
 

 
У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009, 

88/2010, 91/2010-исправка, 14/16 и 95/18 - др. закон и 71/2021), Комисија за спровођење 

поступка јавног увида и јавне расправе у Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка 

природе „Полој”, д о н о с и  

 
 

ИЗВЕШТАЈ 
О ОБАВЉЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ И ЈАВНОЈ РАСПРАВИ У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ 

СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О  ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ „ПОЛОЈ” 
 
 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 
Подручје Парка природе „Полој“ које се проглашава као заштићено подручје од 

покрајинског, односно од великог значаја, према Правилнику о критеријумима вредновања и 

поступку категоризације заштићених подручја („Службени гласник РС”, број 97/15) сврстава се у 

II категорију заштићених подручја. 

Главни разлози за доношење Нацрта Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка  

природе „Полој“ је спровођење Средњорочног програма заштите природних добара за период 

2011-2020. годинe Покрајинског завода за заштиту природе (Решење о давању сагласности на 

Средњорочни програм заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе за 

период 2011-2020. године, Сл. гласник бр. 54/2011), на основу којег се током 2017. године 

приступило валоризацији природних вредности дуж десне обале дела тока реке Дунав, од 

Нештина до Лединаца. 

На основу законских овлашћења из члана 102. Закона о заштити природе  („Сл. гласник 

РС“, 36/09, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/18 – др. закон и 71/21), Покрајински завод за 

заштиту природе израдио је Студију заштите као стручно - документациону основу за 
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успостављање заштите и проглашења Парка природе „Полој“, као заштићеног подручја II (другe) 

категорије – заштићено подручје великог значаја. 

ПП „Полој” налази се у северном делу Срема, који административно припада Јужнобачком 

округу, на подручју општина Беочин, Бачка Паланка и града Нови Сад, на територији 6 катастарских 

општина (Сусек, Черевић, Беочин, Раковац, Нештин и Лединци). Представља редак пример 

ритских шума и предела изложеног слободном плављењу у овом делу тока Дунава. 

Укупна површина подручја предложеног за заштиту износи 2.064,88 ha, од чега је 61,12 % 

у власништву Републике Србије, 7,28 % у државном власништву, 29,12 % у јавном, 0,05 % у 

друштвеном власништву, док 2,43 % чини приватну својину.  

На подручју ПП „Полој” установљава се режим заштите II степена на површини од 17,36 % 

и режим заштите III степена на површини од 82,64 %. 

 

ПРАВНИ ОСНОВ и поступак проглашења заштићеног подручја 

Чланом  41а  став  3. Закона  о  заштити  природе („Службени гласник РС”,  бр. 36/09, 

88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон и 71/2021) прописано је да заштићено подручје 

II категорије, које се налази на територији АП Војводине, проглашава надлежни орган аутономне 

покрајине, односно Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине (у 

даљем тексту: Покрајински секретаријат) уз претходно прибављену сагласност ресорног 

Министарства заштите животне средине.    

На основу члана 31. Статута Аутономне покрајине Војводине  прописано је да Скупштина 

Аутономне покрајине Војводине доноси покрајинске скупштинске одлуке, резолуције, 

декларације, препоруке, закључке и друге акте у складу са својим надлежностима. 

Надлежност АП Војводине по члану 27. Статута АПВ је да проглашава одређену 

територију за заштићено природно добро и прописује мере заштите, у складу са законом.  

Студију заштите ПП „Полој“, Покрајински завод за заштиту природе је проследио 

надлежном покрајинском органу, Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне 

средине, дана 20.5.2019. године. Након тога је Покрајински секретаријат обавестио 

Министарство заштите животне средине о покретању заштите, које је обавестило јавност о 

покренутом поступку заштите, на сајту 20. јула 2020. године. Од тада се подручје сматра 

заштићеним у складу са законом и примењују се мере из Студије заштите. 

 Покрајински секретаријат је израдио Нацрт акта о заштити, односно Нацрт Покрајинске 

скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој“ на основу Средњорочног програма 



заштите природних добара за период 2011-2020. годинe Покрајинског завода за заштиту 

природе (Решење о давању сагласности на Средњорочни програм заштите природних добара 

Покрајинског завода за заштиту природе за период 2011-2020. године, Сл. гласник бр. 54/2011), 

као и на основу законске надлежности из члана 102 Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, 

36/09, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/18 – др. закон и 71/21). 

У складу са одредбама члана 43. Закона о заштити природе, Покрајински секретаријат 

спроводи поступак јавног увида о наведеним документима. Поступак јавног увида, укључујући и 

јавну расправу спроводи Комисија за спровођење поступка јавног увида и јавне расправе у Нацрт 

покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој“, образована Решењем 

покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине број 140-501-609/2019-04 од 

16. јануара 2023. године,  а чланови су: 

Гојко Палалић, председник Комисије, помоћник покрајинског секретара у Сектору за заштиту 

и унапређење природних добара и биолошке разноврсности; 

мр Оливиа Тешић, чланица Комисије, самостални саветник за заштиту и унапређење 

природних добара у Сектору за заштиту и унапређење природних добара и биолошке 

разноврсности; 

Лоранд Вигх, члан Комисије, саветник за заштиту природних добара у Сектору за заштиту и 

унапређење природних добара и биолошке разноврсности; 

мр Тамара Стојановић, чланица Комисије, саветник за заштиту и унапређење природних 

добара у Сектору за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности. 

 

Задатак Комисије је да:  

- припреми документацију за спровођење поступка разматрања примедаба које су 

достављене током јавног увида;  

- организује јавну расправу односно јавну седницу Комисије на којој ће се спровести 

разматрање примедаба; 

- припреми извештај о обављеном јавном увиду, укључујући и став о свакој поднетој 

примедби појединачно. 

 
 ПОСТУПАК ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ УВИДА и ЈАВНЕ РАСПРАВЕ 
 

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”,  бр. 36/09, 

88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-др. закон и 71/21), Покрајински секретаријат за урбанизам 



и заштиту животне средине огласио је Ј А В Н И  У В И Д  У НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ 

СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ ПОЛОЈ” у трајању од 20 дана, од 18. јануара 

до 8. фебруара 2023. године,  у дневном листу „ДНЕВНИК“, „СРЕМСКИМ НОВИНАМА“ и на 

интернет страници Покрајинског секретаријата.           

        Нацрт покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе „Полој” и Студија 

заштите са картографском документацијом (у даљем тексту: документи о заштити), које су на 

основу овлашћења из чл. 43. и 102. Закона о заштити природе израдили Покрајински 

секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине и Покрајински завод за заштиту природе, 

били су изложени на јавни увид сваког радног дана од 0900 до 1400 часова у просторијама: 

- Општинске управе Беочин - Одељење за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту 

животне средине, ул. Светосавска бр. 25, Беочин;  

- Покрајинског завода за заштиту природе, ул. Радничка 20а, Нови Сад и  

- Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла 

Пупина 16, канцеларија 39 (приземље), Нови Сад . 

 Увид у документе о заштити Парка природе „Полој“ могао се обавити на званичним 

интернет страницама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине 

(www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs), Покрајинског завода за заштиту природе (www.pzzp.rs), као и 

општине Беочин ( www.beocin.rs ). 

Примедбе на НАЦРТ ПОКРАЈИНСКЕ СКУПШТИНСКЕ ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ПАРКА ПРИРОДЕ 

„ПОЛОЈ”,  физичка и правна лица су могла доставити у писаној форми, поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16 

Нови Сад, са назнаком „ПП Полој – Јавна расправа о документима о заштити”,  закључно са 8. 

фебруаром 2023. године.  

До почетка јавне расправе није стигла ниједна примедба.   

Након завршеног јавног увида, у понедељак, 20. фебруара 2023. године, са почетком у 

1100 часова у Великој сали Општине Беочин (Светосавска бр. 25, Беочин), организована је Јавна 

расправа. 

  На јавној расправи презентовано је како је спроведена процедура, израда, контрола и 

излагање на јавни увид у Нацрт Покрајинске скупштинске одлуке о заштити Парка природе 

„Полој” и констатовано да није било примедби на документе о заштити.  

 

http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/
http://www.pzzp.rs/
http://www.beocin.rs/


 

 
 
 
 
 

 
 


