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1.   УВОД  

 

           Језеро "Бегечка јама" са комплексом ритских станишта, заштићено је као парк 

природе – значајно природно добро доношењем Одлуке о заштити Парка природе 

"Бегечка јама" 1999. године ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/99).  

           Парк природе је стављен под заштиту ради очувања биотопа који су у нестајању 

и за њих везаних животних заједница и природних реткости, као изузетно значајно 

природно плодиште риба и репрезентативно станиште остале фауне и водене 

макрофитске вегетације.  

            Површина заштићеног добра износи 379,40 ha, и установљени су режим II 

степена заштите (површине око 46,38 ha) и режим III степена заштите (површине око 

333,02 ha). 

Међутим, 2011. године, Покрајински завод за заштиту природе приступио је 

ревизији Парка природе "Бегечка јама", тачније валоризацији природних вредности као 

и процени њихове угрожености. 

Као резултат ревизије, проширене су границе заштићеног подручја на острва и 

пешчане спрудове у близини левог приобаља Бегечке јаме, као и на приобални појас 

Дунава у ширини од око 50 m. Проширење у правцу северозапада је предложено до 

границе са КО Гложан (територија Општине Бачки Петровац) у циљу успостављања 

заштите на стаништима старих стабала црних и белих топола. Проширењем је 

обухваћен и насип, ради обезбеђивања функционисања међународног еколошког 

коридора Дунава.  

           Предлагањем проширења границе заштићеног подручја и успостављања 

заштитне зоне, стекли су се услови за израду новог планског документа. 

Просторним планом подручја посебне намене Парка природе "Бегечка јама"  (у 

даљем тексту: Просторни план), обухватиће се део Kатастарскe општине ( у даљем 

тексту: КО) Бегеч. 

           Просторним планом ће бити обухваћен простор површине око 1064,24 ha. 

                                                 
1
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           Подручје посебне  намене представља Парк природе "Бегечка јама" са 

предложеном површином заштићеног подручја  око 489,50 ha. 

           Заштићено подручје обухвата комплекс ритских станишта, где пре свега спадају 

флувијално језеро "Бегечка јама",  фрагменти низијских шума домаћих врба и топола, 

мртваје, мочварни комплекси (тршћаци и вискоки шашеви), отворена водена огледала 

сталних и повремених бара… 

          Остало подручје ван посебне намене планираће  се површине око 574,74 ha, од 

чега је предложена заштитна зона парка природе површине око 387,75 ha. 

      Изради Просторног плана се приступа на основу Покрајинске скупштинске 

одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе "Бегечка 

јама" ("Службени лист АПВ", број 60/18). 

          Упоредо са израдом Просторног плана, приступа се изради Извештаја о 

стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину, а на основу Одлуке 

о изради стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене Парка 

природе "Бегечка јама" на животну средину ("Службени лист АПВ", број 60/18). 

        Носилац израде Просторног плана је Покрајински секретаријат за урбанизам и 

заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16. 

         Обрађивач Просторног плана је Јавно предузеће "Урбанизам", Завод за урбанизам 

Нови Сад, Нови Сад, Булевар цара Лазара 3/III.  

Просторни план подручја посебне намене, на основу члана 21. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 – 

исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 

и 83/18), доноси се за подручја која због природних вредности захтевају посебан режим 

организације, уређења, коришћења и заштите простора. 

На основу Закона о планирању и изградњи, после доношења одлуке о изради 

просторног, односно урбанистичког плана, носилац израде плана организује упознавање 

јавности (правних и физичких лица) са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим 

решењима за развој просторних целина, и ефектима планирања, те се приступило изради 

материјала за рани јавни увид. 

  

2.  ОПИС ГРАНИЦЕ ОБУХВАТА ПЛАНА  

 

Грађевинско подручје које ће се обухватити планом налази се у КО Бегеч, 

унутар описане оквирне границе плана. 

За почетну тачку описа оквирне границе плана утврђена је тачка на граници 

општина Бачки Петровац (Катастарска општина Гложан) и Нови Сад (КО Бегеч)   и на 

граници парцела  бр. 3155 и  4491 (пут). Од ове тачке у правцу југоистока граница 

прати западну границу парцеле број 4491 (пут) до пресека са продуженим правцем 

северне границе парцеле број 4379 (канал), затим скреће ка североистоку, прати 
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претходно описан правац и северну границу парцеле број 4379 (канал) до тромеђе 

парцела бр. 4379 (канал), 4242 и 4549 (пут). Даље, граница скреће ка северозападу, 

прати западну границу парцеле број 4549 (пут) до прелаза преко канала, парцела број 

4365, затим скреће у правцу истока, прати прелаз преко канала,  

парцела број 4365, и долази до тромеђе парцела бр. 4233/2, 4546 (пут) и  4532 (пут). Од 

ове тачке граница прати јужну и западну границу парцеле број 4532 (пут), затим јужну 

границу парцеле број 4544 (пут) и долази до тромеђе парцела бр. 4544 (пут), 4203 и 

4202, затим скреће ка југу, прати границу парцела бр. 4203 и 4202, пресеца парцелу 

број 4531 (пут) и редом прати источну границу парцела бр. 4531 (пут) , 1201, 1199 

(пут), 1202 и 1220 (пут) и  долази до тромеђе парцела бр. 1220 (пут), 4541 (пут) и 3980. 

Даље, граница скреће ка истоку, прати јужну границу парцеле број 4541 (пут), затим 

скреће ка југу, прати западну границу парцеле број 4534 (пут) до пресека са 

продуженим правцем границе парцела бр. 3920 и 3921 и у правцу истока прати 

претходно описан правац и  границу парцела бр. 3920 и 3921 до тромеђе парцела бр.  

3920, 3921 и 4530 (пут). Од ове тачке граница скреће ка југа, прати западну границу 

парцеле број 4530(пут) и долази до северне границе парцеле број 4345/1 (насип), затим 

скреће ка истоку, прати северну границу парцеле број 4345/1 (насип) до преломне тачке 

на граници парцела бр. 4345/1 (насип) и 1727. Даље, граница скреће ка југу, прати 

западну ивицу пута на парцели број 4345/1 (насип), затим прати западну границу 

парцеле број 4564(пут) и долази до северне границе парцеле број 4348 (река Дунав). Од 

ове тачке управним правцем граница пресеца парцелу број 4348 (река Дунав) и долази 

до границе општина Беочин (Катастарска општина Баноштор) и Нови Сад (КО Бегеч). 

Даље, граница скреће ка западу, прати границу општина Нови Сад ( КО Бегеч) и 

Беочин (катастарске општине  Баноштор и Сусек) и долази до тромеђе општина Нови 

Сад ( КО  Бегеч),  Беочин (Катастарска општина Сусек) и Бачки Петровац (Катастарска 

општина Гложан). Од ове тачке граница скреће ка североистоку, прати границу 

општина Нови Сад (КО Бегеч) и Бачки Петровац (Катастарска општина Гложан) и 

долази до почетне тачке описа оквирне границе плана. 

Приближна површина  која ће се обухватити планом је  1064,24 ha.  

 

 

3.     ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И СМЕРНИЦЕ ИЗ 

ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 

 

 3.1. Плански основ  

 

        На основу Просторног плана Републике Србије од 2010. године до 2020. године 

године ("Службени гласник РС", број 88/10), и Регионалног просторног плана 

Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АП Војводине", број 22/11) за 

просторне целине чију посебност одређује једна или више опредељујућих намена, 
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активности или функција (ту спадају и подручја заштићених природних добара), 

утврђено је да се  раде просторни планови подручја посебне намене. 

 

           Просторним планом Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 

11/12), утврђено је да се за подручје КО Бегеч условљава израда плана генералне 

регулације, за далеководе план детаљане регулације, а у складу са Законом о 

планирању и изградњи, као основ за реализацију подручја природних добара (Парк 

природе "Бегечка јама"), брану и инфраструктурне коридоре, наводе се  планови 

подручја посебне намене.  

 

 Услови и смернице за израду Просторног плана садржани су у наведеним 

планским документима. 

 

        3.2. Правни основ  

 

          Изради Просторног плана се приступа на основу Покрајинске скупштинске 

одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене Парка природе "Бегечка 

јама",  коју је донела Скупштина Аутономне покрајине Војводине, на седници одржаној  

20. децембра 2018. године ("Службени лист АПВ", број 60/18). 

         Просторни план подручја посебне намене, на основу члана 21. Закона о 

планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – 

УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14 и 83/18), доноси се 

за подручја која због природних вредности захтевају посебан режим организације, 

уређења,коришћења и заштите простора. 

          На основу члана 42. Закона о заштити природе ("Службени гласник РС ", бр. 36/09, 

88/10, 91/10 –исправка, 14/16 и 95/18-др.закон) подручја за која је покренут поступак 

заштите сматрају се заштићеним у смислу овог закона. 

 

 3.3. Изводи из планских докумената вишег реда  

 

Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године 

 ("Службени гласник РС", број 88/10) 

У Просторном плану Републике Србије, као основном планском документу 

просторног планирања и развоја наведено је да "..за заштиту природе и њених 

вредности значајну улогу имаће заштићена и презентирана природна добра која ће до 

2014. године покривати преко 10% територије Републике Србије, што ће представљати 

повећање за скоро 100% у односу на стање 2008. године. 
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Очување биодиверзитета према светским и европским конвенцијама и 

протоколима представља приоритет просторног развоја Републике Србије. 

Међу природним ресурсима посебан значај имаће одрживо и строго 

конролисано коришћење водних ресурса као и заштита вода од нерационалне 

приватизације, загађења и неадекватног коришћења. Водени токови Дунава, Саве и 

Тисе имаће мултифункционалну улогу, у првом реду за све велике потрошаче воде, 

саобраћај и рекреацију, уз повећану пажњу код испуштања отпадних вода." 

У области енергетске инфраструктуре која се дефинише Просторним планом 

Републике Србије, значајан објекат је планирана хидроелектрана на делу обале Дунава 

која је на простору између Новог Сада и најзападнијег дела обухвата КО Бегеч, без 

тачно дефинисане позиције.  

На графичком приказу ЕНЕРГЕТСКА И ВОДОПРИВРЕДНА 

ИНФРАСТРУКТУРА, на месту ХЕ "Нови Сад", представљен је симбол са ознаком 

"акумулација планирана".  

 

Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине 

("Службени лист АПВ", број 22/11) 

Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист 

АПВ", број 22/11), израђен је за територију АП Војводине и дефинише дугорочне 

основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Покрајине.  

У мрежи насеља АП Војводине Нови Сад има ранг националног центра и 

привредни је центар I ранга. Нови Сад са својим припадајућим функционалним 

подручјем доминира простором АП Војводине и град је међународног значаја. 

 Значајни саобраћајни правац кроз Бегеч је државни пут I реда који пролази 

средиштем насеља и сада представља главну везу са Новим Садом на истоку, Бачком 

Паланком на западу и Сомбором према северу.  

 Међународни бициклистички коридор планира се  уз обалу Дунава.  

 Обала Дунава део је еколошког коридора међународног значаја, док се на 

подручју насеља налазе и станишта заштићених врста од националног значаја.  

 Такође, подунавско подручје се налази на листи специфичних културних 

подручја, коју су предложиле институције за заштиту споменика културе републике и 

покрајине. 

 "ВИЗИЈА просторног развоја АП Војводине је да буде јасно артикулисана као 

један од региона Републике Србије и у оквиру мреже европских региона, динамичног 

економског развоја и конкурентна, уређеног и заштићеног природног и културног 

наслеђа, квалитетније животне средине, истакнутих вредности мултикултурне 

заједнице и социјално кохерентна. 
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 Развијена и уређена територија АП Војводине подразумева уређење и заштиту 

природе и природног наслеђа у складу са европским нормама и стандардима који ће 

бити примењени на целој територији ангажовањем покрајинских и локалних 

капацитета. Културно наслеђе и предео ће чинити основ покрајинског, али и 

субрегионалног или локалног идентитета ради чега ће бити заштићено и уређено на 

савремен начин и коришћено као ресурс на одржив начин." 

 У контексту развоја градова и осталих урбаних насеља један од основних 

оперативних циљева је: 

- "третирање природног и културног наслеђа као развојног ресурса града или 

урбаног насеља и залагање за његово одрживо планирање и коришћење.", док су 

неки од релевантних циљева развоја по појединим областима,  који се односе на 

насеље Бегеч: 

- "повећање површина под шумама и заштитним појасевима дрвећа 

(пољозаштитни и ветрозаштитни појасеви и други облици подизања зеленила); 

- рационално коришћење и заштита водних ресурса, искоришћење енергетског 

потенцијала реке и унапређење система заштите од вода." 

 "Према Водопривредној основи Републике Србије, искоришћавање већег дела 

преосталог хидропотенцијала Дунава могло би се остварити изградњом хидроелектране 

"Нови Сад" ("Беочин") ... Међутим, пре изградње једног оваквог објекта мора се 

израдити детаљна студија његовог утицаја на животну средину (посебно на квалитет 

вода)." 

         На графичком приказу основне намене простора, подручје Парка природе 

"Бегечка јама" представља шумско земљиште, пољопривредно земљиште (обрадиво и 

необрадиво), и водно. 

        У мрежи насеља и привредних центара, предметно подручје представља ФУП 

међународног значаја и налази се уз развојни коридор (од Новог Сада у правцу  запада).  

         На графичким приказима мреже насеља и инфраструктурних система, на 

Рефералној карти 2.2. "Саобраћајна инфраструктура и Водопривредна 

инфраструктура", означена је црпна станица, а на Рефералној карти 2.3. 

"Електроенергетска инфраструктура,    Термоенергетска инфраструктура и Електронска 

комуникациона инфраструктура", означени су постојећи далековод од 220 kV, 

планирани од 400 kV, и траса оптичког кабла. 

        На Рефералној карти 2.3. представљен је оријентациони положај хидроелектране 

на подручју КО Ветерник. Планирана хидроелектрана на Дунаву би се градила на 

стационажи km 1265, али би имала велики утицај на планско подручје због успорних 

вода. 

         Према РПП АП Војводине, "искоришћавање већег дела преосталог 

хидропотенцијала Дунава могло би се остварити изградњом хидроелектране “Нови 

Сад” (“Беочин”) снаге око 250 MW и просечне годишње производње од око 1.000 

Gwh/год. Изградња овог објекта, поред осталог, повољно би се одразила на рад 
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хидросистема “Дунав-Тиса-Дунав”, јер би било омогућено гравитационо захватање 

воде. Међутим, пре изградње једног оваквог објекта мора се израдити детаљна студија 

његовог утицаја на животну средину (посебно на квалитет вода)." Планирана 

хидроелектрана на Дунаву би се градила на стационажи km 1265 (код Ветерника), али 

би имала велики утицај на планско подручје због успорних вода. 

 

Просторни план Града Новог Сада   

("Службени лист Града Новог Сада", број 11/12) 

На Рефералној  карти "Намена простора", подручје које ће бити обухваћено 

границом Просторног плана намењено је шумском земљишту, туристичко-спортско-

рекреативним површинама, водном земљишту (река Дунав), пољопривредном 

земљишту и воћарско виноградарској зони. Означени су Парк природе "Бегечка јама", 

далеководи који прелазе преко предметног подручја, као и хидротехнички објекат –

одбрамбени насип. 

На приказу мреже насеља и саобраћајном решењу, преко предметног подручја 

прелази међународни бициклистички коридор. На приказу хидротехничких система, 

представљени  су МС "Бегеч", насип за одбрану од стогодишњих вода, мелиорациони 

канали, подручје поплављено успором бране, као и заштита подручја Парка природе 

"Бегечка јама" од успорних вода. 

Планирана хидроелектарана "Нови Сад" (представљена је у Катастарској 

општини Ветерник као водопривредни објекат), поред позитивних утицаја на решавање 

услова пловидбе при ниским водостајима и искоришћење воденог потенцијала Дунава 

у енергетске сврхе,  представља озбиљан услов будућег уређења ширег окружења, пре 

свега у смислу заштите од високих вода Дунава. 

Заштита од високих вода Дунава треба да се анализира у условима изградње ХЕ 

"Нови Сад", треба да се анализира као потенцијална опасност за приобаље и за 

територију Града Новог Сада, у току извођења, у току експлоатације, као и могуће 

последице које би настале при насилном рушењу ХЕ. 

Изградњом ХЕ  и формирањем успора извршило би се потапање узводних 

инундационих површина (као што је и заштићено подручје Парка природе "Бегечка 

јама" ), те се предлаже да се ова подручја ставе ван утицаја (успора) бране. 

На приказу енергетских система и телекомуникација, преко предметног подручја 

прелазе постојећи (20 kV, 220kV), и планирани далеководи (400 kV).  

У области туризма и заштите природних и културних добара, Парк природе 

"Бегечка јама" је означен као заштићено природно добро-парк природе,  делом се 

налази на станишту НСА01, делом обухвата ИПА подручје(подручја од значаја за 

биљке), и преко подручја пролазе два еколошка коридора: међународни- река Дунав и 

локални еколошки коридор-канал Татарница. 

Парк природе "Бегечка јама" представља једну од главних туристичких 

дестинација са природним потенцијалом и вредностима. 
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На Рефералној карти број 3 "Заштита простора и туризам" представљени су и 

стара висока обала Дунава насељавана од праисторије до данас као и архелошки 

локалитети. 

За подручје КО Бегеч се условљава израда плана генералне регулације, за 

далеководе план детаљане регулације, а у складу са Законом о планирању и изградњи, 

наводи се као основ за реализацију подручја природних добара, брану и 

инфраструктурне коридоре,   планови подручја посебне намене.  

 

 3.4.    Планови од значаја за израду просторног плана 

 Просторни план подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 

Дунав (Паневропски коридор VII)  ("Службени гласник РС", број 14/15) 

У овом планском документу, подручје које ће бити обухваћено Просторним 

планом је у највећем делу представљено као шири заштитни појас-заштићена природна 

вредност. У мањем делу, границом ће бити обухваћено пољопривредно земљиште, 

мањи фрагменти шумског земљишта, као и непосредни заштитни појас-водни пут и 

акваторија Дунава који се директно спроводе на основу овог планског документа. 

На Рефералној карти "Спровођење просторног плана", представљен је на овој 

деоници плавног пута-делу акваторије Дунава, критични сектор са планираним 

хидротехничким радовима (приоритетни сектор број 18).   

Положај планиране хидроелектране је представљен између Бегеча и Футога. 

"За потез Дунава узводно од км 1175 разматрају се могућности изградње ХЕ "Нови 

Сад" у зони  Футога , чија се реализација условаљава договором са Републиком 

Хрватском.Већи део успора , од Нештина узводно до Бездана, налази се на граничном 

потезу уизмеђу Републике Србије и Републике Хрватске, што подразумева да се за 

реализацију хидроенергетског објекта морају бити заинтересоване обе стране."  

Планирани просторни развој енергетске инфраструктуре заснива се и на потенцијалној 

изградњи ХЕ Нови Сад код Беочина предвиђене снаге око 250MW и просечне годишње 

производње од око  1.000GWh/год. Економска, финансијска, технолошка, еколошка 

оправданост и социјална прихватљивост изградње хидроелектране ће захтевати израду 

сложених студија, усклађивање са заштитом природе и животне средине и другим 

интересима на локацији и суседству, коопреацију са поузданим партнерима из 

иностранства и поштовање међународних докумената који обавезују Републику Србију 

у домену одрживе енергетике. 

Потребно је иновирање техничке документације (Генерални пројекат ХЕ Нови 

Сад на Дунаву) рађене 80-тих година прошлог века како би се преиспитала локација 

хидроелектране и коте успора, као и техничка решења заштите приобаља. 
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 План генералне регулације насељеног места Бегеч 

("Службени лист Града Новог Сада ", број 56/17) 

 Планом  генералне регулације насељеног места Бегеч је утврђено да је на 

подручју Парка природе "Бегечка јама", основ за реализацију Генерални план предела 

"Јама" у Бегечу ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 17/01 и 12/03), са постојећим 

викенд-насељем, чардама и плажама, осим у оним деловима у којима је у супротности 

са условима и мерама заштите природног добра које прописује надлежни завод за 

заштиту природе. 

"Атар, осим пољопривредног земљишта чини и појас подунавских шума у 

небрањеном подручју и река Дунав са својим рукавцима. У делу рита, названог Бегечка 

ада, налази се флувијално језеро "Бегечка јама", чији је водени екосистем заједно са 

непосредним окружењем заштићен као природно добро III категорије. " 

"Планом ће се развијати и унапређивати подунавске шуме у чијем склопу се 

налази простор заштићеног природног добра Парк природе "Бегечка јама", као и остале 

шуме у функцији рекреације. Искористиће се предности положаја насеља у односу на 

Дунав." 

 Атар северно од насипа 

У атару северно од насипа (3330,36 ha)  преовлађује плодно пољопривредно 

земљиште које се намењује примарној пољопривредној производњи уз могућност 

изградње у основној намени према посебно дефинисаним условима. Испресецано је 

мрежама мелиорационих канала уз које се налазе  две црпне станице. Уз постојеће и 

планиране канале подижу се зелени појасеви и планирају се бициклистичке стазе у 

функцији рекреације и туризма.  

У риту Татарнице је могуће, тј. препоручује се, постојеће пашњаке  

рекултивисати и наменити шумама, у складу са препорукама Просторног плана, које би 

са постојећим трстицима представљале  значајан зелени фонд атара, а уједно заштитни 

појас западно од насеља. 

Уз насип, наспрам језера Бегечке Јаме, налази се воћарско виноградарска зона 

"Купусара" која се уређује према условима датим у овом плану. Северно од ње, 

планира се уређење мање туристичко спортско-рекреативне површине, на око 6ha, са 

спортским рибњаком.  

Одбрамбени насип се, као значајан инфраструктурни објекат, али и важна 

туристичко рекреативна траса, уређује на основу планских услова. 

Салаши  се планирају на подручју атара са основном наменом примарне 

пољопривредне производње, али уз могућност изградње за потребе компатибилних  

намена, првенствено у функцији туризма али и културе, образовања, спорта и 

рекреације, здравства и социјалне заштите као допунских делатности. Увођењем 

допунских делатности у оквир пољопривредних површина обезбеђује се развој сеоског 

туризма са понудом уз еко и етно туризам, ловни туризам, аутохтоне домаће кухиње, 

производњу етно занатских производа, неговање етничких манифестација и обичаја, и 
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сл. Такође, допунским садржајима из области културе, здравства, образовања и 

социјалне заштите искористиће се просторни потенцијал уз задржавање примарне 

пољопривредне производње.  

Грађевинско земљиште у атару се намењује инфраструктурним објектима, за две 

црпне станице и објекте одржавања канала и насипа.  

Атар јужно од насипа-небрањено подручје 

Овај део атара је површине 1012,68 ha  и чине га шумско, водно земљиште  и део 

рибњака, око 13,7 ha, који је већим делом у КО Футог, односно ван обухвата плана. 

У оквиру небрањеног подручја атара, заштићено природно добро Парк природе 

"Бегечка Јама" ће се уређивати на основу услова надлежног завода за заштиту природе 

и према условима из плана. У процедури усвајања је Студија заштите Парка природе 

"Бегечка јама" у којој се утврђује проширена граница природног добра, у односу на 

важећу, као и зона заштите. По ступању на снагу нове одлуке о заштити, примењиваће 

се услови и мере заштите надлежног завода за заштиту природе, на простору који ће 

бити дефинисан у одлуци о заштити природног добра.  

На шумском земљишту, којим газдују ЈП "Војводинашуме", према "Основи 

газдовања шумама за газдинску јединицу ДУНАВСКЕ АДЕ са роком важења 2010-

2019. године", планира се  производња техничког дрвета и очување шума у Парку 

природе према условима надлежног завода за заштиту природе. Шуме ће се користити 

у функцији рекреације уз уређење које ће се дефинисати планом.  

У области енергетске инфраструктуре значајан објекат је планирана 

хидроелектрана на делу Дунава западно од Новог Сада, без тачно дефинисане локације 

која ће се прецизирати приликом израде просторног плана подручја посебне намене за 

овај енергетски објекат. Позиционирање хидроелектране не сме да угрози Парк 

природе "Бегечка Јама". 

Осим пункта за скелски прелаз, у складу са потребама насеља, на обали Дунава 

планира се изградња пристаништа. 

Генерални план предела "Јама" у Бегечу 

("Службени лист Града Новог Сада", бр. 17/01 и 12/03) 

Генерални план предела "Јама" у Бегечу, са постојећим викенд-насељем, 

чардама и плажама, је на снази и примењује се  осим у оним деловима у којима је у 

супротности са условима и мерама заштите природног добра које прописује надлежни 

завод за заштиту природе. 

У оквиру границе подручја које се уређује Генералним планом предела, 

обухваћен је део простора који је стављен под заштиту као парк природе, и део 

простора изван заштићеног подручја. 

Простор у парку природе намењује се за шуме са статусом посебне намене, 

пејзажно уређен рекреативни простор, викенд насеље, природну плажу, и спортске 

терене,  а простор изван заштићеног подручја за спортски камп, природну плажу и 
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пејзажно уређен рекреативни простор. Зона одбрамбеног насипа обрађена је травним 

шкарпама са могућношћу лоцирања паркинга. 

Основна концепција развоја предела је тако утврђена да са једне стране обезбеди 

видове активног коришћења уз истовремено очување основних, специфичних 

вредности подручја због којих се "Бегечка јама" штити као природно добро. На 

простору уз језеро"Бегечка јама" не планира се стога нова изградња објеката, постојеће 

викенд насеље задржава се у затеченом обиму, спортски  камп лоцира се ван зоне 

заштите непосредно уз постојећи прилазни пут и природну плажу. 

 

 3.5 Документација од значаја за израду плана  

 

Стратешки документи од значаја за израду Просторног плана су : Национална 

стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара ("Службени гласник РС", 

број 33/12), и Водопривредна основа Републике Србије (Уредба о утврђивању 

Водопривредне основе Републике Србије, ("Службени гласник РС", број 11/02).  

 

4. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПРОСТОРА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА И ОСНОВНА 

ОГРАНИЧЕЊА  

 

 4.1. Постојеће стање простора  

 4.1.1. Природне карактеристике 

 

Геолошке одлике  

У геолошкој грађи Парка природе "Бегечка јама", као и ширег подручја, 

доминирају квартарне творевине – холоценске, док њихову непосредну подину чине 

седименти плеистоцена. 

Холоцену припадају седименти ниже алувијалне терасе Дунава и седименти 

алувијалне равни Дунава: 

- Фација корита, представљена је средње до крупнозрним шљунковима и сивим 

средњезрним песковима који изграђују доње делове профила алувијалне равни. 

Насупрот њима поводањске фације су жућкастих лискуновитих алевритичних пескова 

и песковитих алеврита који леже преко шљункова и пескова у оквиру најмлађих делова 

рецентних речних профила. 

-Фација старача стварана је у рукавцима и напуштеним меандрима Дунава. 

Изграђује најмлађи део алувијалне равни и добро илуструје касну интративну или рану 

констративну етапу динамичког развоја тока Дунава. У литолошком погледу у оквиру 

фације старача преовлађују ограногено-барски пескови, разни алеврити и глине 

алевритичних варијанти.  
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У дубинској геолошкој грађи терена од старијих стена констатовани су кварц-

серицитски шкриљци, затим дијабаз, тријаски кречњаци, као и пешчари, глинци и 

лапорци горње креде.       

Геоморфолошке одлике  

         У геоморфолошком погледу  у заштићеном подручју изражени су облици 

флувијалног рељефа, а делом и облици флувио-барског рељефа. 

Облици флувијалног рељефа су генетски везани за непосредно дејство тока 

Дунава. Тако је и његовим дејством формирана алувијална раван, речна острва и други 

облици флувијалног рељефа. 

Већи део површине заштићеног подручја смештен је у нижу  (алувијалну) 

Дунавску терасу. Други облик флувијалног рељефа представља речно острво 

Шашићеву аду, као и неколико мањих узводно безимених ада, које су у процесу 

формирања. 

Комбинованим деловањем флувијалног и барског процеса настали су облици 

флувио-барског процеса (активне баре, мочваре и језеро у фази забаривања). 

Најзначајнији облик у заштићеном подручју је Бегечка јама која припада групи 

флувијалних језера. То су језера настала у напуштеним речним коритима и меандрима 

инудационе равни реке. Она је и најдубљи део напуштеног рукавца Дунава.
2
 

 

Сеизмичке карактеристике 

Подручје Града Новог Сада спада у површине са средњим, повољним 

сеизмогеолошким условима у којима не треба очекивати појачане, секундарне, штетне 

ефекте код земљотреса. Према карти сеизмичке рејонизације Србије подручје Града 

налази се у зони осмог степена MCS скале. Сеизмичком микрорејонизацијом утврђен је 

сеизмички интензитет који се може разликовати за (+-) 1º MCS. 

 

Климатске одлике 

Подручје које ће бити обухваћено Просторним планом, лежи у области 

континенталне климе, у низијском делу Бачке, у залеђу изоловане острвске планине 

каква је Фрушка гора, непосредно уз реку Дунав. Све ове чињенице су од великог 

значаја за формирање основних климатских обележја подручја. 

Већа отвореност подручја према северу и западу, односно истоку, условљава јаче 

утицаје ваздушних струјања и временских промена из ових праваца. Као последица тих 

утицаја, јављају се израженија обележја континенталне климе. 

Овакву климу карактеришу четири годишња доба. Зиме су дуге и хладне, а лета 

топла. Изражена су велика температурна колебања у току једне године. 

                                                 
2
 Студија заштите Парка природе "Бегечка јама" (Предлог за стављање под заштиту као заштићеног 

природног добра III категорије), 2011.године 
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Температура ваздуха 

Температура ваздуха спада у најважније климатске елементе. Кретање 

температуре треба да омогући редослед фазног развоја биљака, односно температура не 

сме бити испод или изнад еколошког минимума или максимума који лимитира фазне 

процесе. 

Најнижу средњу месечну температуру ваздуха има јануар. Најтоплији месец у 

години је јул. У пролећним месецима (март - мај) температура ваздуха брже расте, а 

током јесењих (септембар - новембар) брже се снижава, док су промене у зимским 

месецима (децембар - јануар) и летњим (јун - август) мање изражене.  

Релативна влажност ваздуха 

Релативна влажност ваздуха у природном добру варира на нивоу средњих 

годишњих вредности и креће се од 74% до 85%. Децембар, јануар, новембар и фебруар 

су месеци са највећом релативном влажношћу, док су мај, август и април месеци са 

најмањом релативном влажношћу. 

Средње годишње сијање сунца у просеку износи нешто више од 2000 часова. Број 

ведрих, као и број облачних дана током године, од великог су значаја у процесу 

фотосинтезе у развоју биљног света. 

Падавине 

У периоду 2000-2009. године највећа годишња количина падавина забележена је 

2004. године и износила је 844,1 mm, док је 2000. године забележено 262,9 mm. Средња 

годишња количина падавина за наведени период износила је 617,5 mm. 

Ветрови 

На подручју које ће бити обухваћено Просторним планом, по честини ветра 

преовладавају југоисточни и северозападни ветар. 

Анализом просечних годишњих честина ветрова, дошло се до закључка да је 

доминантан источни ветар (односно југоисточни) тј.кошавски ветар, док је најслабијег 

интензитета североисточни ветар. 

Ветрови из западног квадранта доносе атмосферске падавине, док ветрови из 

источног правца су најчешће суви, и по правилу доносе суво и хладно време. 

      

         Педолошке одлике 

         Земљиште на заштићеном подручју Парка природе "Бегечка јама" настало је 

физичким деловањем реке Дунав тј. таложењем песка и суспензије фине и ситне 

гранулације (алувијални нанос).  

На простору "Бегечке јаме" доминантна су два типа хидроморфних земљишта: 

- алувијално забарено и 

- алувијално земљиште (флувисол). 
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Хидроморфна земљишта карактерише повремено или трајно превлажавање под 

утицајем површинских и подземних вода. Управо из тог разлога ова земљишта су 

генетски неразвијена због сталног деловања поплавних и подземних вода. 

Остала хидроморфна земљишта заступљена на широј зони "Бегечке јаме" су: 

- алувијално земљиште на ритској црници, 

- ритска црница (хумоглеј), карбонатна, 

-мочварно глејно земљиште (еуглеј).
3
 

         

Фаунистичке одлике    

        Ентомофауна 

         Простор заштићеног подручја пружа изузетно повољне еколошке услове за развој 

водених инсеката. Доказано је присуство вилинских коњица, риличара, тврдокрилаца, 

комараца, лептира и камених цветова. 

На подручју Парка природе "Бегечка јама" регистроване су две заштићене врсте 

инсеката према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 

дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", бр.5/10). Обе су из 

реда вилинских коњица (Odonata): 

- Epitheca bimaculata (погодно станиште представља бара Јајара, као и сама 

Бегечка јама), 

- Gomphus flavipes (северноазијска врста заштићена Бернском конвенцијом 

(Конвенција о заштити европских дивљих врста и станишта) и Директивом о 

стаништима ; сматра се индикатором очуваних станишта уз Дунав). 

Ихтиофауна 

Према документу Привремени програм управљања рибарским подручјем Парка 

природе "Бегечка јама" за 2010-2011. годину, забележено је 14 врста риба из 6 

породица. У наредној табели дат је квалитативни састав ихтиофауне Бегечке јаме: 

Табела бр. 1- Квалитативни састав ихтиофауне Бегечке јаме  

Латински назив врсте Домаћи назив 

Фамилија Еsocidae  

Esox lucius Linnaeus 1758 штука 

Фамилија Cyprinidae  

Alburnus alburnus Linnaeus 1758 уклија 

                                                 
3
 Генерални пројекат уређења водног режима Бегечке јаме, заштићеног природног добра са аспекта 

интегралног очувања и унапређења животне средине, I фаза, Институт за водопривреду "Јарослав 

Черни"- Београд, август 2004. 
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Aspius aspius Linnaeus 1758 буцов 

Abramis brama Linnaeus 1758 деверика 

Blicca bjoerkna Linnaeus 1758 крупатица 

Carassius gibelio Linnaeus 1758 сребрни караш 

Cyprinus carpio Linnaeus 1758 шаран 

Ctenopharyngodon idella Valenciennes 1844 амур 

Pseudorasbora parva Schlegel 1842 брадавичарка 

Rutilus rutilus Linnaeus 1758 бодорка 

Фамилија Ictaluridae  

Ameiurus melas Rafinesque 1820 црно амерички сомић 

Фамилија Percidae  

Perca fluviatilis Linnaeus 1758 гргеч 

Фамилија Siluridae  

Silurus glanis Linnaeus 1758 сом 

Фамилија Centrarchidae  

Lepomis gibbosus  Linnaeus 1758 сунчаница 

 

Батрахофауна и херпетофауна 

На подручју Парка природе "Бегечка јама" регистровано је 11 врста из класе 

водоземаца сврстаних у 2 реда, 5 фамилија и 5 родова. Најзаступљенију компоненту 

чине три врсте фамилије Ranidae: зелена жаба, мала зелена жаба и велика зелена жаба, 

које су најзначајније у ланцу исхране водених и мочварних станишта. Ове врсте 

заштићене су Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 

дивљих врста биљака, животиња и гљива ("Службени гласник РС", број 5/10). 

Од репатих водоземаца заступљени су мрмољци. 

Гмизавце водених станишта Парка природе "Бегечка јама" представљају барска 

корњача (Emys orbicularis) и белоушка (Natrix natrix). Сувље терене настањују гуштери 

(Lacerta agilis, Lacerta viridis, Podarcis muralis) и Ескулапов смук (Zamenis longissimus). 

  Oрнитофауна 

У наредној табели дате су најзначајније врсте птица забележене на подручју 

Бегечке јаме: 

Табела бр. 2 - Најзначајније врсте забележене током миграције и зимовања на 

Бегечкој јами и њихова бројност у периоду 2005-2006. године 
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Врста (домаће име) Врста (научно име) Бројност 

Мали гњурац Тachybaptus ruficollis 4-11 

Ћубасти гњурац Podiceps cristatus 2-23 

Мали вранац Phalacrocorax pygmeus 1 

Белорепан Haliaeetus albicilla 1-2 

Велика бела чапља Casmerodius albus 16 

Лабуд грбац Cygnus olor 2-38 

Гроготовац Anas querquedula 9-41 

Патка њорка Aythya nyroca 8-27 

Риђоглава пловка Aythya ferina 8 

Вивак Vanellus vanellus 22 

Барска шљука Gallinago gallinago 3-20 

Водомар Alcedo atthis 1-4 

 

Фауна сисара 

На подручју Бегечке јаме, забележене су следеће врсте сисара: јеж (Erinaceus 

roumanicus), кртица (Talpa europaea), обичан миш (mus musculus), бизамски пацов 

(Ondatra zibethica), водена волухарица (Arvicola terestris), видра (Lutra lutra), ласица 

(Mustela nivalis), твор (Mustela putorius), јазавац (Meles meles), лисица (Vulpes vulpes), 

шакал (Canis aureus), зец (Lepus europeus), срна (Capreolus capreolus) и дивља свиња 

(Sus scrofa). 

 

4.1.2.  Оцена стања зеленила 

 

 Историјат шума на простору Парка природе "Бегечка јама"
4 

- У време настанка насеља Бегеч и пољопривредници су крчили шуме у 

панонском региону да би дошли до обрадивих површина, као и због испаше 

стоке. 

- Римљани су из стратешких разлога уништавали шуме. Како се у III веку у 

близини Бегеча налазило Римско утврђење, подунавски шумски појас је био 

уништен. 

- У средњем веку стварана је густа мрежа насеља. Због повећаних површина под 

пашњацима, развоја риболова, чишћења наноса из мртваја, копања канала, 

смањења површина мочвара, стварања влажних мочварних ливада побољшани 

су услови за сточарство, све ово на рачун површина под шумама. 

- Поновно насељавање Бегеча у 18. веку, довело је опет до крчења шума и 

ширења обрадивог земљишта. 

- Марија Терезија (1770. године) је издала уредбу о увођењу планског газдовања 

шумама. 

 

 

                                                 
4
 Студија заштите Парка природе "Бегечка јама" (Предлог за стављање под заштиту као заштићеног 

природног добра III категорије), 2011. године 
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Стање државних шума 

- На подручју Бачке, (Извештај Дивалда 1872. године) површина под шумама је 

износила 28.300 ha, са заступљеним врстама храст, цер и брест, док су на 

дунавским острвима и пешчаним гредама биле заступљене разне врсте врба и 

топола. У газдинској јединица Паланка-Плавна од укупно 7.234 ha шума,  

6.358 ha је припадало тврдим лишћарима. Овај извештај је послужио за 

реорганизацију шумског газдовања на овом простору, као и по мерама Закона о 

шумама из 1879. године. 

 

- Порастом броја становника и радова на регулацији реке све веће површине под 

шумом су биле конвертоване у пољопривредно земљиште, тако да је смањење 

површина шума плавних подручја у XIX и XX веку било за више од 50%.  

 

Постојеће стање вегетације 

На релативно малом и ограниченом простору Бегечке јаме, уочено је присуство 

заједница водених макрофита које обрастају баре и депресије. Представљају остатке 

суптропске вегетације преглацијалног периода, па се сматрају терцијалним реликтима.

 Такође јављају се флотантне биљке, затим представници флоре емерзне, 

мочварне вегетације, док су врсте низијских шума, очуваних у фрагментима најмање 

заступљене. 

 

1. Зељаста вегетација 

2. Акватична субмерзна вегетација 

  - заједница дрезге 

3. Акватична флотантна вегетација 

- заједница брадате сочивице и водене папрати 

- заједница кроцања и таласиња 

- заједница локвања 

- заједница жабогриза и локвањића  

4. Семиакватична (мочварна) вегетација 

 Мочварна вегетација заузима значајне површине на подручју Бегечке јаме. 

Одликују је специфичан хидрофилни карактер и прилагођеност на услове изразито 

влажне и анаеробне подлоге. 

- заједница трске 

- заједница усколисног рогоза 

- заједница широколисног рогоза 

- заједница круте оштрице 

- заједница шиљате оштрице 

- вегетација свезе (ниске једногодишње амфибијске биљке муљевитих и 

нитрофилних станишта). 
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Сл. 1  Акватична флотантна вегетација 

 

5. Шумска вегетација  

Природну постојећу и потенцијалну вегетацију поплавних земљишта Подунавља 

представљају хидролошки условљене шуме.  

Данашњи карактер шума на истраживаном подручју резултат је интеракције 

еколошких услова, биолошких особина заступљених врста и великог антропогрног 

утицаја.  

Већи део шума овог дела алувијалне равни Дунава у XVIII и XIX веку је 

претворен у пољопривредно земљиште.  

Данас се природне шуме овог подручја своде на појединачне мање састојине 

домаћих врба и групација црне и беле тополе, док шуме „тврдих“ лишћара (пољског 

јасена, лужњака) нису заступљена у заштићеном подручју. Појављују се негде од 

насипа према обали Дунава појединачна стабла пољског јасена, бреста и глога.  

Заједница бадемасте врбе заступљена је на Шашићевој ади и Еркином острву. 

Заједница беле врбе јавља се дуж обале Дунава, поред јаме, као и на обалама 

бара и рукаваца (на Еркином острву, на спрудовима у наставку Шашићеве аде, у 

југоисточном делу природног добра). Стара шума беле врбе, изданичког порекла, 

забележена је око језера, око саме јаме и око Дунава.  

Заједница беле врбе и црне тополе настаје првенствено на високим обалама 

Дунава и острвима.  

Шума беле тополе са црним глогом налази се у виду фрагмената на високим 

гредама.  

У спрату дрвећа налази се брест вез, а у спрату шибља свиб, глог, удика. 

Присутне су и неофите  јасенолисни јавор, пенсилвански јасен.  
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Станишта и шумске заједнице беле врбе и црне тополе представљају станишта 

приоритета за очување ових биљних врста, а имају и међународни значај. 

 

      

 

       

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 2  Шумска заједница топола 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 3  Станишта и шумске заједнице беле врбе и црне тополе 

 

Најстарије шуме налазе се у појасу насипа, којим газдују ВП "Дунав" из Бачке 

Паланке. На овом делу простора дошло је до флористичког сиромашења шуме, те су то 

заправо остаци шума. 

 Студијом заштите из 1999. године, регистрована су четири значајна стабла црне 

тополе и једно стабло беле тополе као посебне ботаничке вредности. Стављени су под 

заштиту као споменик природе, драгоцени матични материјал за репродукцију, 

вештачку селекцију и хибридизацију. На заштићеном подручју налази се већи број 

стабала ових врста, импозантних димензија, која заслужују очување. Ових шума је све 

мање услед мелиоративних радова и конверзије у шумске плантаже или 

пољопривредно земљиште. 
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Газдовање шумама 

Шумама на подручју плана газдују: ЈП "Војводина шуме", ШГ "Нови Сад" 

(Газдинска јединица "Дунавске Аде") и УП "Бачка Паланка" (ГЈ "Дунав"). 

            На основу документације ЈП "Војводинашуме" о шумама и шумском земљишту, 

Служба за планирање и газдовање шумама, ШГ „Нови Сад“ утврдила је да у обухват 

Просторног плана улазе површине чији је ималац права  ЈП "Војводинашуме" ШГ 

"Нови Сад", као и да се предметне површине налазе на подручју Газдинске јединице 

"Дунавске аде". У наставку су приказани подаци о шумама и шумском земљишту за део 

ГЈ "Дунавске аде" који се налази границама обухвата Плана, и то посебно за део који се 

налази у заштићеном подручју Парка природе "Бегечка јама“ и део који је ван 

заштићеног подручја. 

Табела бр. 3 -  Преглед обраслог и необраслог земљишта 

Намена основна Обраслост 
Површина (P) 

ha % 

Производња техничког дрвета  

изван зоне заштите 

Необрасло 16.97 5.18 

Обрасло 17.39 5.31 

Укупно 34.36 10.49 

Парк природе 

Необрасло 7.86 2.4 

Обрасло 285.32 87.11 

Укупно 293.18 89.51 

Укупно 327.54 100.00 

 

Табела бр. 4  - Преглед обраслих површина по основној намени 

Намена основна 
Површина (П) Запремина (В) Запремински прираст (Ив) 

ха % м3 м3/ха % м3 м3/ха % 

Производња техничког дрвета - изван зоне заштите 17.39 5.7 1,131.60 65.1 1.9 129.3 7.4 3.4 

Парк природе 285.32 94.3 57,387.20 201.1 98.1 3,708.50 213.3 96.6 

Укупно 302.71 105.7 58,518.80 193.3 101.9 3,837.90 12.7 100 

 

Табела бр. 5 -  Преглед обраслих површина по састојинској јединици 

Састојинска јединица 

Површина 

(П) 
Запремина (В) 

Запремински прираст 

(Ив) 

ha % m
3
 

m
3
/h

a 
% m

3
 m

3
/ha % 

Висока шума беле врбе 0.64 0.2 223.3 348.9 0.4 3.8 5.9 0.1 

Вештачки подигнута састојина врбе 3.56 1.2 273.4 76.8 0.5 31.9 9 0.8 

Вештачки подигнута састојина тополе И - 214 11.77 3.9 362.4 30.8 0.6 50.3 4.3 1.3 

 Вештачки подигнута састојина тополе М - 1 1.25 0.4 272.5 218 0.5 43.3 34.6 1.1 

Вештачки подигнута састојина пољског јасена 0.17 0.1 0 0 0 0 0 0 

Производња техничког дрвета - Укупно 17.39 5.7 1,131.6 65.1 1.9 129.3 7.4 3.4 

Висока шума беле врбе 19.55 6.5 3,163.20 161.8 5.4 96.6 4.9 2.5 

Изданачка шума беле врбе 0.68 0.2 9.5 14 0 2.8 4.2 0.1 

Висока девастирана шума беле врбе 2.06 0.7 0 0 0 0 0 0 

Вештачки подигнута састојина врбе 42.69 14.1 6,920.9 162.1 11.8 301.3 7.1 7.9 

Вештачки подигнута девастирана састојина врбе 0.48 0.2 9.5 19.9 0 1.1 2.3 0 

Вештачки подигнута састојина тополе робусте 3.66 1.2 1,198.7 327.5 2 31.8 8.7 0.8 
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Вештачки подигнута састојина тополе И - 214 149.04 49.2 34,711. 232.9 59.3 1,777.40 11.9 46.3 

Вештачки подигнута састојина тополе М - 1 53.79 17.8 7,961.1 148 13.6 1,271.10 23.6 33.1 

Вештачки подигнута девастирана састојина 

топола 
13.37 4.4 3,413.2 255.3 5.8 226.4 16.9 5.9 

Парк природе - Укупно 285.32 94.3 57,387.2 201.1 98.1 3,708.50 213.3 96.6 

Укупно 302.71 105.7 58,518.8 193.3 101.9 3,837.90 12.7 100 

 

Табела бр. 6 - Преглед заступљених врста дрвећа  

Врста дрвећа 
Запремина (В) Запремински прираст (Ив) 

m3 % m3 % 

Амерички јасен 16.7 0 2.7 0.1 

Ббела врба 509 0.9 36.7 1 

Остали меки лишћари 0.9 0 0 0 

Топола И-214 344.9 0.6 48.3 1.3 

Ттопола М1 260.2 0.4 41.6 1.1 

Производња техничког дрвета 1,131.60 1.9 129.3 3.4 

Амерички јасен 1,491.50 2.5 122.6 3.2 

Бела топола 417.5 0.7 38.1 1 

Бела врба 10,221.70 17.5 396 10.3 

Црна топола 7.6 0 0.5 0 

Остали меки лишћари 556.8 1 35 0.9 

Остали тврди лишћари 185.3 0.3 13.9 0.4 

Топола И-214 36,715.90 62.7 1,814.50 47.3 

Топола М1 6,302.80 10.8 1,227.30 32 

Топола робуста 1,488.20 2.5 60.6 1.6 

Парк природе 57,387.20 98.1 3,708.50 96.6 

Укупно 58,518.80 100 3,837.90 100 

 

 

 Подаци који су приказани у претходним табелама су преузети из важеће 

основе газдовања шумама за Газдинску јединицу „Дунавске аде“ за период 2010-2019.  

 

 

  4.1.3. Друштвено економске карактеристике 

 

 Демографија 

Насељено место Бегеч је према резултатима последњег пописа становника имало 

3325 становника.  

 

Табела бр.7 - Кретање броја становника Бегеча 1948-2011. (извор: РЗС) 

 

пописна год.  1948 1951 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

бр. станов.  2277 2329 2392 2608 2717 2801 3335 3325 

 

До 2002. године, број становника Бегеча је континуирано растао, без великих 

демографских скокова. Попис из 2011. први пут бележи благи пад броја становника 

овог насеља. 
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Графикон бр. 1 –Кретање броја становника насеља Бегеч 

 

 

Главна компонента демографског раста Бегеча су миграције тј механички 

прираштај. Удео природног прираштаја је занемарљив, а од пописног периода 1991-

2002. године има негативне вредности.   

 

 

 

Графикон бр. 2 – Удео природног и механичког прирашатаја 

 

 

Највећи број миграната је из бивших република СФРЈ, те је и пораст броја 

становника Бегеча највећи током 90-тих година прошлог века, а услед друштвено-

политичке кризе и ратова на просторима Босне и Хрватске.  
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Графикон бр.3- Порекло досељеног становништва (миграната) у Бегечу – попис 

2002. (Извор: РЗС) 

 

Број домаћинстава у Бегечу се према подацима из пописа 1948-2011. повећава, а 

то је карактеристично за сва насељена места у градском подручју и последица је 

промене начина живота и трансформације домаћинстава од вишепородичних ка 

једнопородичним.  

 

Табела бр. 8 - Број домаћинстава према пописима од 1948 до 2011. године 

Број домаћинстава 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Бегеч 605 644 704 789 871 908 1034 1050 

 

Просечна величина домаћинства у Бегечу је 3,17 чланова.  

 

Табела бр.9 - Просечна величина домаћинства 

Прос. величина домаћинства 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002 2011 

Бегеч 3,76 3,62 3,40 3,31 3,12 3,08 3,23 3,17 

 

  Просечна старост становника Бегеча је 41,5 година што га сврстава у стадијум 

дубоке демографске старости становништва.   
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Графикон бр.4 - Старосна пирамида насеља Бегеч (Извор: РЗС) 

 

Старосно –функционални контигенти становништва у Бегечу 2011. године су 

израчунати на основу података о контигентима за 2009. годину (извор: "демографски 

развој Града Новог Сада, Центар за просторне информације Војводине, Нови Сад 

2009.), тј на основу удела старосно-функционалних контигената становништва у 

укупном броју становника насељеног места Бегеч.  

 

Табела бр. 10 - Удео старосно- функционалних контигената становништва 

контигенти % свега 

до 1 год 0,2 7 

јаслени 1-3 2,9 96 

предшколски 4-6 3,3 110 

школаски 7-14 7,2 239 

средњошколски 15-18 5,2 173 

на почетку студијског узраста 19 год 1,3 43 

женски фертилни 15-49 23,1 768 

старог становништва 65+ 13,6 452 

остарелог становништва 80+ 2,7 90 

радно способни (м. 15-64 и ж.15-59) 69,7 2318 
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Утицај посебне намене на демографске и социјалне процесе и системе 

 

Намена простора утиче на живот локалног становништва, на њихове активности  

и начин на које се дозвољене делатности обављају. Посебна намена се често 

интерпретира као ограничавајући фактор у функционисању локалног становништва пре 

свега због рестриктивних мера које се односе на начин коришћења простора.  

Међутим, посебна намена може да има и позитивне ефекте на живот локалног 

становништва, да буде замајац будућем економском и демографском развоју заједнице. 

Заштићена подручја се најчешће успостављају због заштите биодиверзитета те имају 

утицаја на све аспекте одрживог развоја шире регије. У оквиру програма "Заштићена 

подручја за природу и људе" који на Балкану, од 2015. године, спроводи Светска 

фондација за природу (WWF) циљ је промоција одрживог коришћења природних 

ресурса како би они постали темељ друштвено-економског развоја. Овај програм 

настоји да заштићена подручја промовише као потенцијал за развој, а не као 

ограничавајући фактор. Посебан акценат се ставља на локалну заједницу и њен 

социјални капитал, на унапређење квалитета живота становништва које живи или 

гравитира ка заштићеним подручјима кроз њихово активно укључивање у моделе 

управљања. 
5
 

Језеро "Бегечка јама" са комплексом ритских станишта, фрагментима низијских 

шума, мртвајама, мочварним комплексима и отвореним воденим огледалима сталних и 

повремених бара, проглашено је парком природе пре готово  две деценије (1999. 

године) и прошло је довољно времена да се локално становништво прилагоди новим 

режимима коришћења земљишта.  

С обзиром да је на подручју Парка природе "Бегечка јама" предвиђен развој 

специфичних туристичких производа (екотуризам, научни и едукативни, наутички, 

авантуристички туризам) неопходно је активно учешће локалног становништва не само 

у обезбеђењу туристичке инфра и супра структуре, него и комплементарних делатности 

које би ове туристичке производе учинили конкурентним на тржишту (органска храна 

и производи, сувенири…).  Развој туризма у оним местима у којима није главна 

привредна грана често може да има негативне последице по локално становништво, 

посебно уколико развој није усклађен са постојећим капацитетима. Како би се ово 

избегло, неопходно је да се туризам развија у складу са потребама и очекивањима 

домицилног становништва те да се појачају позитивни ефекти (отварање нових сталних 

и сезонских радних места, пораст дохотка, подстицај локале производње, очување 

природног и културног наслеђа..).  

Локална заједница има кључну улогу у развоју и одрживости сваког заштићеног 

подручја само уколико препозна бенефите и активно се укључи у управљање, 

унапређење и одржавање подручја које је под заштитом.   

 

                                                 
5
 Приручник за укључивање заинтересованих страна у управљање заштићеним подручјем", Светски фонд 

за природу Дунавско-карпатски програм, Београд 2016. 
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Економске карактеристике планског подручја 

 

Подручје које ће бити обухваћено Просторним планом налази се на левој обали 

Дунава у оквиру Катастарске општине Бегеч и представља простор изузетних 

природних вредности. Непосредно окружење планског подручја је насеље Бегеч које је 

и главни корисник позитивних ефеката овог подручја, те један од најважнијих 

антропогених фактора штетног утицаја на заштићено подручје Парка природе "Бегечка 

јама".  

Само насеље Бегеч се налази на ободу Града Новог Сада и на траси важне 

саобраћајнице која представља главну везу Новог Сада са Бачком Паланком. Бегеч је 

релативно мало насеље на којем према тренутној евиденцији послује свега 27 

привредних субјеката, који спадају у категорију малих предузећа. 

 

Табела бр.11 -  Преглед података о најзначајнијим привредним субјектима у Бегечу 

 

КО 
Број 
парцеле 

Субјект Делетаност Тип Статус 
Број 
запослених 

Напомена 

Бегеч 
       

1. Бегеч 633 

ОПШТА 

ЗЕМЉОРАДНИЧКА 
ЗАДРУГА 

"БЕГЕЧКИ 

ПОВРТАРИ" 

примарна 
гајење жита, 
легуминоза и 

уљарица 

активно 
привредно 

друштво 

3 
 

2. Бегеч 
22-23-
24-25 

"RAŠETA TRADE" 
ДОО 08503168 

терцијарна 
неспец. трг. на 
велико 

активно 

привредно 

друштво 

3 
 

3. Бегеч 381 
"СТАНИЋ" 

08633495 
терцијарна 

трг. на велико 

дрветом 

активно 
привредно 

друштво 

2 
 

4. Бегеч 3719 
"ЈЊ СКЕЛА-РЕНТ" 

ДОО 20261099 
терцијарна 

изнајмљ. и лиз. 

машина 

активно 
привредно 

друштво 

1 
 

5. Бегеч 38-39 
"ПЕТРОЛ" ДОО 

21021598 
терцијарна 

трг. мот. 

горивима 

активно 

привредно 
друштво 

* 
 

6. Бегеч 
47-48-
49 

"KLIMA SHOP" 
ДОО 08820082 

терцијарна 

трг. на велико 

деловима и 
опремом за 

возила 

активно 

привредно 

друштво 

5 
 

7. Бегеч 57 
"ХЕМИПРОДУКТ" 

ДОО 08361029 
секундарна 

произв. боја , 

лакова,,… 

активно 

привредно 
друштво 

* 

седиште у Новом 

Саду-производни 
погон Бегеч 

8. Бегеч 3497/1 "МЕДВЕЂ ЈАНКО" примарна 

прерада 

шаргарепе-
производни 

објекат 

активно 

привредно 

друштво 

* 

28% 

ПРОИЗВОДЊЕ 
У СРБИЈИ (7000 

т) 

9. Бегеч 3355 
"ХЛАДЊАЧА-

Царнић" 
терцијарна 

чување 
повртарских 

култура 

* * 
капацитет око 

(6000 т) 

10 Бегеч 17/1 
"АГРОБЕГЕЧ" 

08247102 
примарна 

гајење жита, 

легуминоза и 
уљарица 

активно 

привредно 
друштво 

7 
 

11. Бегеч 3692 
"МАЊО" ДОО 

08713006 
терцијарна 

трг.  воћем и 

поврћем 

активно 

привредно 
друштво 

* 

седиште у 

Футогу-откупни 
центар Бегеч 

 

Доминантне делатности у Бегечу су делатности терцијарног сектора (услуге и 

трговина), те пољопривредна производња.  
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Атар насеља Бегеч чини изузетно квалитетно земљиште, што представља 

потенцијал који није у потпуности искоришћен. Међутим, најзначајнији развојни 

потенцијал како планског подручја, тако и насеља Бегеч је заштићено подручје ПП 

"Бегечка јама" као место изузетних геоморфолошких одлика и станиште разноврсних 

биљних и животињских врста. Ове карактеристике планског подручја пружају 

могућност за развој различитих активности везаних за туризам које би омогућиле 

додатни приход локалном становништву.  

Инфраструктура у насељу се састоји oд изграђене друмске саобраћајне мреже. 

На основу Плана  генералне регулације насељеног места Бегеч, планира се и изградња 

путничког пристаништа на Дунаву у зони непосредно уз заштићено подручје, а која је 

предложена  за  зону заштите. Бегеч има изграђен систем снабдевања водом и 

изграђену водоводну мрежу, при чему се планира прикључење на водоводни систем 

Новог Сада. У насељу је изграђена секундарна канализациона мрежа отпадних вода и 

три црпне станице, али је пуштање система у рад условљено изградњом пречистача 

отпадних вода. Насеље располаже и изграђеном електроенергетском мрежом и мерно-

регулационом станицом, која је основни објекат за снабдевање насеља гасом.  

 

Пољопривреда 

Атар насеља Бегеч чини изузетно квалитетно земљиште у чијем билансу 

преовладава чернозем. Ово земљиште се тренутно углавном користи за ратарску 

производњу. Бегеч је и подручје са високим учешћем повртарске производње, нарочито 

је познат по производњи шаргарепе. Воћњаци и виногради заузимају занемарљиво мале 

површине атара.   

Пољопривреда на простору заштићеног подручја Бегечке јаме није интензивна, 

али је неопходно елиминисати сваку могућност загађења вода и земљишта од  примене 

агрохемијских мера заштите пољопривредних култура.  

 

Шумарство и лов 

Шуме на планском подручју заузимају највећу површину простора. Дуготрајни 

засади, тзв. шумске културе еуроамеричке тополе, којим газдују ЈП "Војводинашуме" 

чине највећи део целокупне вегетације Бегечке јаме, преко 80 процената шумског 

станишта.  

У складу са Одлуком о заштити Парка природе „Бегечка јама“, плантаже шума 

треба култивисати на такав начин да се омогући конверзија дуготрајних засада 

еуроамеричке тополе аутохтоним врстама карактеристичним за ово подручје.  

На подручју  у коме је дозвољен лов, неопходно је радити на повећању фонда 

дивљачи у сврху развоја ловног туризма. Подручје Парка природе "Бегечка јама" је и 

станиште бројних рибљих врста. У сврху заштите бројности и квалитета рибљег фонда 
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на овом подручју дозвољен је искључиво спортски риболов, у складу са прописима који 

регулишу ову област. 

 

Туризам 

Туристичка вредност подручја обухваћеног Просторним планом је велика, како 

са аспекта природне баштине, еколошке очуваности и пејзажних вредности, тако и са 

аспекта рекреативних вредности те приступачности дестинацији. Због тога је очуваност 

Парка природе „Бегечка јама“ темељ туристичке понуде на којем треба и градити њену 

разноврсност. 

Простор Парка природе "Бегечка јама" је погодан за развој екотуризма (боравак 

у ненарушеном  природном окружењу ради едукације посетилаца, разгледања живог 

света и уживања у природи), спортски и авантуристички туризам и наутички туризам. 

Садашње коришћење заштићеног подручја се углавном своди на неорганизоване 

полудневне излетничке боравке. Веома је мало посетилаца и из непосредног окружења 

Парка природе "Бегечка јама", из Новог Сада. Разлог за то је недовољно уређених 

кампинг локација које би, рецимо,  преко лета могле да приме већи број посетилаца у 

дужем временском периоду. Такође, мали је број и угоститељских објеката, те слаба 

њихова уређеност. Рекреативне стазе нису довољно одржаване, а у оквиру парка 

природе не постоји канцеларија са сталним особљем које би посетиоцима обезбедило 

водичку службу.  

Туристичка понуда Парка природе "Бегечка јама" може бити употпуњена и 

атрактивностима које нуди само насеље Бегеч. У Бегечу постоји неколико старих 

салаша, који се налазе у функцији туристичке понуде, и представљају аутохтону 

културну вредност.   

 

4.1.4. Начин коришћења простора   

 

За потребе анализе постојећег стања простора и начина коришћења земљишта 

коришћени су подаци из планске документације, евиденције Републичког геодетског 

завода, подаци из АПР-а (Агенције за привредне регистре) и са терена.  

 

Дефинисана је основна намена земљишта: пољопривредно, шумско, водно и 

грађевинско. 

 

           Пољопривредно земљиште  

 

         Простор атара Бегеча који ће се обухватити планом, већим делом, представља 

изузетно квалитетно пољопривредно земљиште. Пољопривредно земљиште заузима 

око 329,86 ha, oдносно око 31,00% укупне површине обухваћеног простора. 
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У атару северно од насипа преовлађује плодно пољопривредно земљиште 

(претежно њиве, док је површина под воћњацима занемарљиво мала). Испресецано је 

мрежом мелиорационих канала. Површина обрадивог пољопривредног земљишта 

обухвата 289,81 ha (27,23%). 

     Сл. 4. Пољопривредно земљиште у атару северно од насипа 

 

У источном делу обухвата плана, између одбрамбеног насипа и воћарско-

виноградарске зоне "Купусара", регистрован је известан број нелегалних 

виноградарских кућица и породичних објеката. 

Воћарско-виноградарска зона "Купусара", површине је око 19,05 ha (1,79%). У 

јужном и западном 

делу зоне изграђен је 

мањи број 

виноградарских 

кућица и породичних 

објеката, где се 

углавном налазе и 

воћњаци, док су у 

преостали делу зоне и 

даље њиве. 

 

Сл. 5.    Воћарско-

виноградарска зона 

"Купусара" 



30 

 

 

Поред плодног пољопривредног земљишта, на подручју северно од насипа се  

налази необрадиво пољопривредно земљиште површине  40,06 ha (3,76%). На овом 

простору се налази локални еколошки коридор: канал "Татарница". 

Необрадиво пољопривредно земљиште обухвата пашњаке, рибњак и трстике. 

Трстици се пружају уз одбрамбени насип, у брањеном подручју, док се пашњаци налазе 

у зони источно од мелиорационог канала "Татарница". На левој обали канала 

"Татарница" налази се рибњак
6
 који се снабдева водом из подземних извора, а из кога 

се вода оптерећена органским материјама улива директно у канал, а из њега у 

заштићено подручје. 

На крајњем североистоку обухвата плана, у зони обрадивог пољопривредног 

земљишта (њива) налази се  археолошки локалитет број 9 (на потесу Старо село). 

  

Шуме и шумско земљиште  

Шуме 

Шумско земљиште (шуме и шуме у функцији рекреације), обухвата око 316,17 

ha, oдносно око 29,71% укупне површине простора обухваћеног Просторним планом. 

 Шуме се највећим делом налазе у плављеном, небрањеном подручју. Утицај 

човека на шуме и шумско земљиште је веома изражен, тако да је преостао сасвим мали 

део аутохтоних шума, а највеће површине заузимају плантаже топола које се користе за 

индустријску производњу. 

На шумском земљишту, којим газдују ЈП "Војводинашуме", према "Основи 

газдовања шумама за Газдинску јединицу "Дунавске аде" са роком важења 2010-2019. 

године", планира се  производња техничког дрвета и очување шума у Парку природе 

према условима надлежног завода за заштиту природе. Шума  се може користити у 

функцији рекреације, 

и  постоје  атарски 

путеви који опслужују 

ово подручје. Шуме 

обухватају  површину  

286,13 ha, oдносно око 

26,89% простора 

обухваћеног 

Просторним планом.  

 

                        

Сл. 6.   Парк природе 

"Бегечка Јама" 

                                                 
6
 Земљиште на коме се налази рибњак у евиденцији Републичког геодетског завода се води као пашњак. 
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   Сл. 7.   Парк природе "Бегечка јама" 

 

 Шуме у функцији спорта и рекреације 

 Шуме у функцији спорта и рекреације представљају туристичко-рекреативно 

подручје, које  обухвата око 30,04 ha, oдносно око 2,82% површине простора 

обухваћеног Просторним планом. Шуме у функцији спорта и рекреације простиру се у 

Парку природе "Бегечка јама" на крајњем истоку заштићеног подручја (између насипа и 

језера "Бегечка јама"), као и  источно од Парка природе, у небрањеном подручју које је 

обухваћено заштитном зоном. 

Простор Парка природе "Бегечка јама" одувек је био привлачан излетничко - 

туристички и риболовачки пункт. 

 

 

                   Сл. 8   Парк природе "Бегечка јама" 



32 

 

 

Пејзажно уређен простор уједно представља и најпривлачнији природни елемент 

заштићеног подручја са постојећим угоститељским објектом Риболовачког друштва на 

самој обали језера,  природном  плажом на језеру, и спортским тереном са 

импровизованим паркингом. У непосредној близини налази се и привез за чамце. 

Код 1276. речног километра, уз границу заштићеног подручја, и асфалтирани пут 

са насипа, налази се скела на Дунаву са везом (Бегеч-Баноштор). У овом делу се налазе 

и два угоститељска објекта са неколико помоћних објеката. Један од  угоститељских 

објеката је  регистован у АПР-у, и активно ради ( СУР "Чарда код Браше", Бегечка Јама 

56, Бегеч). 

Трим стаза која је повезана са викенд зоном и обележена информативним  

таблама, није одржавана, и због тога није  у функцији ( није проходна). 

На овом просторном потесу непосредно уз језеро,  на катастарској парцели бр. 

4269 КО Бегеч , налази се  археолошки локалитет број 12. 

 

 Воде и водно земљиште  

 Воде и водно земљиште обухватају  око 417,93 ha, oдносно око 39,27% укупне 

површине простора обухваћеног Просторним планом. 

         Водно земљиште, у смислу Закона о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10, 

93/12 и 101/16), јесте земљиште на коме стално или повремено има воде, због чега се 

формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се 

одражавају на акватични и приобални екосистем. Водно земљиште текуће воде,  на 

основу Закона о водама, јесте корито за велику воду и приобално земљиште. Водно 

земљиште стајаће воде, јесте корито и појас земљишта уз корито стајаће воде, до 

највишег забележеног водостаја. Водно земљиште обухвата и напуштено корито и 

пешчани и шљунчани спруд који вода повремено плави и земљиште које вода плави 

услед радова у простору (преграђивања текућих вода, експлоатације минералних 

сировина и слично). Приобално земљиште, у смислу овог закона, јесте појас земљишта 

непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних 

објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на 

управљање водама. 

Boде, водно земљиште и водне објекте у обухвату Просторног плана 

представљају: језеро "Бегечка јама", канал Бегеј,  река Дунав, мелиорациони канали,  

устава на каналу Бегеј, одбрамбени насип, црпна станица "Бегеч", напери, простор у 

функцији одржавање насипа, простор  у функцији одржавања каналске мреже, и 

заштићени су према важећим прописима. На графичком приказу "Постојеће стање" у 

Документационој основи, представљене су и површинске воде, баре и мочваре, водне 

акумулације и ретензије (природне депресије). 
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 Сл. 9. Напер који повезује Бегечку јаму са Шашићевом адом 

 

Река Дунав, међународни пловни пут Е80 (Паневропски коридор VII) 

представља једини паневропски водни коридор, најважнији водни пут, који заједно са 

Рајном и Мајном повезује Црно са Северним море, и окосницу мреже унутрашњих 

водних путева. Дунав је, осим саобраћајне функције, значајан и као еколошки, 

туристички и културни коридор. Дунав и његов обалски појас са насипом чине 

еколошки коридор од међународног значаја. 

Одбрамбени насип представља значајан инфраструктурни објекат, али и важну 

туристичко -рекреативну трасу. 

Законом о водама регулисано је коришћење и уређење водног земљишта, и 

дефинисане су забране, ограничења права и обавезе власника и корисника водног 

земљишта и водних објеката.  Воде и водно земљиште користе се на начин којим се не 

утиче штетно на воде и приобални екосистем. 

Коришћење, уређење и заштита водног земљишта у оквиру заштићених подручја 

ће се вршити у складу са донетим уредбама о заштити. 

На месту уливања канала "Татарница" у језеро "Бегечка јама"  налази се црпна 

станица "Бегеч", а у непосредној близини је комплекс службе за одржавање насипа, и 

комплекс службе за одржавање 

каналске мреже.  

 

 

 

 

         Сл. 10  Објекат 

црпне станице на месту 

уливања канала Татарница 
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           Грађевинско земљиште изван грађевинског подручја насеља 

Грађевинско земљиште  обухвата  око 0,27 ha, oдносно око 0,03% укупне 

површине простора обухваћеног Просторним планом. 

Грађевинско земљиште у обухвату плана чине појединачне парцеле са 

изграђеним објектима изван грађевинског подручја насеља, у које спадају : објекти у 

викенд насељу, угоститељски објекат/објекат Новосадског риболовачког друштва, два 

угоститељска објекта (чарда "Код Браше" и чарда " Пролеће"). 

 

 Викенд насеље  

Викенд насеље је подигнуто у периоду од 1976-78. године. Налази се уз обалу 

језера "Бегечка јаме" уз асфалтирани прилазни пут. Насеље обухвата око 56 кућица - 

сојеница величине 25 - 30 m2 и око 10 камп приколица које су спорадично постављене 

на заједничком простору уз плажу. Ограђивање простора уз објекте није дозвољено, али 

неки објекти и делови простора су ограђени у викенд насељу. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                                  

Сл. 12   Викенд насеље 

           Сл. 11 Викенд насеље 
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Уз викенд насеље налази се и монтажни објекат ДТД-"Рибарство" за производњу, 

лов и трговину рибом САП. О. Петроварадин“, за  издавање дозвола за рекреативни 

риболов.  

 

                       Сл. 13   Објекат ДТД Рибарство 

 

Угоститељски објекат  / објекат Новосадског риболовачког друштва 

На самој обали језера, у близини викенд насеља, налази се постојећи 

угоститељски објекат "Чарда на јами"  Новосадског риболовачког друштва, са 

рестораном у приземљу и собама у поткровљу, а у његовој близини налази се спортски 

терен и импровизовани паркинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 14  Угоститељски објекат/објекат Новосадског риболовачког     друштва 
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Угоститељски објекти (чарда "Код Браше" и чарда " Пролеће") 

На крајњем истоку Парка природе "Бегечка јама" у оквиру границе заштићеног 

природног добра, налази се угоститељски објекат чарда "Код Браше", са неколико 

помоћних објеката и надстрешница,  дечјим игралиштем и импровизованим паркингом. 

Парцела број 4337 КО Бегеч, на којој се налази главни објекат је у приватном 

власништву. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 15   Чарда код Браше 

 

Угоститељски објекат чарда "Пролеће" налази се изван граница заштићеног 

подручја, у целини  предложеној за заштитну зону. Парцела број 4334 КО Бегеч је у 

приватном власништву. 

  

                                  Сл. 16  Чарда "Пролеће" 
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Табела бр.12 - Биланс постојећих намена  

 

Наменa површина  површина (ha)         (%) 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ     329.86      31.00 

ОБРАДИВО     289.81      27.23 

њиве     269.01      25.28 

воћњаци       1.74        0.16 

воћарско-виноградарска зона "Купусара"      19.05        1.79 

НЕОБРАДИВО      40.06        3.76 

пашњаци      13.27        1.25 

рибњак       4.33        0.41 

трстици      22.45        2.11 

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ     316.17      29.71 

шуме     286.13      26.89 

шуме у функцији спорта и рекреације      30.04        2.82 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ     417.93      39.27 

језеро "Бегечка јама"      40.17        3.77 

река Дунав     274.02      25.75 

мелиорациони канали      17.55        1.65 

одбрамбени насип      84.37        7.93 

простор у функцији одржавања каналске мреже        0.43        0.04 

простор у функцији одржавања насипа        0.84        0.08 

црпна станица        0.54        0.05 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У АТАРУ        0.27        0.03 

викенд насеље        0.19        0.02 

објекат Новосадског риболовачког друштва        0.03        0.00 

туристичко-угоститељски објекти        0.05        0.00 

Укупна површина обухваћеног простора    1.064,24 100.00 

 

 

 4.1.5.   Непокретна  културна  добра  

 

          На подручју које је обухваћено Просторним планом, регистрована су два  

археолошка локалитета, и једанаест археолошких локалитета у непосредном окружењу,   

Уз насип и саму источну границу Просторног плана,  налази се непокретно културно 

добро, римско утврђење "Castellum Onagrinum" чија се заштићена околина простире до 

јужне границе грађевинског подручја насеља Бегеч.  

 Унутар граница плана налазе се познати остаци првобитног насеља Бегеч, које 

се у историјским изворима помиње још у првој половини XV века. 
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 Заштита простора-археолошки локалитети 

 

 На простору  обухвата плана евидентирани су следећи локалитети: 

- Локалитет број 9- потес Старо село, западно од грађевинског подручја,уз канал и  

- Локалитет број 12 -  Бегечка Јама, катастарска парцела бр. 4269 КО Бегеч. 

 

 4.1.6.   Ловна фауна 

  

 У оквиру  Парка природе "Бегечка јама"  нема лова, пошто заштићено подручје 

не припада територији ловишта, али се у непосредном окружењу налази ловиште 

"Подунавље" из Футога. Заштићено подручје се наслања на ловиште. 

 Ловном дивљачи газдује Ловачко удружење "Подунавље" из Футога.  

 У брањеном подручју простора обухваћеног Просторним планом, дозвољен је 

лов ситне дивљачи (зец, фазан), а у небрањеном подручју, над водом, дивље патке и 

гуске. 

 Заштићеним подручјем управља ДТД "Рибарство" ДОО, Бачки Јарак, које издаје 

и дозволе за рекреативни риболов. 

 

 4.1.7.   Природна добра 

 

У оквиру границе подручја које се уређује Просторним планом, обухватиће се  

део простора који је стављен под заштиту као парк природе са предложеном новом 

границом заштићеног подручја, део подручја који је у заштитној зони,  и део простора 

изван заштићеног подручја (река Дунав).  

У оквиру небрањеног подручја атара Бегеча, у склопу подунавских шума,  

налази се заштићено природно добро – Парк природе "Бегечка јама". Парк природе 

"Бегечка јама", заштићена је на основу Одлуке о заштити парка природе "Бегечка јама" 

СГ Новог Сада бр. 501-138/99-I-9 ("Службени лист града Новог Сада", број 14/99). 

  На заштићеном подручју ПП "Бегечка јама" успостављени су режими заштите 

II и III степена. 

Заштићено подручје Парка природе "Бегечка јама" налази се уз леву обалу реке 

Дунав, на територији Града Новог Сада. Од Новог Сада је удаљена око 18 km у правцу 

запада, а југозападно од Бегеча око 2,5 km. Ово плавно подручје, дужине око 7,8 km, 

садржи низ геоморфолошких облика речне ерозије (аде, речне греде, мртваје и 

флувијално језеро), а у складу са тим и мозаик влажних станишта. 
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Заштићено подручје "Бегечке јаме" је рукавац Дунава са карактеристикама рита 

у коме доминирају водене површине са шумама, а истовремено је природно 

мрестилиште риба.  

 

             Сл. 17 Водене површине - мрестилиште риба 

 

Подручјем доминира "Бегечка јама", флувијално језеро које је повезано са реком 

Дунав преко канала Бегеј, те има стално присуство воде. Главно језеро је са сталним 

присуством воде, те је изузетно значајно мрестилиште дунавских риба и водоземаца, 

станиште водених макрофита и, на ширем подручју са околним адама, станиште је за 

око 150 врста птица, од којих је до 70 гнездарица.  

У складу са динaмиком плављења и конфигурацијом терена, присутне су 

аутохтоне шумске заједнице, водена и мочварна станишта. 

На релативно малом простору присутни су елементи језерског, барског и 

мочварног екосистема, а опасује их плављена аутохтона и антропогена шумска 

заједница. Природне вредности издвајају ово подручје у изузетно  очуван излетничко-

туристички и рекреативни пункт Подунавља. 

Основне природне вредности се огледају у присуству великог броја врста 

биљака, птица, риба, водоземаца, гмизаваца, инсеката од националног и међународног 

значаја. 

У оквиру заштићеног подручја на основу Студије заштите парка природе
7
, 

утврђена су два режима заштите II и III степена. 

                                                 
7
 ПАРК ПРИРОДЕ "БЕГЕЧКА ЈАМА", Предлог за стављање под заштиту као заштићеног подручја III 

категорије, Студија заштите из 2011. Године, Покрајински завод за заштиту природе 
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Границом II степена заштите (130,14 ha) обухваћени су локалитети : Пешчани 

спрудови код Малог гложанског Дунавца, Еркино острво, Бара провалија, Пешчани 

спруд са врбама на Дунаву, Врбак на узводном краку Малог Дунавца, Врбаци у 

околини Баре Јајаре, Пешчани спрудови Шашићеве аде, Мали Дунавац, Чистине уз 

обалу Дунава, Бегечка јама, Канал Бегеј и Врбаци на обали Дунава. 

Границом III степена заштите (359,37 ha) обухваћене су плантаже 

еуроамеричких топола на подручју Парка природе " Бегечка јама", одбрамбени насип, 

викенд насеље "Бегечка јама", као и појас шумског покривача у небрањеном делу 

насипа у ширини од 50 m од ножице насипа, којим газдује ЈВП "Воде Војводине", 

односно ВП "Дунав" из Бачке Паланке.  

Дунав и његов обалски појас са насипом представљају еколошки коридор од 

међународног значаја утврђен Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине 

Војводине ("Службени лист АПВ", број 22/11) од 14.12.2011. године. 

Према намени површина у оквиру Парка природе "Бегечка јама", највећи је удео 

шума (57,58%), затим реке Дунав (17,81%), и насипа (15,66%), док је мање учешће 

влажних станишта - трстици и мочваре 8,21%). Незнатно је учешће површина под 

објектима (0,45%), и ораницама (0,28%). 

 

4.1.8.  Основна ограничења коришћења простора 

 

Основна ограничења коришћења простора проистичу из обавезе да се  општа 

концепција развоја подручја посебне намене, уређења и коришћења природних 

система, као и остала правила уређења, организације земљишта и грађења, ускладе са 

новим мерaма и условима заштите природе, али и осталим законима и прописима 

којима се уређује пре свега област заштите природних добара, културно- историјског 

наслеђа и заштите животне средине. 

У оквиру границе подручја које се уређује Просторним планом, обухваћен је део 

простора који је стављен под заштиту као парк природе са предложеном новом 

границом заштићеног подручја (подручје посебне намене), део подручја који је у 

предложеној заштитној зони,  и део простора изван заштићеног подручја (воде и водно 

земљиште-река Дунав). 

У оквиру заштићеног подручја на основу Студије заштите Парка природе 

"Бегечка јама" (Предлог за стављање под заштиту као заштићеног подручја III 

категорије), утврђена су два режима заштите - II и III степена. 

Све намене, правила коришћења, уређења и грађења  у  заштићеном 

подручју морају бити у складу са мерама заштите - општим мерама, као и 

режимима заштите за II и III степен заштите. Опште мере заштите, као и режими 

заштите II и III степена подразумевају одговарајуће забране, ограничења као и 

мере очувања и унапређења. 
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Све планиране намене,  правила уређења и грађења у предложеној 

заштитној зони  утврдиће се  у складу са важећом просторно-планском 

документацијом и мерама заштите за ову зону. 

За подручје су значајна два еколошка коридора: коридор од међународног 

значаја (Дунав и његов обалски појас са насипом ), локални еколошки коридор 

(канал "Татарница"), као и  део станишта заштићених и строго заштићених врста 

НСА 01. Ограничења  у планирању развоја односе се и на примену мера заштите 

еколошких коридора и станишта заштићених и строго заштићених врста. 

 

Ограничења која се у области инфраструктуре односе на дефинисање заштитних 

коридора и појасева, као и планираних регулационих радова и то: 

 

- у области хидротехнике : заштитни појасеви одбрамбеног насипа, 

мелиорационих канала, и Дунава.  

У случају изградње Хидроелектране "Нови Сад", објекат ХЕ са успором      

представљаће значајан услов будућег уређења ширег подручја, пре свега у смислу 

заштите од високих вода Дунава. С обзиром да би дошло до потапања узводних 

инундационих површина, доводи се у питање егзистенција, између осталог, и 

заштићеног подручја Бегечке јаме. С тим у вези, биће неопходна заштита подручја 

парка природе од успорних вода. 

- у области енергетике: заштитни коридори надземних високонапонских 

водова и електронских комуникација,  

- у области саобраћаја:  плански усмерену и ограничену изградњу привезишта, 

молова, путничког пристаништа превасходно за потребе управљања и 

промоцију заштићеног подручја, плански усмерено кретање посетилаца и 

возила, паркирање возила, мотора и бицикала искључиво на дефинисаним 

паркинг просторима. 

 

Остала ограничења се односе на: 

 

- услове и мере заштите простора у области заштите културних добара, за 

евидентиране археолошке локалитете; 

- забрану формирања грађевинског земљишта ван грађевинских подручја насеља 

супротно циљевима заштите; 

  -  усмеравање изградње објеката на плански утврђене локације, као  и на објекте 

који испуњавају неки од важећих сертификата квалитета из области заштите животне 

средине, као и на објекте  који су у функцији очувања, заштите и одговарајуће 

промоције природног добра; 



42 

 

-  забрану подизања индустријских објеката, прерађивачких погона, туристичких 

и других садржаја као и извођење радова који нарушавају еколошки или визуелни 

интегритет подручја, или су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација, 

и/или узнемиравања живог света осветљавањем. 

 

 

4.2. Оцена постојећег стања и капацитета инфраструктуре 

  4.2.1. Саобраћајна инфраструктура  

 

 Друмски саобраћај 

 Подручје које је обухваћено Просторним планом, повезано је са насељем Бегеч  

преко коловоза који се пружа по круни примарног одбрамбеног насипа који повезује 

Парк природе "Бегечка јама", скелски прелаз преко Дунава и атар. Дуж круне 

примарног одбрамбеног насипа изграђена је бициклистичка стаза као део међународног 

бициклистичког коридора. Од примарног одбрамбеног насипа до скелског прелаза је 

изграђен асфалтни коловоз као приступ скелском прелазу. Викенд насеље је уз Бегечку 

јаму повезано асфалтним коловозом  који се пружа по круни примарног одбрамбеног 

насипа. 

 У небрањеном простору, у шумама, постоје шумски путеви у функцији 

експлоатације шуме и за приступ обали Дунава. У брањеном подручју у обухвату 

плана, постојећа мрежа атарских, некатегорисаних путева је повезана са насељем Бегеч 

и са коловозом на круни примарног одбрамбеног насипа. 

 Водни саобраћај  

Водну саобраћајну инфраструктуру у обухвату плана чине: 

- река Дунав од km 1276+200 до 1283+200 km 

- скелски прелаз код km 1276+700. 

  

 Пловни пут на 

посматраној деоници 

Дунава има статус 

међународног пловног 

пута класе VIc са 

минималном ширином 

пловног пута од 180 m. 

 Скела повезује 

Бегеч са Баноштором. 

 

 

                                    Сл. 17   Скела која повезује Бегеч са Баноштором 
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 4.2.2. Водна инфраструктура  

 

Снабдевање водом 

Снабдевање водом простора обухваћеног Просторним планом, није решено 

преко водоводног система. Насеље Бегеч није повезано на водоводни систем Града 

Новог Сада, већ има свој засебан водоводни систем, који се снабдева водом из бунара 

који је реализован у северном делу насеља. Појединачни корисници простора Парка 

природе "Бегечка јама" (чарде и викенд објекти), снабдевају се водом самостално преко 

бушених бунара. Имајући у виду карактер простора и број корисника простора, као и 

његову удаљеност од насеља Бегеч може се рећи да је постојећи начин снабдевања 

водом задовољавајући. 

 

Одвођење отпадних вода 

Одвођење отпадних вода са простора обухваћеног Просторним планом, није 

решено преко канализационог система. Насеље Бегеч има изграђену канализациону 

мрежу која није у функцији, пошто још увек није реализован насељски пречистач 

отпадних вода. Појединачни корисници простора (чарде и викенд објекти) одвођење 

отпадних вода решавају самостално преко септичких јама. Септичке јаме су 

реализоване као водопропусни објекти и као такве нарушавају квалитет како подземних 

вода, тако и околног тла. Постојећи начин одвођења отпадних вода није 

задовољавајући. 

 

Одвођење атмосферских вода 

Одвођење атмосферских вода са простора Бегечке јаме није решено преко 

канализационог система. Атмосферске воде делом се упијају у тло, а делом се сливају 

ка језеру "Бегечка јама", каналима и рукавцима Дунава. Атмосферске воде са 

постојећих саобраћајница се сливају ка околном терену и без пречишћавања се уливају 

у рукавце Дунава.  

У атару насеља Бегеч реализована је мрежа мелиорационих канала који 

функционишу у склопу мелиорационог слива "Татарница". Укупно прикупљене воде се 

преко мелиорационе црпне станице "Бегеч" препумпавају ка језеру "Бегечка јама", 

односно Дунаву. Хемијски квалитет вода које преко мелиорационог слива стижу у 

језеро "Бегечка јама" није задовољавајући, с обзиром да се у њима налазе остаци 

вештачких ђубрива, хербицида и пестицида, што се лоше одражава на квалитет воде 

унутар језера, нарочито у летњим месецима, када је водостај низак. Постојећи начин 

одвођења атмосферских вода у Парку природе "Бегечка јама" није задовољавајући. 
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                                            Сл. 18   Устава 

 

 

Одбрана од поплава 

Парк природе "Бегечка јама" налази се у инундационом појасу Дунава и 

подложан је плављењу при појави високих вода Дунава. У источном делу Парка 

природе "Бегечка јама", постоји канал Бегеј, који представља везу језера са отвореним 

током Дунава. На каналу Бегеј изграђена је и устава, која служи за регулисање нивоа 

воде у језеру. Северно од парка природе "Бегечка јама", реализован је насип за одбрану 

од поплава насеља Бегеч и пољопривредних површина унутар атара. Постојећа 

одбрамбена линија димензионисана је за одбрану од високих вода Дунава вероватноће 

појаве једном у сто година и као таква је задовољавајућа. 

У циљу регулисања водног тока Дунава, на подручју су реализованa два напера, 

који имају за циљ да повежу Шашићеву аду са Парком природе "Бегечка јама". 

Копнена веза Шашићеве аде и Парка природе "Бегечка јама" олакшаће приступ и 

газдовање шумама на Шашићевој ади. Исталожавањем суспендованог и вученог наноса 

у близини напера формирало се значајно место за исхрану птица. Процењује се да је 

реализација напера вишеструко корисна. 

 

 4.2.3. Енергетска инфраструктура и електронске комуникације  

 

Снабдевање електричном енергијом 

Насеље Бегеч се снабдева електричном енергијом из јединственог 

електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање електричном енергијом je 

трансформаторска станица (ТС) 110/20 kV „Футог“. Од ове ТС полазе далеководи 20 
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kV до насељa, где се преко трансформаторских станица 20/0,4 kV и пратеће мреже 

јавног осветљења и дистрибутивне 0,4 kV мреже снабдевају потрошачи.  

На подручју Просторног плана постоји изграђена надземна и подземна 

електроенергетска 20/0,4 kV и 0,4 kV мрежа која снабдева постојеће објекте- црпну 

станицу, објекте викенд-насеља и угоститељске објекте. Снабдевање електричном 

енергијом је поуздано и квалитетно у постојећим условима. 

Од крупне електроенергетске инфраструктуре уз источну границу подручја 

пролази 220 kV далековод који повезује ТС 220/110/35 kV "Србобран" са ТС 220/110/35 

kV "Сремска Митровица 2". Око далековода је утврђен заштитни енергетски коридор у 

коме није дозвољена изградња објеката. 

 

Снабдевање топлотном енергијом 

Подручје Бегеча се снабдева топлотном енергијом из гасификационог система, 

локалних топлотних извора и обновљивих извора енергије.  

 

На подручју Просторног плана не постоји изграђена гасна мрежа, постојећи 

објекти се снабдеваjу топлотном енергијом из локалних топлотних извора (пећи и 

котлови који користе електричну енергију или дрвну биомасу и угаљ). 

 

Електронске комуникације 

Подручје Бегеча је прикључено на системе електронских комуникација. На 

подручју Просторног плана постоји делимично изграђена мрежа електронских 

комуникација дуж одбрамбеног насипа. 

На подручју је доступан сигнал свих постојећих мобилних оператера. Нема 

изграђених система са базним станицама мобилне телефоније. 

 

 5. ОПШТИ ЦИЉЕВИ  И СВРХА ИЗРАДЕ ПЛАНА 

  

Визија уређења планског подручја је да се обезбеде услови за очување, 

унапређење, заштиту и одрживо коришћење природе, природних вредности и њихово 

укључивање у политике просторног развоја. 

Основни циљ израде просторног плана подручја посебне намене је утврђивање 

опште концепције развоја подручја посебне намене, правила заштите, уређења и 

коришћења природних система, као и остала правила уређења, организације земљишта 

и грађења, а све у складу са новим мерaма и условима заштите природе. 
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Општи циљеви којима треба тежити су поред осталих, очување и унапређење 

карактера и диверзитета предела, побољшање биолошке разоврсности, заштита 

екосистемских, економских и социокултурних вредности, ревитализација подручја где 

је потребно, очување, унапређење, заштита и одрживо коришћење културно- 

историјских вредности, очување идентитета подручја у функцији одрживог привредног, 

пре свега туристичког развоја.  

Остали  циљеви заштите природних добара и заштите животне средине: 

- постизање рационалне организације и уређења простора, усклађивањем начина 

коришћења са могућностима и ограничењима у располагању природним и 

створеним вредностима, 

- обезбеђење адекватне превенције, мониторинга и контроле свих облика 

загађивања, 

- побољшање квалитета површинских и подземних вода, 

- побољшање квалитета земљишта, 

- санација дивљих депонија и успостављање ефикасног система управљања 

отпадом, 

- заштита флоре и фауне, 

- заустављање даље деградације простора, угрожавања и уништавања природних 

ресурса и добара, 

- сузбијање непланске изградње и ненаменског коришћења простора. 

Приликом обнове шума према Правилнику о критеријумима за издвајање типова 

станишта, о типовима станишта, осетљивим, угроженим, ретким, и за заштиту 

приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување (" Службени 

гласник РС", број 35/10), циљ је да се приоритетним шумским стаништима газдује на 

одржив начин, у складу са принципима сертификације шума. 

Због наглашеног природног значаја потребно је у што већој мери сачувати 

постојеће шумске површине чији статус треба да омогући такав начин газдовања у 

оквиру којег ће се шумске површине обнављати разним врстама лишћара и формирати 

пејсаж подунавског типа. 

У области водне инфраструктуре, неопходно је  успостављање водног режима у 

оквиру Парка природе "Бегечка јама" у циљу интегралног очувања и унапређења 

животне средине, као и максимално искоришћење постојећих водних ресурса. 

Планирање доводних канала, везних канала, уливне грађевине, изливног канала 

и уставе,  има за циљ да се максимално подржава природно стање, односно да се 

симулирају природни услови који владају на подручју. 

Планирани насипи морају обезбедити и  очување постојећих и планираних шума, 

као и олакшано газдовање  њима. 

 



47 

 

Планским решењима мора се обезбедити да водни објекти и постојећи природни 

водотокови буду флексибилни и поуздани у периоду експлоатације као и: 

- плављење постојећих природних депресија у циљу што дужег задржавање 

воде у њима у току године,  

- изградња канализационе мреже атмосферских вода, као и 

водонепропусних септичких јама. 

 

6.    КОНЦЕПТ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА СА ПРЕТЕЖНОМ НАМЕНОМ  

 И БИЛАНСОМ ПОВРШИНА 

  

        6.1. Општа концепција развоја  посебне намене  

 

С обзиром да ће се концепција развоја подручја посебне намене, као и правила 

коришћења, уређења, организације земљишта, и грађења утврдити на основу мера 

заштите заштићеног природног добра  Парка природе "Бегечка Јама", не очекују се веће 

промене планираних капацитета у односу на важећу документацију, односно у највећој 

мери ће се поштовати континуитет са важећим просторним и урбанистичким 

плановима, њихови услови, усклађени са новим мерама заштите и ревизијом студије.
8
 

Концепција просторног развоја подручја посебне намене засниваће се на 

утврђивању планираних намена, као и правилима коришћења, уређења, грађења и 

заштите у оквиру: 

- предложене границе заштићеног природног добра (подручје посебне 

намене);  

- предложене  заштитне зоне (зона утицаја на заштићено природно добро);   

- као и целине која није под заштитом, али је обухваћена границом 

Просторног плана. 

У оквиру подручја посебне намене (Парк природе "Бегечка Јама" 

укључујући  и предложено проширење заштићеног природног добра), планираће  се 

следеће намене: шумско земљиште-шуме, водно земљиште - река Дунав, језеро 

"Бегечка јама" и канал "Бегеј", туристичко-рекреативно подручје и насип, дефинисаће 

се  археолошки локалитет, као и његове мере заштите у складу с условима надлежног 

завода за заштиту споменика културе. Дуж насипа ће се планирати међународни 

бициклистички коридор. 

У оквиру туристичко-рекративне зоне у Парку природе "Бегечка Јама", 

планираће се природна плажа и пејзажно уређени рекреативни простори са спортским 

                                                 
8
 ПАРК ПРИРОДЕ "БЕГЕЧКА ЈАМА", Предлог за стављање под заштиту као заштићеног подручја III 

категорије, Студија заштите из 2011. године, Покрајински завод за заштиту природе 
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игралиштима, преиспитаће се  постојеће викенд насеље, статус осталих постојећих 

објеката (угоститељски објекат / објекат удружења риболоваца), услови под којим могу 

да се задрже или планирају викенд или туристичко-угоститељски објекти, као и објекти 

друге намене (визиторски центар, објекат управљача итд.). Дефинисаће се  

паркиралиште за возила, привезиште за чамце итд. 

Све намене, правила коришћења, уређења и грађења у оквиру подручја 

посебне намене морају бити у складу са мерама заштите- општим мерама, као и 

режимима заштите за II и III степен заштите. 

 

                      
      Сл. 19   Пешчана плажа у Парку природе "Бегечка јама" 

 

У оквиру предложене заштитне зоне (туристичко-рекреативно подручје у 

небрањеном делу), а источно од Парка природе "Бегечка јама", планираће се уређење 

шумског земљишта, омогућиће се израдња трим стазе, одморишта, јахаћих стаза и сл. 

Планом ће се предвидети уређење плаже, зона за изградњу спортско-еколошког кампа 

и визиторског центра, објекта управљача, преиспитаће ће се режими за постојеће 

објекте, као и могућност реализације нових објеката садржаја из области туризма, 

спорта и рекреације, али који ће испуњавати неки од важећих сертификата квалитета из 

области заштите животне средине, као и  објеката  који су у функцији очувања, заштите 

и одговарајуће промоције природног добра. 

Имајући у виду да је подручје плавно, начин постављања и тип планираних 

објеката мора бити у складу са тим. 

На овом простору може се планирати уређење површина за отворене спортске 

терене.  

Шуме ће се користити у функцији рекреације уз планирано уређење. 

У оквиру предложене заштитне зоне Парка природе "Бегечка Јама" 

(брањено подручје), а северно од насипа, планираће се следеће намене: 
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пољопривредно земљиште (обрадиво - њиве, вртови, воћњаци, виногради, воћарско-

виноградарска зона "Купусара", и необрадиво-трстици, пашњаци, туристичко-

рекреативно подручје -мања туристичко спортско-рекреативна површина са рибњаком), 

шумско земљиште, водно земљиште (мелиорациони канали, црпна станица "Бегеч", 

простор у функцији  одржавања каналске мреже, простор у функцији  одржавања 

насипа), као и у складу с условима надлежног завода за заштиту споменика културе  

евидентирани археолошки локалитет. 

        

 
           Сл. 20  Рибњак у планираном туристичко-рекреативном подручју 

 

 

Све планиране намене,  правила уређења и грађења ће се утврдити у складу 

са важећом просторно-планском документацијом и мерама заштите за заштитну 

зону. 

За подручје су значајна два еколошка коридора: коридор од међународног 

значаја (Дунав и његов обалски појас са насипом), и локални еколошки коридор 

(канал "Татарница"). На подручју се налази  и део станишта заштићених и строго 

заштићених врста НСА 01. 

Поред намена у оквиру подручја посебне намене (Парк природе "Бегечка Јама"  

са  предложеним проширењем заштићеног подручја) и његове заштитне зоне,  у оквиру 

подручја обухваћеног границом Просторног плана налазе се и воде и водно земљиште 

- акваторија Дунава. 

С обзиром да се највећи део предметног простора налази у инундационом 

подручју реке Дунав, приликом дефинисања концепције просторног развоја подручја 

посебне намене, посебна пажња ће се посветити водном режиму језера "Бегечка јама", а 

све у циљу што бољег функционисања заштићеног подручја. 
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Поред правила уређења, грађења и коришћења као и мера заштите, Просторним 

планом ће се утврдити предеоне целине и подцелине, као и начин спровођења, односно 

одредиће се : 

- просторне целине/подцелине где ће основ за реализацију бити Просторни 

план; 

- просторне целине/подцелине  где ће се и даље примењивати важећа 

планска документација уз примену мера заштите и правила Просторног 

плана, и  

- просторне целине/подцелине  где ће се условити израда урбанистичког 

плана. 

Планиране намене ће бити усклађене са условима и смерницама из планова 

вишег реда, као и прибављеним условима и мишљењима  органа, организација и јавних 

предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и 

изградњу објеката. 

 

 6.2.  Планирана претежна намена са билансом површина 

 

 У оквиру  подручја обухваћеног Просторним планом, планирају се следеће намене 

површина: 

- пољопривредно, 

-шумско,  

-водно и  

-грађевинско. 

 

 Пољопривредно земљиште се планира на укупно 329,86 ha.  

 Пољопривредно земљиште ће  се углавном задржати уз примену мера које важе за 

предложену заштитну зону. Структура пољопривредног земљишта се неће мењати, али 

ће се издвојити  туристичко-рекреативно подручје са постојећим рибњаком. На овом 

локалитету у даљој разради ће се одредити и локације за формирање туристичко-

угоститељског  пункта. 
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                 Сл. 21 Пољопривредно земљиште северно од насипа 

 

  Шумско земљиште обухвата површину од 316,17 ha и представљају га 

првенствено површине под шумама у оквиру Парка природе "Бегечка јама", као и на 

осталим површинама у обухвату Просторног плана. Постојеће шумско земљиште се 

задржава и у планском периоду, и то са приоритетном функцијом шума са посебном 

наменом (шуме које су  значајне за очување и коришћење геофонда шумских врста 

дрвећа, за очување биодиверзитета гена, врста, екосистема и предела,  естетских 

вредности, здравља људи и рекреацију, образовање, научно-истраживачке 

делатности...). 

  У оквиру шумског земљишта ће се планирати и туристичко - рекреативни 

просторни потеси, а при  даљој разради планског документа издвојити локације за 

спортско-еколошки камп, визиторски центар, објекат управљача. 

  Водно земљиште представљају језеро "Бегечка јама" и канал "Бегеј", део реке 

Дунав, део каналске мреже (мелиорациони канали), одбрамбени насип, простор у 

функцији одржавања 

каналске мреже, 

простор у функцији 

одржавања насипа и 

црпна станица, устава 

на каналу "Бегеј" као и 

напери. 

 

 

        

     

                                                       

Сл. 22   Канал "Бегеј" 
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  Грађевинско земљиште представљају  углавном изграђени објекти површине 

око 0,27 ha, а не планира се знатно повећање процентуалног учешћа у укупном билансу 

планираних намена. Грађевинско земљиште представљају  изграђени објекти као што 

су: објекат Новосадског риболовачког друштва, објекти у оквиру викенд насеља, 

туристичко-угоститељски објекти (две чарде), а даљом разрадом утврдиће се локације 

за   спортско- еколошки камп, визиторски центар и  објекат за управљача природног 

добра.   

 

Табела број 13 - Биланс планираних намена 

 

Наменa површина површина (ha) (%) 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 329.86 31.00 

ОБРАДИВО 289.81 27.23 

њиве, вртови, воћњаци, виногради 270.76 25.44 

воћарско-виноградарска зона "Купусара" 19.05 1.79 

НЕОБРАДИВО 40.06 3.76 

пашњаци 13.27 1.25 

трстици 22.45 2.11 

туристичко-рекреативно подручје 4.33 0.41 

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 316.17 29.71 

шуме 286.13 26.89 

туристичко-рекреативно подручје 30.04 2.82 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 417.93 39.27 

језеро "Бегечка јама" 40.17 3.77 

река Дунав 274.02 25.75 

мелиорациони канали 17.55 1.65 

одбрамбени насип 84.37 7.93 

простор у функцији одржавања каналске мреже 0.43 0.04 

простор у функцији одржавања насипа 0.84 0.08 

црпна станица 0.54 0.05 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У АТАРУ 0.27 0.03 

викенд насеље 0.19 0.02 

објекат Новосадског риболовачког друштва 0.03 0.00 

туристичко-угоститељски објекти 0.05 0.01 

спортско-еколошки камп     

визиторски центар     

објекат управљача     

туристичко-угоститељски пункт     

Укупна површина обухваћеног простора  1.064.24 100.00 
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 6.3. Концепт уређења зелених површина  

 

 Просторно највећи део подручја обухваћеног планом налази се под шумом. 

Зелене површине подручја обухваћеног Просторним планом, уређиваће се у складу са 

режимом заштите. Газдовање шумама треба да буде у складу са Законом о шумама 

("Службени гласник РС", бр. 30/10, 93/12 и 89/15) и шумском основом ("Основа 

газдовања шумама за Газдинску јединицу "Дунавске аде" са роком важења 2010-2019. 

године").  

Ускладу са Законом о шумама, шуме у заштићеним природним добрима имају 

приоритетну функцију шуме са посебном наменом (шуме које су  значајне за очување и 

коришћење геофонда шумских врста дрвећа, за очување биодиверзитета гена, врста, 

екосистема и предела, које су значајних естетских вредности, значајне за  здравље људи 

и рекреацију, образовање, научно-истраживачке делатности...) 

  Простор за спорт и рекреацију потребно је уредити аутохтоним врстама и 

алохтоним врстама које не нарушавају природан пејзажни изглед овог простора. 

Забрањено је уношење инвазивних врста. 

 Пејзажно уређење викенд зоне на самој обали Парка природе "Бегечка јама" 

представља и најпривлачнији природни елемент простора. 

Стазе је потребно оплеменити адекватним пејзажним решењем, обезбедити 

приступачност свим садржајима.  

 Простор уз плаже делом је пешчани или травни, и такав покривач потребно је 

задржати. Непосредно залеђе плаже треба да се карактерише ретким склопом дрвећа 

(врба, бела топола и др.) као вид засенчења за посетиоце. Уједно овакав склоп 

омогућава сагледавање околног подручја и дугих визура на шумовите делове и језеро 

"Бегечка јама", Фрушку гору и сл. 

 Специфични природни услови (обала реке, и речне аде, пејзаж посебних 

вредности) треба да се користе тако да задржавају своје садашње карактеристике 

природних станишта уз обнову ресурса без значајнијих модификација тла. 

 С обзиром на бројне рекреативне могућности овог простора, пејзажно уређење у 

природном облику треба да буде усаглашено и са осталим интервенцијама у простору. 

 

7. КОНЦЕПТ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА                                                

  

  7.1. Саобраћајна инфраструктура  

 

  Друмски саобраћај 

Подручје које ће бити обухваћено Просторним  план карактерише друмски и 

водни саобраћај. Саобраћај ће бити решен преко постојеће и планиране саобраћајне 
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мреже у оквиру овог простора, при чему је функција саобраћаја усаглашена са свим 

осталим просторним садржајима и функцијама и његовим планираним просторним 

развојем. У брањеном делу простора у обухвату плана, у оквиру пољопривредног 

земљишта, мрежа атарских, некатегорисаних путева ће се у планском периоду 

осавремењавати у циљу ефикаснијег коришћења пољопривредног земљишта 

(изградњом путева са тврдом подлогом). Некатегорисани путеви у оквиру Парка 

природе "Бегечка јама" ће се развијати и градити у складу са условима заштите 

природе, а у циљу обезбеђења оптималних услова за функционисање свих садржаја 

парка пророде. У оквиру шумског земљишта ће се користити шумски путеви у циљу 

експлоатације шуме, као и за прилаз Дунаву у спотско- рекреативне сврхе. 

 

Околина Бегеча има изузетне услове за развој бициклистичког саобраћаја. 

Афирмација бициклистичког саобраћаја је неопходна како би се овај вид превоза што 

више популаризовао. У циљу поспешивања развоја бициклистичког туризма планирана 

је бициклистичка стаза - међународни бициклистички коридор, дуж одбрамбеног 

насипа.  Ово је предуслов за реализацију међународних пројеката који се заснивају на 

изградњи тзв. "зелених путева" (Project for Public Spaces & Greenways), 

"бициклистичких стаза дуж Дунава" (GTZ-Programm für Wirtschafts-und 

Beschäfrigunfsförderung in Serbien-WBF) и "Европске мреже бициклистичких стаза" 

(EuroVelo - руте број 6 и 11 као део европске мреже бициклистичких рута). 

Бициклистичким стазама ће се повезати природне и историјске знаменитости Града 

Новог Сада, суседних регија, али и суседних  држава.  

 

 

 Сл. 22 Уређење бициклистичког међународног коридора 

 

Планом ће се сагледати могућности за реализацију пешачких шетних стаза у 

складу са просторним могућностима и условима заштите природе.  
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 Водни саобраћај  

 

Планирану водну саобраћајну инфраструктуру у обухвату плана чине: 

- река Дунав од km 1276+200 до 1283+200 km. Пловни пут на посматраној 

деоници Дунава има статус међународног пловног пута класе VIc са минималном 

ширином пловног пута од 180 m; 

-  скелски прелаз код km 1276+700. Скела повезује Бегеч са Баноштором. 

Најзначајнија планирана интервенција на водној саобраћајној инфраструктури је 

изградња путничког пристаништа код km 1276+650.  

 У складу са потребама насељених места, на обали Дунава планира се изградња 

путничког пристаништа чији ће садржаји одговарати карактеру и обиму ове намене. 

 

 7.2. Водна инфраструктура  

 

 Снабдевање водом 

Снабдевање водом подручја које ће бити обухваћено Просторним планом, биће 

решено као и до сада преко бушених бунара, који захватају воду из подземних 

водоносних слојева. С обзиром да су потребе за санитарном водом мале, економски 

није оправдано нити исплативо градити водоводну мрежу. Додатна отежавајућа 

околност је што би се та мрежа налазила у делимично плављеном подручју, па би њено 

одржавање било технички захтевније.  

 

Одвођење отпадних вода 

Одвођење отпадних вода подручја које ће бити обухваћено Просторним планом, 

биће решено преко водонепропусних септичких јама које ће се празнити по потреби. 

Посебно се инсистира на водонепропусности септичких јама, а све у циљу заштите 

подземних водоносних слојева. С обзиром да су потребе за одвођењем отпадних вода 

мале, економски није оправдано нити исплативо градити канализациону мрежу. 

Додатна отежавајућа околност је што би се та мрежа налазила у плављеном подручју, 

па би њено одржавање било технички захтевније. 

 

Одвођење атмосферских вода 

Одвођење атмосферских вода са планираних саобраћајница подручја које ће 

бити обухваћено Просторним планом, биће решено преко планиране канализационе 

мреже атмосферских вода. Пре упуштања атмоферских вода у реципијент исте ће бити 

третиране на сепаратуру. У циљу побољшања квалитета воде, планираће се низ 

објеката и радова који ће имати за циљ да уреде водни режим. Планом ће се предвидете 
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изградња нових канала, којима ће се свежа Дунавска вода доводити до језера "Бегечка 

јама", као и реконструкција постојеће уставе и канала Бегеј, преко којих ће се 

контролисано празнити вода из језера "Бегечка јама". Дефинисаће се оптимални 

водостај, у оквиру постојећих и планираних водених површина, а у циљу што бољег 

функционисања како биљног, тако и животињског света. 

 

Одбрана од поплава 

Постојећи одбрамбени насип ће се планом задржати, уз могућност 

реконструкције и надвишења, за одбрану од високих вода Дунава ређих вероватноћа 

појаве. У складу са прибављеним условима надлежног водног органа, дефинисаће се и 

зоне заштите насипа.  

У циљу постизања оптималног водног режима, и дефинисања будућег водостаја, 

сагледаће се потреба за изградњом додатних насипа који би штитили постојеће шуме 

од прекомерног плављења. 

Изградњом ХЕ "Нови Сад" и формирањем успора извршило би се потапање 

узводних инундационих површина између осталог и Парка природе "Бегечка јама", па 

ће се планирати стављање  подручја ван утицаја (успора) бране. 

 

 7.3. Енергетска инфраструктура и електронске комуникације  

 

 Снабдевање електричном енергијом 

С обзиром да концептуално решење предвиђа изградњу само мањег броја нових 

објеката, снабдевање електричном енергијом ће се базирати на искоришћењу 

постојећих електроенергетских капацитета и изградњи нових, према потребама нових 

потрошача. У Нацрту Просторног плана ће се тачно дефинисати потребни капацитети и 

потреба изградње нових трансформаторских станица и електроеенергетске 20 kV  и 0,4 

kV мреже. Нова мрежа ће се градити углавном надземно, а могућа је и изградња 

подземне мреже где просторно-техничке могућности то дозвољавају. Интенција 

снабдевања електричном енергијом мањих објеката биће на коришћењу обновљивих 

извора енергије где год је то могуће, првенствено на искоришћењу соларне енергије. 

Постојећи далековод 220 kV далековод који повезује ТС 220/110/35 kV 

"Србобран" са ТС 220/110/35 kV "Сремска Митровица 2" са заштитним коридором у 

коме није дозвољена изградња објеката задржава своју трасу. 

 Планом вишег реда је предвиђена изградња далековода 400 kV уз постојећи 

далековод 220 kV. 

 

Снабдевање топлотном енергијом 

На подручју парка природе не предвиђа се системско снабдевање топлотном 

енергијом. Постојећи и нови објекти ће се снабдевати топлотном енергијом из  
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локалних топлотних извора, користећи обновљиве изворе енергије (соларну енергију, 

биомасу, (хидро)геотермалну енергију), а све са циљем да се отпадним гасовима не 

угрози животна средина.  

 

Електронске комуникације 

Нацртом Просторног плана ће се предвидети повезивање свих будућих објеката у 

систем електронских  комуникација, што подразумева изградњу надземне или подземне 

мреже и постављање мултисервисних платформи и друге опреме у кабинетима. На 

подручју Просторног плана ће се дефинисати и услови за изградњу и постављање 

антенских система мобилне телефоније и осталих електронских комуникација. 

 

8.      ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

  

Подручје посебне намене- Парк природе "Бегечка јаме", које је саставни део 

међународног еколошког коридора Дунава, представља специфично и комплексно 

подручје са вишеструким и вишедимензионалним дејством природних и антропогених 

фактора. Баш из тог разлога, ово подручје карактерише више фактора угрожавања са 

аспекта животне средине.  

На овом простору приметан је утицај човека на природне екосистеме и врсте које 

су карактеристичне за њих. У најзначајније угрожавајуће факторе животне средине 

спадају: урбанизација, интензивно шумарство, криволов, уношење инвазивних врста, 

нарушавање хидролошког режима и др. 

Суштински проблем језера "Бегечка јама" са аспекта квалитета вода, представља 

дренажни канал "Татарница", који своје воде директно излива у језеро "Бегечка јама". 

Квалитет воде канала "Татарница" је значајно нарушен, услед спирања земљишта са 

околних пољопривредних површина  које садржи остатке пестицида и минералног  

ђубрива. Доспевањем у воду, ове загађујуће материје изазивају брзу еутрофикацију.  

Додатно, квалитет воде канала "Татарница" се погоршава испуштањем 

непречишћених отпадних вода околних насеља (Бегеч, Гложан, Челарево).  

На посматраном подручју бележи се и нерегуларно одлагање чврстог отпада 

(нарочито уз леву обалу канала "Татарнице" у заштитној зони, као и у непосредној 

близини црпне станице и рибњака).   
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Сл. 23  Нерегуларно одлагање отпада 

 

На простору Парка природе "Бегечка јама" региструју се следећи угрожавајући 

фактори и утицаји на животну средину: 

- крчење шума, 

- пошумљавање и вештачка садња, 

- уношење инвазивних врста, 

- плављење, 

- исушивање,  

- коришћење пестицида, 

- криволов, 

- спаљивање вегетације, 

- прикупљање инсеката,  

- кретање возила на моторни погон, 

- загађење воде, ваздуха и земљишта, 

- равнање терена, 

- исушивање земљишта од рукаваца и мочвара, 

- модификовање унутрашњих водотокова, 

- управљање нивоом вода, 



59 

 

- ерозија, 

- утицај посетилаца, 

- урбанизација, 

- депоније и др. 

            Управо на основу свега горе наведеног, Просторним планом ће се дефинисати 

мере заштите површинских и подземних вода,  ваздуха, земљишта, флоре, фауне, мере 

заштите од отпадних материја, а све у складу са актуелним техничким прописима, а 

нарочито са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04 , 

36/09 - др. закон, 36/09 , 72/09 - др. закон, 43/11 - УС, 14/16 и 76/18) . 

Фауна подручја заштитиће се као интегрални део животне заједнице. Заштита 

подразумева очување и унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних 

заједница и хидролошких прилика, уз спречавање загађивања станишта, праћење 

динамике популације чланова фауне и неопходног услова за предузимање даљих 

конкретних мера заштите и унапређивања.  

У заштићеним природним добрима нису дозвољене активности којима се 

угрожава изворност биљног и животињског света, хидрографске, геоморфолошке, 

геолошке, културне и пејзажне вредности, осим радњи којима се одржава или 

успоставља природна равнотежа и остварују функције природног добра, сагласно 

утврђеном режиму заштите и његовим значајем. Све ове мере, као и мере заштите за 

еколошке коридоре дефинисаће се у складу са условима надлежног Покрајинског 

завода за заштиту природе. 

 

9.   ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊАУ ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА  

 И НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА  

 

На заштићеном подручју, применом Просторног плана, треба очекивати следеће 

ефекте у погледу унапређења и начина коришћења простора: 

- задржавање постојеће природне особености и реинтегрисање нарушених 

изворних природних вредности, као и њихово унапређење; 

- рационално коришћење, заштиту  и унапређење стања пољопривредног, 

шумског и водног земљишта, уређење грађевинског земљишта у складу са условима 

заштите; 

- очување и унапређење квалитета и режима вода, регулација водног режима и 

протока воде кроз заштићено подручје; 

- очување мозаичности станишта и за њих везаних животних заједница и врста, 

обезбеђивање услова за даљи стабилан развој природних вредности, уз одрживо 

коришћење природних ресурса; 
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- ревитализација и реконструкција станишта којима ће се допринети побољшању 

хидролошког режима и њиховој разноликости;  

- ограничено и контролисано шумарство у заштићеном подручју, обнова шума 

аутохтоних врста дрвећа; 

- развој активности које поспешују или усмеравају природне и друге процесе; 

- развој подручја и коришћење простора у складу са принципима одрживог 

развоја и капацитетима, 

- формирање нових простора за рекреацију; 

- одвијање еколошке, научно-истраживачке, васпитно-образовне и развојне 

функције и  

- спровођење трајно усклађеног и лимитираног туризма (екотуризам, 

етнотуризам, риболовни туризам, излетнички и едукативни туризам). 

 

 

                     Сл. 24   Парк природе "Бегечка јама" 

 

Због изузетних природних вредности, које указују на јединственост подручја 

националних и европских размера, присутне људске делатности и могућности заштите 

и коришћења овог простора омогућиће се: 

- трајно одрживо управљање и коришћење природних ресурса, уз поштовање одредаба 

акта о заштити природног добра, Закона о заштити  природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 

, 88/10 , 91/10 - исправка, 14/16 ) ,  Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 

РС", бр. 135/04 , 36/09 - др. закон, 36/09 , 72/09 - др. закон, 43/11 -одлука УС, 14/16, 76/18 и 

95/18-др.закон), Конвенцијe о биолошкој разноврсности ("Службени лист СРЈ - 
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Међународни уговори", број 11/01, ''Службени лист СЦГ - Међународни уговори" број 

16/05 – др.пропис и ("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12/18 - 

др.пропис), Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних 

станишта ("Службени гласник РС", брoj 102/07). и других законских регулатива; 

 - успостављање оптималног односа између процентуалног учешћа и просторног 

распореда, ливада, бара, мочвара и отворених водених површина и редукцију површина 

на које су ушле инвазивне врсте; 

            - заштита и очување биолошког диверзитета; 

 - унапређење стања постојећих шума и повећање површина под шумама; 

 - очување природних шума уз мере активне заштите шума, сузбијање 

инвазивних врста, увођење аутохтоних тврдих лишћара (пољски јасен, и лужњак) и 

очување врба и топола. 

 

Остали очекивани ефекти у области заштите природних добара и заштите 

животне средине су : 

- унапређење и заштита природних ресурса (воде, ваздуха, земљишта) и 

биодиверзитета, 

- смањење употребе пестицида и минералних ђубрива на околном 

пољопривредном земљишту, 

-     спречавање одлагања отпадних материја на непредвиђеним местима и 

-     побољшање заштите ретких и угрожених врста. 

 

Успостављањем планираног водног режима, помириће се различите потребе за 

водом, са једне стране шумарства са захтевом за одржавањем нижег нивоа воде у језеру 

"Бегечка јама" у периоду јун-октобар, а са друге стране заштита угрожених биљних и 

животињских врста које у периоду јун-октобар имају највеће потребе за водом. 

Изградњом водонепропусних септичких јама, као и атмосферске канализације 

спречило би се загађење површинских и подземних вода. 

Развојем туристичких садржаја, богатијом туристичком понудом, постићи ће се 

лакша доступност простора, обезбеђивање средстава за даље унапређење подручја, 

заштита природних вредности и културно-историјског наслеђа, али и промоција и 

популаризација заштићеног подручја -  Парка природе "Бегечка јама"  и његових 

темељних вредности. 
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Сл. 25   Природне вредности Парка природе " Бегечка јама" темељ туристичке понуде 


