СПОРТ, ТУРИЗАМ И РЕКРЕАЦИЈA 

Члан 35. 

 На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" могу се организовати 

рекреативна, спортска такмичења као и културне, музичке и друге манифестације, уколико се тим 

активностима не оштећују или угрожавају природне вредности и квалитет животне средине. 

 За манифестације из става 1. овог члана која се одвијају на заштићеном подручју 

"Бачкотополске долине", организатор прибавља сагласност Управљача седам дана уочи догађаја и 

плаћа накнаду у складу са Одлуком о накнадама коју доноси Управљач. 

За планиране манифестације код којих се основано претпоставља могућност утицаја на 

природне вредности заштићеног подручја "Бачкотополске долине" и квалитет животне средине, 
организатор прибавља и услове Покрајинског завода за заштиту природе. 

Члан 36. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" могу се обављати 

делатности туризма и рекреације у складу са законом, Уредбом и овим правилником. 

Услуге туристичког смештаја и угоститељске услуге на заштићеном подручју 

"Бачкотоплске долине" могу пружати правна и физичка лица у складу са Законом о туризму 

("Службени гласник РС", број 17/19), Уредбом и овом правилнику. 

 

Члан 37. 

Посету заштићеног подручја парка природе "Бачкотополске долине" и разгледање његових 

вредности од стране туристичких група, организатор туристичког путовања односно давалац 

туристичких или угоститељских услуга пријављује Управљачу седам дана уочи догађаја. 

Управљач организује вођење туристичких група из става 1. овог члана или издаје одобрење 

којим овлашћује друго правно или физичко лице да води посетиоце на начин, на места и у време 

који се наведеним одобрењем утврђују. 

Управљач ће израдити и донети програм туристичке посете заштићеног подручја 

"Бачкотополске долине", којим ће ближе уредити допуштен начин и места посећивања, 

истовремени број посетилаца на појединим местима и друга питања од значаја за разгледање и 

презентацију вредности Резервата, а посебно начин организовања активности екотуризма у сарадњи 
са мештанима. 

Члан 38. 

Накнаде за коришћење заштићеног подручја, њихову висину и начин наплате  Управљач 

прописује  Одлуком о накнадама за коришћење заштићеног подручја парка природе "Бачкотополске 

долине" и рибарског подручја "Бачкотополско језеро" уз прибављену сагласност надлежног органа 

локалне самоуправе. 

   

IX ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА 

Члан 39. 

 Изградња објеката и уређење простора на заштићеном подручју парка природе 

"Бачкотополске долине" врши се у складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник 

РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 

УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21), Уредбом, 

Планом управљања, овим правилником и одлуком Скупштине општине Бачка Топола. 

У грађевинском реону могу се изградити монтажни објекти привременог карактера у 

туристичке и угоститељске сврхе. 

За просторне и урбанистичке планове који се односе на подручје Резервата у целости, или 

на њихове поједине делове, спроводи се поступак стратешке процене утицаја на животну средину у 

складу са законом, односно проверава потреба спровођења те процене у зависности од врсте и 

садржаја плана и могућих значајних утицаја на животну средину. 

Поступак стратешке процене из става 2. овог члана спроводи орган надлежан за доношење 

плана, уз прибављање одговарајућих услова, мишљења и сагласности и учешће јавности, у складу 

Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину и другим прописима. 
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Члан 40. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" на површинама у II 

степену заштите забрањена је изградња нових објеката, осим привремених за потребе спровођења 

мера заштите и унапређења добра, повећавање постојеће спратност и габарита при реконструкцији 

постојећих објеката и забрањена је изградња молова, осим традиционалних пристана код старих 

салаша и у научноистраживачке сврхе. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" на површинама у III 

степену заштите забрањена је изградња нових објеката, осим за потребе спровођења мера заштите и 

унапређења добра а у складу са планским документом, повећавање постојеће спратност и габарита 

при реконструкцији постојећих објеката у складу са планским документом и забрањена је изградња 

молова, осим традиционалних пристана код старих салаша и у научноистраживачке сврхе. 

За објекте на заштићеном подручју "Бачкотополске долине" чија изградња, реконструкција 

и доградња нису забрањени Уредбом и овим правилником, врши се процена утицаја на животну 

средину и утврђују мере заштите у складу Законом о стратешкој процени утицаја на животну 

средину и другим прописима. 

Пре прибављања урбанистичких аката и одобрења за изградњу неопходно је да орган 

надлежан за послове урбанизма и изградње или инвеститор прибаве услове Завода за заштиту 

природе и мишљење Управљача. 

 

Члан 41. 

Изградња и реконструкција стамбених, економских и помоћних објеката пољопривредних 

домаћинстава и привремених објеката изван грађевинских рејона и грађевинског земљишта, нису 

допуштени на заштићеном подручју "Бачкотополске долине". 

Грађевински рејони и грађевинско земљиште из става 1. овог члана, врста и намена 

објеката, односно правила уређења и грађења, утврдиће се одговарајућим урбанистичким 

плановима и документима. 

До доношења планова и документа из става 2. овог члана, изградња, реконструкција и 

доградња објеката пољопривредних домаћинстава на заштићеном подручју "Бачкотополске долине" 

може се вршити само у оквиру постојећих грађевинских парцела, уз обавезно прибављање услова 

заштите природе од Покрајинског завода за заштиту природе, акта о урбанистичким условима и 

одобрења за изградњу. 

Члан 42. 

Планиране радове и активности, односно извођење пројекта, носилац пројекта дужан је да 

писмено пријави Управљачу.  

Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова, а ако је 

грађевинска дозвола издата на основу идејног пројекта, доставља се и копија извештаја о извршеној 

техничкој контроли главног пројекта. Управљач ће у року од седам дана обавестити носиоца 

пројекта/инвеститора о могућностима за обављање истих, као и о даљој процедури у складу са 

законом. 

 

X ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 

 

Члан 43. 

Одржавање чистоће и управљање отпадом на заштићеном подручју парка природе 

"Бачкотополске долине" врши се у складу са Законом о управљању отпадом ("Службени гласник 

РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др.закон) овим правилником и другим прописима. 

На подручју Парка природе "Бачкотополске долине" није допуштено изливање у водотокове 

и земљиште непречишћених комуналних вода и хемијски отровних и опасних материја и одлагање 

комуналних и других чврстих отпадака да могу загадити земљиште и воде на заштићеном подручју 

Парка природе "Бачкотополске долине". 
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Члан 44. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" забрањено је одлагање 

било које врсте отпада. 

Корисници и посетиоци заштићеног подручја парка природе "Бачкотополске долине"  

дужни су да сакупљају и одлажу отпатке ван наведеног подручја или на местима која су посебно 

уређена и обележена за те намене: 

Управљач ће поставити одговарајућу опрему, односно канте, корпе или кесе за привремено 

одлагање чврстих отпадака на местима која посећују посетиоци и организовати њихово пражњење 

и одвожење изван заштићеног подручја Парк природе "Бачкотополске долине". 

Управљач ће иницирати сарадњу са надлежним комуналним службама у области одржавања 

чистоће кроз организовано постављање и редовно пражњење контејнера за смеће на местима 

окупљања већег броја посетилаца. 

 

Члан 45. 

 Власници и корисници непокретности на заштићеном подручју парка природе 

"Бачкотополске долине" дужни су да их одржавају у чистом и уредном стању. 

 

 

XI ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И ПОСТАВЉАЊЕ ОЗНАКА, ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ 

ФИЛМОВА 

Члан 46. 

Управљач је дужан да на прописан начин обележи заштићено подручје таблама прописаног 

изгледа и садржаја које поставља на местима где јавни путеви улазе на заштићено подручје 

"Бачкотополске долине", а границе заштићеног подручја обележи прописаним ознакама. 

Управљач у роковима утврђеним законом и на начин прописан подзаконским актом 

обележава границу рибарског подручја и границе делова Рибарског подручја на којима је забрањен, 

или ограничен риболов. 

Управљач одговарајућим таблама обележава места и објекте где је приступ и боравак 

забрањен или ограничен. 

Управљач поставља табле, односно друге ознаке са информацијама о правилима 

унутрашњег реда и правилима рекреативног риболова. 

Управљач може постављати и друге табле и ознаке од значаја за спровођење режима 

заштите и презентацију вредности Резервата, као што су панои, билборди, посетилачке стазе, места 

за камповање и логоровање, хранилишта, места за отпатке и др. 

Забрањено је оштећивање или уништавање и уклањање табли и натписа на таблама и других 

ознака из овог члана, као ни њихово заклањање или маскирање другим објектима. 

 

Члан 47. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" није допуштено 

постављање информативних табли са називима правних и физичких лица и рекламних и других 

паноа без одобрења Управљача. 

За постављање службених табли и других ознака које су утврђене прописима у области 

саобраћаја и јавних путева, шумарства, ловства, водопривреде и енергетике потребно одобрење 

Управљача. 

За постављање и држање табли и паноа из става 1. овог члана Управљач може наплатити 

накнаду у складу са одлуком о накнадама. 

 

Члан 48. 

Фотографисање и снимање видеозаписа и филмова на заштићеном подручју парка природе 

"Бачкотополске долине" дозвољено је за радње које се на заштићеном подручју подручју парка 

природе "Бачкотополске долине" врше у комерцијалне сврхе потребно је прибавити одобрење 

Управљача, који даје своју сагласност у року од седам дана и за њих се плаћа накнада на основу 

одлуке о накнадама. 
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Фотографије, видеозаписе и филмове који се снимају на заштићеном подручју 

"Бачкотополске долине" и публикују односно приказују јавности, физичко или правно лице које 

обавља или за чији рачун се обавља снимање дужно је да један примерак снимљеног материјала 

достави Управљачу. 

Са обавезом из става 2. овог члана поменута лица биће упозната приликом снимања, а 

уколико то није могуће сматраће се упозната доношењем овог правилника и његовим јавним 

објављивањем. 

 

XII ИСТРАЖИВАЧКИ И ОБРАЗОВНИ РАД 

Члан 49. 

На заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске долине" могу се вршити научна и 

друга истраживања и образовне активности у природи у складу са законом, Уредбом и овим 

правилником. 

Истраживања и образовне активности из става 1. овог члана допуштено је обављати на 

начин да се не оштете или униште значајне природне вредности као и да се не загади животна 

средина. 

 

Члан 50. 

За истраживања која се врше на заштићеном подручју парка природе "Бачкотополске 

долине" потребно је прибавити одобрење Управљача и услове заштите природе, које издаје 

Покрајински завод за заштиту природе. 

За истраживања ихтиофауне на заштићеном подручју Парк природе "Бачкотополске 

долине" потребно је, поред законом прописане дозволе министарства надлежног за послове 

рибарства, прибавити и одобрење Управљача. 

 

Члан 51. 

За геолошка и биолошка истраживања на заштићеном подручју парк природе 

"Бачкотополске долине" потребно је поред Законом прописане дозволе надлежног министарства 

прибавити одобрење Управљача и услове заштите природе које издаје Покрајински завод за 

заштиту природе. 

Истраживања у области шумарства, пољопривреде и педологије, хидрологије, животне 

средине, туризма, саобраћаја, енергетике, просторног и урбанистичког планирања, демографије и 

културних добара потребно је благовремено пријавити Управљачу. 

Истраживања из става 2. овог члана не могу започети пре него што Управљач потврђује 

пријем пријаве истраживања. Пријава истраживања мора садржати релевантне податке о врсти, 

циљу, садржају, времену трајања, извођачу и броју учесника истраживања.  У пријави се 

могу навести и услуге, односно помоћ која се очекује од Управљача. 

Управљач ће у року не дужем од седам дана обавестити подносиоца пријаве да је упознат са 

планираним истраживањима, могућностима пружања тражених услуга и помоћи, дати препоруке у 

вези поштовања правила унутрашњег реда, односно евентуално упутити подносиоца захтева на 

прибављање услова заштите природе или одобрења Управљача уколико су истраживања планирана 

на местима утврђеним овим правилником. 

 

Члан 52. 

Образовне активности на заштићеном подручју парк природе "Бачкотополске долине", као 

што су школа у природи, теренска настава и стручне екскурзије потребно је благовремено 

пријавити Управљачу. 

Активности из става 1. овог члана не могу започети пре него што Управљач потврди пријем 

пријаве тих активности. Пријава намераваних образовних активности мора садржати релевантне 

податке о врсти, циљу, садржају, времену трајања, организатору и броју учесника. У пријави се 

могу навести и услуге односно помоћ која се очекује од Управљача. 
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Члан 53. 
Захтев за издавање одобрења за истраживања из чл. 50, 51. и 52. нарочито садржи: назив и 

адресу институције, имена руководиоца и учесника истраживања, назив и укупно трајање пројекта, 

време почетка и завршетка теренских радова за које се издаје одобрење, главне методе и технике 

истраживања, податке о узорцима и примерцима живе и неживе природе чије је узимање 

планирано, места и објекте на којима се истраживање врши. 

Одобрење за истраживања поред података из става 1. овог члана садржи и посебне услове и 

мере заштите природе и животне средине који се при истраживању морају поштовати, односно 

примењивати. 

У року од 15 дана по завршетку теренских истраживачких радова и образовних активности, 

подносилац захтева за одобрење односно подносилац пријаве за истраживања и образовне 

активности из чл. 50, 51. и 52. дужан је да Управљачу достави кратак извештај о току и главним 

видљивим резултатима спроведених истраживања и образовних активности. 

 Ономе ко благовремено не поднесе извештај из става 3. овог члана Управљач може 

ускратити одобрење за наредна истраживања односно обавештење и услуге за обављање 

образовних активности. 

По завршетку елабората односно публиковању резултата о извршеним истраживањима 

носилац истраживања односно подносилац захтева за одобрење или подносилац пријаве дужан ја да 

обавести Управљача у року од 15 дана као и да тај елаборат или публиковани рад достави 

Управљачу.                     

     

XIII  ЧУВАРСКА СЛУЖБА 

Члан 54. 

Ради обезбеђења унутрашњег реда у заштићеном подручју парк природе  "Бачкотополске 

долине", Управљач организује чуварску службу. 

Чуварску службу чине: чувар – водич, чувар, рибочувар са овлашћењима и дужностима 

утврђеним законом и координатор службе који има овлашћења да организује послове службе, води 

одговарајуће евиденције и подноси извештаје о раду (месечне, периодичне и годишње) 

руководиоцу сектора заштите природе, или другом овлашћеном лицу.  

Послове чуварске службе у својству овлашћених лица непосредно обављају чувар и 

координатор чуварске службе (у даљем тексту: чувар). 

Услове које морају испуњавати лица из става 3. овог члана, број тих лица и друга питања од 

значаја за њихов радни статус и начин обављања послова утврђује Управљач актом о 

систематизацији послова и радних места. 

 Организовање чуварске службе врши се у складу са одредбама Закона о заштити и 

одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени гласник РС", бр. 128/14 и 95/18-др.закон) и 

другим прописима. 

Члан 55. 

 Под обезбеђењем унутрашњег реда на заштићеном подручју парк природе "Бачкотополске 

долине", подразумева се заштита и очување земљишта вегетације, фауне, и вода од свих видова 

загађивања и оштећења, као и заштита, чување и обнављање ознака и информативних табли, 

чување посетилачке инфраструктуре објеката Управљача и заштита од пожара. 

 

Члан 56. 

Служба чувања је организована по чуварским зонама. 

Чуварске зоне у смислу овог правилника, чине делови заштићеног подручја "Бачкотополске 

долине" сачињени од логичних просторних целина, по конфигурацији терена, станишним 

приликама, представља компактну природну целину, у којој се успешно обезбеђује контрола, 

унутрашњи ред и заштита. 

Организација чувања може се организовати и на други начин у зависности од потреба, 

ефикасности и економичности рада службе и то патролним радом, стационарним контролама или 

комбиновањем напред наведених метода, односно другом применом теренског рада.  
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Члан 57. 

Величина чуварске зоне је различита и зависи од конфигурације терена, приступачности, 

прегледности и нарочито од степена угрожености одређених подручја "Бачкотополске долине". 

 

Члан 58. 

Када чувар у вршењу чуварског надзора на заштићеном подручју "Бачкотополске долине" 

затекне лице које чини радњу супротну одредбама Закона, Уредбе и овог правилника, или кад 

постоји основана претпоставка да је учињено кривично дело или прекршај, овлашћен је и дужан да: 

1) прати кретање и активности посетилаца и легитимише лица која затекне у заштићеном 

подручју;  

2) изврши преглед свих врста возила, пловних објеката и товара;  

3) изврши сваки преглед, осим станова и других просторија, за чији преглед је потребан 

судски налог;  

4) привремено одузме предмете којима је извршен прекршај или кривично дело и предмете 

који су настали, или прибављени извршењем таквог дела, као и да ове предмете, без одлагања, 

преда Управљачу ради чувања; 

5) за лице без личних исправа, затечено у вршењу недозвољених радњи, тражи 

интервенцију-асистенцију надлежних органа унутрашњих послова; 

6) затражи успостављање претходног стања, односно нареди мере за спречавање и 

уклањање штетних последица; 

7) сарађује са власницима и корисницима права на некретнинама у Резервату ради заштите; 

8) сарађује са корисницима природних ресурса у Резервату и координира заједничке акције 

у циљу заштите и рационалног коришћења природних ресурса; 

9) прати стање биљних и животињских врста, као и других вредности Резервата;  

10) пружа помоћ посетиоцима Резервата и локалном становништву. 

О свим предузетим радњама, а посебно у случају када уочене радње могу представљати 

прекршај, кривично дело, привредни преступ, када је причињена штета, када је извршено заузеће 

имовине, чувар саставља записник. 

Члан 59. 

Садржај записника или опис који се уноси у записник је саопштавање оног што је затечено, 

нађено, утврђено или на други начин прибављено и констатовано. 

 У садржај се обавезно уноси: 

 – ближи подаци о извршиоцима разних недозвољених радњи (име и презиме, име оца, 

адреса, запослење и други подаци за идентификацију), 

 – начин извршења радње, 

 – подаци о сведоцима и други расположиви докази које је могуће прибавити, 

 – подаци о евентуалној штети, а посебно количине, броја комада, пречници, врсте и друго. 

Записник је састављен у оноликом броју примерака колико захтева конкретна ситуација, а 

ако је контроли присутна нека друга заинтересована страна, један примерак записника уручује се и 

њој. 

Члан 60. 

О привремено одузетим предметима из члана 58. став 1. тачка 4) чувар издаје потврду са 

тачним подацима о врсти и количини. 

Управљач обезбеђује услове за одржавање и чување привремено одузетих предмета, 

односно за враћање у природу или збрињавање примерака привремено одузетих животињских или 

биљних врста. 

О привремено одузетим предметима Управљач води регистар са подацима о врсти 

количини, разлогу привременог одузимања, лицу коме су предмети привремено одузети и чувару 

односно који је предмете привремено одузео. 
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Члан 61. 

Чувар заштићеног подручја поред овлашћења из члана 58. овог правилника, посебно је 

дужан да: 

 1. Потпуно и детаљно познаје теренске прилике на реону који чува, а нарочито спољне и 

унутрашње границе заштићеног подручја "Бачкотополске долине". 

 2. Спречава бесправну пашу, недозвољено обрађивање земљишта, прекомерну употребу 

хемијских средстава, бесправно подизање објеката, бесправни лов и риболов. 

 3. Благовремено обавештава надлежни инспекцијски орган о утврђеним незаконитим 

радњама на заштићеном подручју, као и у газдовању риболовним подручјем преко надлежног 

органа предузећа. 

 4. Редовно обилази, чува и надгледа површине заштићеног подручја "Бачкотополске 

долине" у контроли недозвољеног коришћења, као и да надгледа и чува уређаје и објекте 

Управљача (комплекс Визиторског центра са свим објектима, опрема посетилачких стаза, 

информативне табле итд.). 

 5. Предузима и контролише спровођење превентивних мера за заштиту заштићеног подручја 

"Бачкотополске долине" од пожара. 

 6. Учествује у раду других служби на рејону по потреби и учествује у заједничким 

прегледима и патролама других овлашћених служби и органа. 

 7. Води теренски дневник – свакодневно у њега уноси податке, а за случај инспекцијске 

контроле ставља дневник на увид. 

 8. Чува и обнавља граничне знаке, информативне табле, путоказе и друге ознаке. 

 9. Носи службено одело, легитимацију. 

 

Члан 62. 

Као службено лице Управљача, на терену, са овлашћењима која су му прописана, чувар 

стручно, ауторитативно и одговорно поступа у свим радњама за које је овлашћен. 

 Поступање чувара у свим случајевима мора бити у складу са јавним овлашћењима која има, 

водећи при том посебно рачуна о правилном представљању и угледу Управљача. 

 

Члан 63. 

У пословима заштите екосистема, чувар је дужан да свакодневно прати и евидентира 

договорене податке, као што су: температура, влажност, ветрови, цветање одређених биљних врста, 

појава одређених врста фауне и друге. 

Подаци се уносе у теренски дневник и одговарајућим евиденцијама достављају управљачу. 

Чувар заштите природе на заштићеном подручју "Бачкотополске долине" обавља и друге 

стручне радње у складу са потребама службе, разним стручним анализама и прикупљањима 

података. 

Чувар заштите природе на заштићеном подручју "Бачкотополске долине" обавља и послове 

на реализацији и организацији активних мера заштите (сечење подраста, кошење, уклањање 

инвазивних врста и др.). 

Члан 64. 

За све уочене појаве којима се на разне начине угрожава државна имовина, противправним 

присвајањима, оштећењима или ометањима, чувар је дужан да поступа хитно и без одлагања. 

  

Члан 65. 

Као службено лице на терену чувар резервата учествује у пријему посета, при обиласку 

туристичких група и других посетилаца, даје им информације и потребне податке и по потреби 

води посете дуж посетилачких стаза. 

У туристичким и информативним пословима чувар је дужан да познаје све битне карактеристике 

заштићеног подручја "Бачкотополске долине", ради правилног представљања, значајне природне, 

културне, историјске вредности, као и друге карактеристике од значаја за правилну презентацију 

подручја резервата.                                                      
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Члан 66. 

Чувар заштићеног подручја "Бачкотополске долине" мора имати легитимацију са којом 

доказује идентитет, статус службеног лица и овлашћења у складу са Законом. 

Легитимацију чувару издаје Управљач у складу са законом. Изглед службене легитимације 

чувара прописује надлежни министар. 

О издатим легитимацијама управљач води посебну евиденцију. 

 

Члан 67. 

Чувар је дужан да при предузимању радњи из члана 61. овог правилника претходно покаже 

легитимацију чувара заштићеног подручја "Бачкотополске долине".  

 

Члан 68. 

Лице које је престало да врши службу чувања, дужно је да легитимацију у року од три дана 

од дана престанка службе, врати Управљачу. 

Враћену легитимацију из става 1. овог члана, Управљач је дужан поништити и тај податак 

унети у евиденцију по Правилнику о вођењу евиденције службених исправа. 

 

Члан 69. 

У случају губитка или нестанка легитимације чувар је дужан да о овоме одмах обавести 

Управљача. 

Изгубљена или нестала легитимација оглашава се неважећом у "Службеном гласнику 

Републике Србије" и брише се из евиденције о издатим легитимацијама а чувару се издаје нова 

легитимација. 

 

Члан 70. 

Чувар обавља службу у униформи. Униформа је у складу са посебним Правилником 

надлежног министарства. 

Чуварима поред униформе припадају и друга средства заштите која су предвиђена посебним 

актом. 

Члан 71. 

Чувар заштићеног подручја "Бачкотополске долине" може бити опремљен средствима и то: 

 – средствима везе, 

 – превозним средствима (теренско возило, мотор, чамац), 

 – опрема уз превозна средства, 

 – батеријске лампе или акумулаторске светиљке, 

 – фотоапаратима, 

 – другом опремом неопходном за успешно обављање послова. 

    XIV ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 

Члан 72. 

Поред деловања у ванредним ситуацијама, управљач континуирано обавља активности у 

циљу спровођења мера противпожарне заштите у сарадњи са осталим корисницима простора. 

 Реализује се: свакодневно праћење климатских услова и стања горивог материјала у циљу 

процене текуће опасности од појаве пожара, организовано је осматрање и обавештавање о појави 

пожара током пожарних сезона, на изузетно угроженим деловима заштићеног подручја 

"Бачкотополске долине" – као што су стари тршћаци или велике површине под травнатом 

вегетацијом – обавља се појачан сезонски надзор, локалитети излетишта се налазе под контролом 

употребе и ложења ватре, заштита од пожара реализује се у сарадњи са пољочуварском службом 

јединице локалне самоуправе општине Бачка Топола, као и са Ватрогасном службом Министарства 

унутрашњих послова ПУ. Бачка Топола.   
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XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 73. 

Надзор над применом овог правилника врши надлежно министарство и надлежни орган 

локалне самоуправе. 
 

Члан 74. 

 Доношењем овог правилника престаје да важи Правилник о унутрашњем реду и чуварској 

служби на заштићеном подручју Парк природе „Бачкотополске долине“ (Службени лист општине 

Бачка Топола, број 8/18).  
 

Члан 75. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Бачке Тополе", а по претходно добијене сагласности надлежног органа локалне 

самоуправе. 
 

 

Број: 011/2022 

Дана: 02.03.2022. године 

Бачка Топола 

Председник 

Скупштине Друштва 

Кристијан Суроми, с.р. 

 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 110-9/2022-V 

Дана: 26.04.2022. 

Бачка Топола 

 

  На основу 56. став 3. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 

91/10-исправка, 14/16, 98/18-др.закон и 71/21), члана 68. Статута општине Бачка Топола 

(„Службени лист општине Бачка Топола“, број 5/2019), и члана 37. Одлуке о Општинском већу 

општине Бачка Топола ("Службени лист општине Бачка Топола", брoj 25.2/20), на седници 

одржаној дана 26. априла 2022. године Општинско веће општине Бачка Топола доноси следеће  

      

 

Р Е Ш Е Њ Е  

O ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ И ЧУВАРСКОЈ 

СЛУЖБИ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ПАРКA ПРИРОДЕ "БАЧКОТОПОЛСКЕ 

ДОЛИНЕ" И РИБАРСКОМ ПОДРУЧЈУ "БАЧКОТОПОЛСКО ЈЕЗЕРО" 

 

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби на 

заштићеном подручју Парка природе "Бачкотополске долине" и рибарском подручју 

"Бачкотополско језеро". 

 

II. Правилник из тачке I. овог решења ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу општине Бачке Тополе", а по претходно добијене сагласности надлежног органа 

локалне самоуправе. 

  

Председник Општинског већа  

     Сатмари Адриан, с.р. 
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Редни 

број С А Д Р Ж А Ј Страна 

   

76. Програм коришћења средстава од новчаних казни за прекршаје у саобраћају 

општине Бачка Топола у 2022. години 297 

   

77. Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Бачка 

Топола за 2022. годину 298 

   

78. Решење о измени Решења о образовању Општинског савета за управљање 

миграцијама 305 

   

79. Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби на заштићеном подручју  

Паркa природе "Бачкотополске долине" и рибарском подручју 

"Бачкотополско језеро" 306 

   

Издавач: Одељење за послове органа општине и заједничке послове Општинске управе Бачка 

Топола. Тел: 715-310. Одговорни уредник: секретар Скупштине општине. Аконтација претплате за 

2022. годину износи 15.000,00 динара. Уплатни рачун број: 840-70640-56 Извршење буџета 

општине Бачка Топола за «Службени лист општине Бачка Топола».                                                                           


