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Војводине утврдила на седници одржаној 05. јуна 2007. године, на даљи 

поступак. 

Као што смо вас већ обавестили дописом од 07. јуна 2007. године, 

поводом утврђеног Предлога закона Скупштина је одредила за представника 

Бојана Костреша , председника Скупштине Аутономне Покрајине Војводине . 

Прилог: Предлог закона 

По овлаШ:-~ћtејЊ~!ј~~~~ 
СКУПШТIj 



ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОВИМА 

Члан 1. 

у Закону о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 
44/93, 53/93, б7/93, 48/94, 101/05-др. закон), у члану 5. став 3. на крају 
реченице тачка се замењује запетом и додају се речи: "а за територију 
аутономне покрајине, надлежни органи аутономне покрајине." 

Члан 2. 

у члану 7. став 4. после речи: "средине" додају се речи: "а за 

територију аутономне покрајине, надлежног органа аутомне покрајине,". 
у истом члану у ставу 5. на крају реченице тачка се замењује запетом 

и додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, надлежних органа 

аутономне покрајине." 

Члан 3. 

у члану 12. став 1. у тачки 2. после речи: "Републике" додају се речи: 
"односно аутономне покрајине за јавна предузећа која управљају 
националним парком на територији аутономне покрајине" 

Члан 4. 

у члану 15. став 3. после речи: "министар" ставља се запета и додају 
се речи: "односно орган аутономне покрајине". 

Члан s. 

у члану 17. на крају реченице тачка се замењује запетом и додају се 
речи: "односно, скупштина аутономне покрајине." 

Члан б. 

у члану 18. став 3. на крају реченице тачка се замењује запетом и 

додају се речи: "а за територију аутономне покрајине, скупштина аутономне 

покрајине. " 
у ставу 4. истог члана, на крају реченице тачка се замењује запетом и 

додају се речи: "а за територију аутономне покрајине војводине, извршно 

веће аутономне покрајине." 
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Члан 7. 

у члану 2З. став 1. тачка 1. која гласи: "Јавно предузеће "Национални 
парк Фрушка гора", са потпуном одговорношћу, са седиштем у Сремској 
Каменици, град Нови Сад - за управљање Националним парком Фрушка 

гора;", брише се. 
Тачке 2, З, 4. и 5. постају тачке 1, 2, З. и 4. 

Члан 8. 

у члану 24. став 1. мења се гласи: 
"Средства за оснивање и рад јавних предузећа из члана 2З. став 1. 

тачка 1, 2. и З, овог закона чине средства одговарајућих предузећа за 

заштиту и развој националних паркова Ђердап, Тара и Копаоник са 

билансом стања на дан За. јуна 199З. године." 

Члан 9. 

у члану 25. на крају реченице тачка се замењује запетом и додају се 
речи: "односно надлежни орган аутономне покрајине." 

Члан 10. 

у члану За. став 1. број:"l", брише се, а бројеви: "2, З и 4" постају 
бројеви "1, 2 и З", а на крају реченице тачка се замењује запетом и додају 
се речи: "а Јавно предузеће за управљање националним парком на 
територији Аутономне Покрајине Војводине, почеће са радом даном ступања 

на снагу овог закона." 

у истом члану став 2. тачка 1. мења се и гласи: 
" Јавно предузеће за управљање националним парком на територији 

Аутономне Покрајине Војводине од Јавног предузећа "Национални парк 

Фрушка гора" - Сремска Каменица;". 
у истом члану став 2. тачка 2. број: "2" брише се и замењује бројем: 

"111, 
у истом члану став 2. тачка З. број: "З" брише се и замењује бројем: 

11 211, 

у истом члану став 2. тачка 4. број: "4" брише се и замењује бројем: 
"З" . 

Члан 11. 

у члану З1. после речи: "тачка" бројеви: "1, 2, З. и 4.", бришу се и 
замењују бројевима: "1, 2. и З." 
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Члан 12. 

у члану 32. став 1. речи: "Јавно предузеће Национални парк Фрушка 
гора", бришу се. 

Члан 13. 

Јавно предузеће "Национални парк Фрушка гора" са седиштем у 

Сремској Каменици, Град Нови Сад, не може отуђивати или оптерећивати 

имовину, нити запошљавати нове раднике од дана ступања на снагу овог 

закона. 

Члан 14. 

у Опису подручја националних паркова који је саставни део Закона о 

националним парковима ("Службени гласник РС", број: 39/93, 44/93, 53/93, 
67/93,48/94 и 105/05) одељак 1. Национални парк Фрушка гора мења се и 
гласи: 

1. Подручје Националног парка Фрушка Гора налази се на територијама 

општина: Петроварадин, Сремски Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Шид, 

Сремска Митровица, Ириг и Инђија. 

Површина Националног парка износи 25520 ха . Површина је добијена на 

основу идентификације парцела са катастарских планова. 

2. Границе Националног парка обухватају граничне парцеле које су у оквиру 
Националног парка, а то су: граница почиње на тромеђи Партизанског 

пута, парцела 7912 ( У КО Сремски Карловци) и парцела 1208 ( локални пут 
Велика Ремета -Партизански пут) и 384. Одавде граница у правцу запада 
прати јужну, међу парцела 384 и 327 до пута, парцела 386. Од пута граница 
у правцу севера прати западну међу парцела 328 и 384 до пута, парцела 394 
где скреће ка југу пратећи источну међу парцела 393, 397, 392, 399, 356/2, 
398, 428 и 404. Овде граница пресеца пут, парцела 1231 и у правцу истока 
прати северну међу парцела 433, 487/1, 498/4, 498/1, 498/2, 487/1 и 529 до 
тромеђе путева, парцеле 1229 и 1224 и парцеле 487/1 где граница скреће 
ка западу и прати јужну међу парцеле 487/1 до тромеђе 

путева, 

парцеле 502 и 1231 и парцеле 487/1. Одавде граница у правцу истока прати 
источну међу пута, парцела 1231 а затим истим правцем прати северну међу 
парцела 1110, 1111, 1112/2 и 1112/1 до тромеђе пута, парцела 1231 и 

парцела 1112/1 и 1113. Граница даље прати у правцу југа источну међу 
пута, парцела 1231, пресеца га, а затим ка западу прати јужну међу парцела 
1109, 1108, 1107, 1105, 1103 пресеца пут, парцела 1232 и у истом правцу 
иде јужном међом парцеле 425 и пресеца пут који иде на гребен Фрушке 
горе, парцела 1236. 
Овде граница прелази у КО Гргетег, и даље у правцу севера иде путем и 

западном међом парцеле 266 до тромеђе пута и парцела 203 и 813. Овде 
граница скреће у правцу запада и прати јужну међу парцела 203, 217, 219, 
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220, 812, 337 и 815 до тромеђе пута, парцела 815 и парцела 304 и 305. Од 
тромеђе граница у правцу југа прати источну међу парцела 305, 816, 279, 
281, 293, 291, 292, 772, пресеца пут, парцела 806 и даље ка југу иде 

источном међом парцеле 771/2 до југоисточне међе парцеле 771/2и 804. 
Одавде граница скреће у правцу севера и западном међом парцеле 771/2 
долази до тромеђе парцела 771/2, 760 и пута парцела 805. Од тромеђе 
граница у правцу запада пресеца пут, парцела 85 и иде јужном међом 

парцела 761, 762, 764 и 765 где долази до четворомеђе парцела 765, 766, 
588 и 586. Одавде граница у правцу севера прати западну међу парцеле 766 
до тромеђе парцела 766, 769 и 474. Од тромеђе граница у правцу истока 
прати северну међу парцела 766, 768, 769, пресеца пут, парцела 806 а затим 
у правцу севера прати западну међу парцеле 305 до тромеђе путева, 

парцеле 306, 815 и парцеле 305. Одавде граница у правцу запада пресеца 
пут, парцела 815 и прати јужну међу парцела 321, 323 и 322 до тромеђе 
парцела 815, 328 и 322. Од тромеђе, граница у правцу севера прати источну 
међу пута, парцела 807, пресеца га и ка западу иде јужном међом парцела 
151/1, 151/2, 150/2, 152 и 153 до тромеђе парцела 153, 377 и 381. Одавде 
граница наставља у правцу запада јужном међом парцела 381, 382, 442, 382, 
390, 391, 392, 430, 395, 427, 428, 426, 425, 424 и 423. 

Овде прелази преко пута 6рој 3750 у КО Нерадин и иде даље у правцу 

запада јужним међама парцела бр. 617, 616, 635, 634. Овде граница прелази 
пут, парцела 3739, и наставља ка западу јужном међом парцела 350/2, 354, 
653, пресеца пут, парцела 3734 и даље у правцу запада прати јужну међу 
парцела 688, 686, 706, 403/1 и 449 до тромеђе парцела 448, 449 и пута, 
парцела 3738. Од тромеђе граница у правцу севера прату јужну међу 
парцела 403/1, 403/14, 403/13 и 403/1 до тромеђе парцела 412, 413 и 403/1. 
Од тромеђе, граница у правцу запада иде јужном међом парцела 412, 403/1, 
403/4, 403/3, 403/2, 794, 793, 3767, 795, 796, 797 и 801 до тромеђе парцела 
801, 803 и 843. Одавде граница у правцу југа прати источну међу парцела 

843, 810, 842/2 и 843 а затим у правцу севера дужином цца 500 м прати 
западну међу парцеле 843. 

Овде прелази пут који иде до гребена Фрушке горе, а затим прелази у КО 

Ириг. Граница иде даље у правцу севера источном међом потока, парцела 

9710 а затим у правцу запада јужном међом граничних парцела бр. 350, 370, 
368, 367, 365, 366, 359, 358, 401, 402, 397, 381/2 и 392 до пута, парцела 
434. Од тромеђе пута и парцела 392 и 393 граница у правцу севера прати 
источну међу пута, парцела 434 до парцела 187 где граница ка западу прати 
јужну међу парцела 189, 190, 194, 193, 205, 208/1, 209, 210, 211 и пресеца 
пут, парцела 212. Одавде граница у правцу југа прати западну међу пута 461 
до парцеле 456/2, а потом ка западу прати јужну међу парцела 456/2, 467/2, 
пресеца пут, парцела 9737 и наставља јужном међом парцела 483/2, 486/2, 
1739, 1738, 1737, 500, 1723, 1727, 1718, 1717, пресеца пут, парцела 1704, 
јужном међом парцеле 1690 и пресецајући пут, парцела 9734 долази до 
парцеле 1629. Одавде граница ка југу прати источну међу парцела 1679, 74, 
84, 83/3 и 83/2 до тромеђе парцела 83/2, 9713/2 и 9753/2. Овде граница у 
правцу северозапада прати јужну међу пута, парцела 9751 до потока, 

парцела 9712 а потом ка југозападу прати јужну међу парцела 1621, 1199, 
пресеца пут, парцела 9751 до тромеђе парцела 1190, 1198/2 и 9751. Одавде 
граница ка северу прати западну међу парцела 1198/2, 1197, 48 и пресеца 
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магистрални пут М - 21, Петроварадин - Шабац, парцела 9723. Након 
преласка пута граница ка северозападу прати јужну међу пута, парцела 

9741, 590, 675, 615 и источном међом парцела 671, 670, 667 и 664 долази до 
тромеђе парцела 663, 665 и 691. Од тромеђе граница у правцу запада прати 
јужну међу парцела 663, 3/1, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, пресеца пут, 
парцела 9744, даље наставља јужном међом парцеле 915 а потом у правцу 
југа прати источну међу Змајевачког пута, парцела 9839 до тромеђе пута и 
парцела 916/1 и 917. 

Овде граница прелази у КО Врдник И иде даље југозападно јужном међом 

парцела 1645, 3073 и 3514 до тромеђе парцела 3552, 3578 и 3580. Од 
тромеђе граница у правцу запада прати јужну међу парцела 3070, 3583, 
3584, 3586, 3587, 3592, 3593 и 3070 до тромеђе парцела 3070, 3606 и 3610. 
Одавде граница скреће ка северу и прати западну међу парцеле 3070, 
пресеца поток, парцела 3607 и даље наставља ка северу западном међом 
парцела 3040, 3034, 3036, 3037, 3041, 3042, 3043, 3044/2, 3044/3, 3044/1, 
3045/2, 3045/1, 3046, 3047, 3057, 3052, 3053 и 3054 до тромеђе путева, 
парцеле 7167, 1773 и парцеле 3054. Од тромеђе граница скреће ка истоку и 
прати северну међу парцеле 3054, 3055 и 3057 до југоисточне међе парцеле 
1762 где се ломи у правцу севера пратећи западну међу парцела 3057, 1687, 
1666, 1665, 1670, 1663, 1645, пресеца пут, парцела 7167 и даље ка северу 
прати западну међу парцела 1570 и 1569 до тромеђе парцела 1573, 1571 и 
1569. Одавде граница ка југу прати источну међу парцеле 1569 до тромеђе 
потока, парцела 7158 и парцела 1586 и 1569. Овде граница скреће ка западу 
и иде јужном међом парцела 1569, 1565, 1541/1, 1551, 1548, 1541/1, 1540 и 
1517 до тромеђе парцела 1517, 1519 и 1522. Од тромеђе граница наставља 
у истом правцу пратећи јужну међу парцела 1517, 1503, 1506, 1467, 1465, 
1432, 1458, 1457, 1455, 1456, 1449, 1446 и 2487 до регионалног пута Р -
130, Нови Сад - Врдник, парцела 7162. Овде граница пресеца пут и прати 
јужну међу парцела 1419, 1401, 1411 и 1410 до пута Нови Сад - Врдник, а 

затим ка истоку прати дужином цца 350 м северну међу пута, парцела 7162, 
пресеца га и у правцу југоистока прати северну међу пута парцела 7172/1 и 
парцела 2476, 2475, 7171 2358/1, 2359/2 и 2360/1 до тромеђе парцела 
2360/1, 2353/1 и 2354. Од тромеђе граница у правцу запада прати јужну 
међу парцела 2361, 2360/1, 2360/2, 2359/1, пресеца поток и даље јужну 
међу парцела 7156, 7173, 2449/2, 2450, 2449/1, 2448, 2470, 2469, 2468, 
2467,2466, пресеца пут, парцела 7172/1 а затим ка северу дужином цца 110 
м иде западном међом пута, парцела 7172/1 до тромеђе пута и парцела 

2530/2 и 2499. Овде граница скреће у правцу запада јужмом и источном 
међом парцела 2499 и 2502 до тромеђе парцела 2499, 2508 и 2509. Овде 
граница пресеца укинуту индустријску пругу, парцела 2722, поток, парцела 
2724/8, пут, парцела 2721 и скреће у правцу југа и даље прати источну 

међу парцела 1379/1, 1367 , 1368 и 1379/1 до регионалног пута Р - 130, 
Нови сад - Врдник. Граница пресеца пут, парцела 2729 и напуштену пругу, 
парцела 2730 и ка југу прати западну међу потока Дубочаш, парцеле 7154 и 
1239 и sападну међу парцела 1222 и 1238 до међе парцела 1273 и 1238. 
Одавде граница у правцу југа пресеца напуштену пругу, парцела 1273 и 
прати источну међу парцеле 1219 а затим ка западу јужну међу парцела 
1219 и 1211 до тромеђе парцела 1209, 1211 и 1288. Од тромеђе граница у 
правцу југа прати источну међу парцела 1288, 1291 и 1290 до Нове 

колоније, где скреће ка југозападу и прати јужну међу парцеле 1291 и 1295 



- 6 -

до тромеђе парцела 1295, 3989 и 1140. Одавде граница у правцу 

северозапада иде западном међом парцеле 1295 и јужном међом парцела 
1296, 1297, 1299, 1325, 1328 и 1329. У КО Врдник се налазе шумске честице 
ван граница Националног парка и чине их следеће парцеле - 2778, - 1733, -
1881, 1882, 1883, 1901, 1902, 1903, 1905, 1906, 1918, 1919, 1920, 1921, 
1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 
1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1950, 1636/1, 1636/2 
и 7176. 

Овде граница прелази у КО Јазак манастир, иде ка северозападу источном 

међом парцеле 993/6 а затим скреће ка југу и прати источну међу парцела 
993/2, 993/1, 994, 993/8, 993/16, 993/15, 1002, пресеца пут, парцела 1056 и 
наставља даље у истом правцу источном међом парцела 976/6, 976/3, 977 и 
1026. Граница наставља у правцу југа пратећи западну међу парцеле 

1021/1, 1021/7, 1021/6 а затим код парцеле 1021/5 скреће ка западу и иде 
јужном међом парцела 1021/5, 1024/4, 93, 92, 1022/5, 1, пресеца пут, 
парцела 1044, наставља јужном међом парцела 9 и 10 до тромеђе парцела 
10, 17 и 522. Од тромеђе граница наставља ка југу источном међом парцеле 
522, скреће ка западу и прати јужну међу парцела 521 и 514. Овде граница 
скреће ка југу источном међом пута, парцела 1066, обухвата парцелу 386 и 
пресецајући пут, парцела 1066 наставља у правцу запада јужном међом 
парцела 390 и 388 до тромеђе пута, парцела 1067 и парцела 513 и 387. Од 
тромеђе, граница пресецајући пут, парцела 1067 наставља у правцу запада 
јужном међеом парцела 512, 511,501 и 507 до тромеђе парцела 507, 679/1 и 
508/2. Одавде граница иде у правцу југа источном међом парцеле 679/1, 
обухвата парцеле 682/5, 682/3 и 683/2 прати јужну међу парцеле 682/10. 
Обухватајући парцеле 682/1 и 683 долази до међе парцела 682/10 и пута, 
парцела 1073. Граница наставља ка западу источном међом парцеле 787/7 и 
јужном међом парцела 704, 710, 702, 787/8 и 787/1. У КО Јазак Прњавор се 
налази шумска честица ван граница Националног парка коју чине парцеле 

417 и 418. 

Овде граница прелази у КО Мала Ремета и иде даље према западу јужном 

међом парцела 1188, 1189, 1192 и 1209, западном међом парцеле 1208 и 
поново јужном међом парцеле 1203 до тромеђе парцела 1203, 1204/1 и 1404. 
Од тромеђе, граница скреће ка југу источном међом парцела 1404, 1215, 
1216, 1217, 1226/2, 1226/1, 1231, 1230 и 1252/1 до тромеђе парцела 1252/1, 
1252/3 и пута, парцела 1406. Овде граница скреће ка западу северном 

међом парцеле 117, пресеца пут, парцела 1429, у истом правцу прати јужну 
међу парцела 119, 120, 123 и пресецајући пут, парцела 1429 долази до 
тромеђе путева, парцеле 1434 и 1429 и парцеле 1258/1. Од тромеђе граница 
у наставља у правцу северозапада и пратећи западну међу парцела 1258/1, 
1404, 1399, 1367 до тромеђе пута, парцела 1432 и парцела 1367 и 1399. 

Овде граница прелази у КО Бешеново манастир и иде даље према југу 

западном међом путева, парцеле 1974 и 1814/1, обухватајући парцелу 993 
скреће ка западу јужном међом парцела 815, 812/1, 976/2, 812/3, 972/1, 
пресеца пут Бешеново - Црвени Чот, парцела 1974 и затим иде ка северу 
западном међом парцела 816/1, 812/4, 806/1 где пресецајући пут, парцела 
1797/1 скреће ка југу источном међом парцела 755/1, 755/2 и 819 и долази 
до тромеђе пута, парцела 834 и парцела 817/8 и 819. Од тромеђе граница у 
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правцу запада прати северну међу пута, парцела 834, западну међу парцеле 
839 и јужном међом парцела 840, 762, 751, 752 долази до тромеђе пута, 
парцела 1974 и парцела 752 и 748/1. Овде граница у правцу запада пресеца 
пут и јужном међом парцеле 754 долази до тромеђе 708/10, 708/2 и 754. 
Одавде граница у правцу севера прати западну међу парцела 754, 755/4, 
пресеца пут, парцела 1974, наставља западном међом парцела 732/2, 
755/1, 756, 770, 781, 782, 787, 379 и пресецајући поток Росово, парцела 
1809 долази до тромеђе потока и парцела 455 и 456. Овде граница скреће ка 
југозападу и прати источну међу парцела 460/1, 498, 497, 501, 460/1, 508, 
509 и 507 до тромеђе парцела 507, 529 и 553. Од тромеђе граница у правцу 
севера иде западном међом парцела 507, 501, 505, 503, 502 и 460/1до 
тромеђе путева, парцеле 558, 483 и парцеле 460/1. Овде граница скреће ка 
западу и прати северну међу путева, парцеле 558 и 1796, парцела 274/4, 
274/5 и 274/1 до међе пута, парцела 266 и парцеле 272. Граница скреће ка 
северу и иде источном међом парцеле 262, пресеца поток Провалије, 

парцела 1810 и ка југу прати источну међу парцеле 1/1. Овде граница 
скреће у правцу севера и иде источном међом парцела 1213, 1214, 1217, 
пресеца пут парцела 1795 и наставља западном међом парцела 233/1, 234/1 
и 1/1 до тромеђе парцела 1/1, 8/2 и 10. Од тромеђе граница у правцу 
запада прати јужну међу парцела 8/2, 9, 13, 14/1, 14/2, 20, прати северну 
међу пута, парцела 26 а затим ка југу иде источном међом парцела 173, 177, 
150, 183/1, 149 до тромеђе парцела 149, 1249 и 199. Одавде граница иде 
јужном међом парцеле 149, обухватајући парцелу 148 иде у правцу севера 
западном међом парцела 148, 152, 153, 154, 155 и 150 до тромеђе парцела 
150, 157/1 и 139. Од тромеђе, граница у правцу запада иде северном међом 
парцела 139, 141, 128 а затим у правцу северозапада јужном међом парцела 
80 и 129 а затим западном међом парцеле 83 и пресецајући пут, парцела 90 
обухвата парцелу 95 са јужне стране. 

Овде прелази преко потока Мутаљ и иде даље западно у КО Шуљам јужном 

међом парцела 729, 734, пресеца пут, парцела 2249 и даље наставља ка 

западу јужном међом парцела 1010, 1011 и 1012, пресеца пут, парцела 2247 
и даље скреће ка југозападу западном међом парцела 1035, 1039, 1040, 
1044,1046/1,1048,1051,1052,1112,1115,1117, 1119/1, 1119/2,1122, 
1125, 1163, 1165, 1160, 1158, 1157, 1178 а затим пресецајући пут, парцела 
2246 долази до међе пута и парцеле 1191. Овде граница скреће ка западу и 
прети јужну међу парцела 1191, 1190, пресеца пут, парцела 1239 и даље 
наставља јужном међом парцела 1238, 1237 и 730/1. 

Овде напушта шуму и иде даље кроз КО Гргуревци ка северозападу 

источном међом парцеле 3892 и јужном међом парцела 378/1, 377/1, 376, 
382, 405, 369, 370, 408, пресеца пут, парцела 4075 и у истом правцу 

наставља јужном међом парцела 359, 362, 353, 346, 347, 348, 331/2 и 330 до 
тромеђе парцела 496, 493 и пута, парцела 4074. Од тромеђе, граница 

наставља ка северу западном међом парцела 315, 309, 308/2, 307 и 305 а 
затим ка западу иде северном међом парцеле 306/1 до тромеђе парцела 
306/1, 306/2 и пута, парцела 4071. Одавде граница скреће ка југу и прати 
источну међу парцеле 306/2 и и враћа се ка северу источном међом пута, 
парцела 4066, пресеца га и иде западном међом парцеле 271, а потом иде ка 
западу јужном међом парцела 267 и 265 до тромеђе пута, парцела 4069 и 
парцела 265 и 263. Овде граница скреће ка југу западном међом парцеле 
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4070 до тромеђе пута, парцела 4070 и парцела 230 и 231. Од тромеђе 
граница иде ка западу јужном међом парцела 271, 219, 195, 196, 200, 
пресеца парцелу 153 а затим јужном међом парцеле 158, западном међом 
пута парцела 4065 а затим даље ка западу јужном међом парцела 129/2, 
116/2, 115/2, 115/1, 4065, 33, 78 и 77 до четворомеђе парцела 75, 76, 77 и 
79. Одавде граница иде ка западу јужном међом парцела 76, 73 и 72 а потом 
источном и западном међом парцеле 40 ка северу, источном међом парцеле 
41 и јужном међом парцеле 43/1 прелази у К.О. Манђелос. 

Граница кроз К.О. Манђелос иде даље западно јужном међом парцела 184, 
183, 169, 3, 2, 43 и 44. 

Овде прелази у К.О. Лежимир и даље иде у правцу севера источном међом 

парцела 6р. 3321, 3320, 3312, 3310, 3309, 3305 и 3303 где скреће ка 
северозападу и иде северном међом парцела 3301, 3300, 3299, 3295, 3293, 
3292 до тромеђе парцела 3292, 3294 и пута, парцела 455. Од тромеђе, 
граница иде у правцу југа источном међом парцела 455, 3291, 3282 и 3286 
до тромеђе парцела 3282, 3306 и пута, парцела 5331. Овде граница скреће 
ка западу и прати јужну међу парцела 3282, 448, пресеца пут, парцела 5307, 
даље прати јужну међу парцеле 457, 06илази Кречанску јаму парцеле 458 и 
1078 и иде северном међом пута, парцела 460 где код парцеле 461 скреће ка 
североистоку иде западном међом парцеле 461 а затим код парцеле 465 
скреће у правцу северозапада и прати јужну међу пута, парцела 5308, 
06ухватајући парцеле 445, 446, 447 и 444. Даље граница наставља ка 
западу јужном међом парцеле 443 до регионалног пута Р - 116 ( Лежимир -
Свилош ), парцела 5295. Овде граница пресеца пут и ка западу иде јужном 
међом парцела 565, 5295, 400/1, 1241, 1240, пресеца пут, парцела 5303 до 
међе пута и парцеле 1242. Овде скреће на југ и иде путем број 5303 
граничним парцелама 1242, 1243, 1244, 1248 и 1249 до тромеђе путева, 
парцеле 5303 и 1250 и парцеле 1252/2. Од тромеђе, граница иде ка северу 
западном међом пута, парцела 1250 где код парцеле 1273 скреће ка југу и 
прати источну међу парцела 1273, 1260, 1256, 1272, 1362, 1368/1, 1368/5, 
1368/6, 1368/2, 1368/3, 1368/4, 1366/1, 1366/2. Овде граница скреће ка 
западу и иде јужном међом парцеле 1362 а затим ка северу прати западну 
међу парцеле 1351, пресеца пут, парцела 5315 и наставља западном међом 
парцеле 1273 до тромеђе парцела 1273, 1345 и 1349. Затим иде даље у 
правцу северозапада јужном међом парцела бр. 1349, 1348, 1347, 1273. 
Овде граница прелази пут, парцела 5313 прати јужну међу парцеле 1327 да 
би прешла пут, парцела 1326 и ишла даље јужном међом парцеле 1298. У КО 
Лежимир поред комплекса Националног парка, налази се и један мали 

шумски комплекс звани Ђанишевац који припада Националном парку и 

обухвата катастарске честице бр. 1885, 1877, 1876, 1875 и 1902. 

Граница иде даље у КО Дивош мењајући смер према југу путем бр. 774 
граничним парцелама 2448, 2452, 2453, 2454, 2456, 2458, 2462,2463, 2465 
до тромеђе пута, парцела 7745 и парцела 2465 и 2467 . Од тромеђе, граница 
скреће према западу и иде даље јужном међом парцела 2466, 2466 , 2461, 
2431, 2560, 2559, 2571, 2572 и 2431. Овде прелази пут, парцела 7740 и 
мења правац према северу западном међом парцела 2421, 2420, 2418, 2421, 
2228 и 2210 до тромеђе пута, парцела 7741/2 и парцела 2210 и 2211, а 
затим ка истоку северном међом парцела 2210, 2209, 2422, 2084, 2421, 
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2071, 2428 и 2426 до тромеђе парцела 2062, 2036/2 и 2426. Од тромеђе, 
граница скреће ка северу и иде западном међом парцела 2062, 2060 и 2088 
до тромеђе парцела 2058, 2059/1 и 2051. Одавде граница у смеру 

северозапада иде јужном међом парцела 2051, 2052/1, 2037/2 и 2035/1 до 
тромеђе пута, парцела 7701/2 и парцела 2034 и 2032. Овде граница ка 
северу иде јужном међом пута, парцела 7701/2, пресеца га а затим западном 
међом парцела 91, 129, 134 пресецајући поток, парцела 65/1 скреће ка 
западу и прати јужну међу парцела 65/2, 64/2, 221, 227, 228 пресецајући 
пут до тромеђе пута, парцела 7699 и парцела 230 и 231. Од тромеђе, 
граница у правцу југа прати западну међу пута, парцела 7699, пресеца га и 
даље западном међом пута, парцела 7704 до тромеђе путева, парцеле 7704 и 
7698 и парцеле 410. Одавде граница прати источну међу парцеле 410, јужну 
међу парцеле 412 и иосточну међу пута, парцела 415 до тромеђе парцела 
413/7, 414 и 415. Овде граница скреће на југ северном међом парцеле 414 и 
западном међом пута, парцела 7698 до тромеђе путева, парцеле 7698 и 416 
и парцеле 405, а затим пресецајући пут ка југу источном међом парцела 

1962 и 2287. Код парцеле број 1846 мења смер и иде у правцу севера 

западном међом парцела 1846, 1847 и 2287 до тромеђе пута, парцела 7698 и 
парцела 2287 и 1960, одакле пресецајући пут иде ка западу јужном међом 
парцела 417, 1890, обухвата парцелу 1888 са источне и западне стране и 
даље ка западу прати западну међу парцела 1887, 1391, 1385 и јужну међу 
парцела 4б7/2, 467/3, 467/8, 467/9, 467/10, 467/12, 467/13, 467/14, 468/5, 
468/7, 468/6, 468/9, 468/11, 468/14, 468/13, 468/12, 470, 471, 465/2, 484/2. 
Одавде граница у правцу североистока прати источну међу пута, парцела 

7780 а затим скреће у правцу истока и прати северну међу парцела 473/1, 
474/1, 465/2 а потом западну међу парцела 463, 462 и пута, парцела 7708/2 
до пута, парцела 439. У КО Дивош налазе се два мања шумска комплекса 
који су ван граница Националног парка и чине их парцеле - 108, 109, 110, -
2001, 2136, 2138/1 и 2139. 

Овде прелази путем у КО Ђипша и иде даље према западу границом шуме 

парцела 908/2, 908/3 затим обилази потез Кишелце по западној и источној 
међи парцеле 908/6 и 908/4, где даље наставља у правцу југозапада јужном 
међом парцела 907/1 и 486/1. 

Граница даље иде према западу у КО Бингула источном и јужном међом 

шуме парцела 788. 

Затим даље иде према западу у КО Ердевик границом са КО Визић и прати 

јужну међу парцеле 2459 до тромеђе парцеле 2459, 2492 и 4261. Овде 
граница скреће према северу и иде полукружно парцелом 2459 а затим се 
поново враћа на југ источном међом парцеле 2738 и 2744/1 до тромеђе пута, 
парцела 6268/2 и парцела 4094/2 и 2744/1. Овом парцелом скреће према 
западу и иде даље парцелама 2667 и 2744/1. Овде граница северном међом 
парцеле 2769 додирује КО Љуба, затим у правцу запада прати источну и 
западну међу парцеле 2874 до тромеђе путева, парцеле 6270/1 и 6271 и 
парцеле 2874. У КО Ердевик налази се шумски комплекс и обухвата парцелу 
2684. 

Овде граница прелази у КО Љуба и у правцу североистока прати северну 

међу парцеле 1563/6 до тромеђе парцела 1093, 1096 и 1563/6. Од тромеђе 
граница иде у правцу истока северном међом парцела 1563/6, 1114, 1113, 
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1119, 1117 и 1517 где код парцеле 1446/1 скреће ка северу и прати западну 
међу парцела 1517 и 1515 где прелази у КО Визић. 

Граница у КО Визић наставља у правцу североистока северном међом 
парцеле 1296 а затим источном међом исте парцеле скреће ка југу и 

северном међом парцела 1318, 1332, 1439/2, 1485 и 1504 У правцу истока 
прелази КО Бингула. 

Даље граница у правцу истока прати границу катастарских општина Визић и 

Бингула по северној међи парцеле 788 КО Бингула. 

Овде граница прелази у КО Ђипша и у правцу истока иде северном међом 

парцеле 486/1 а затим код парцеле 460/3 скреће ка северу и прати западну 
међу парцела 907/1, 908/5, 908/2 и 10. Код манастира Ђипша граница 

скреће ка западу и прати јужну међу парцела 1003/4, 1003/1, 1008/34 и 
1008/1. Код парцеле 1008/2 граница скреће у правцу југозапада и наставља 
границом катастарских општина Ђипша и Нештин до тромеђе катастарских 

општина Нештин, Визић и Ђипша. 

Граница затим даље иде према северу кроз КО Нештин, западном међом 

парцела бр. 2537 и 2209 а затим у правцу југа источном међом парцела 
2499, 2497, 2496, 2495, 2494, 2503, 2209, 2516, 2523, 2519, 2537, 2540, 
2539, 2537, 2597, 2597, 2598, 2600, 2605, 2537. Овде прелази пут и иде 
даље према истоку граничним парцелама 2603, 3211/2, 2790, 2791, 2793, 
3211/2. Овде граница скреће нагло на север и иде путем граничним 

парцелама 2944, 2955, 2964, 2967, 2969, 2979, 2990, 2989, 2991, 2993, 
2994, 2999, 3003, 3008, 3018, 3017, 3030, 3031/3, 3031/2. Између парцеле 
3032 и парцеле 2426 прелази пут и иде даље према северу парцелама 2434, 
2432, 2372, прелази пут, парцела 4781 и даље иде према северу парцелама 
2369, 2363, 2361, 2360, 9254, 2356, 2369. Граница иде даље на север путем 
граничном парцелом број 2373 у дужини од 1000 метара. Затим напушта пут 
и даље иде на север граничним парцелама 1928, 2373, 2374, 1819, 1817, 
1808, 3692, 3691, 3690, 3689, 3714/1. У КО Нештин налази се мањи 

комплекс у који улаза следеће парцеле 2448, 2455 - 2463, 2472 - 2475, 
2479, 2559/1-2, 2560-2565 и 2630. 

Овом парцелом прави неправилну избочину на север и скреће на југоисток у 
КО Сусек северном међом катастарских парцела 5835, 5834, 5833, 5723, 
5538, 5537 и 5415. Овде прелази пут, парцела 6150 и иде даље југоисточно 
источном међом парцела бр. 5447, 5446, 5445, 5444, 5495, 5496, 5497, 5498, 
5531, 5521, 5524, 5526, 5528, 5531. 

Граница даље иде кроз КО Луг правцем југоистока источном међом 

граничних парцела 1407, 1426. Између ове и парцеле број 1458 прелази 
поток Лишвар и иде даље на исток северном међом граничних парцела 1466 
и 1468. 

Затим граница иде даље према истоку у КО Свилош северном међом парцела 

1538, 1539, 1542, 1886, прелази пут Свилош - Сремска Митровица СР -116), 
парцела број 1899, затим иде даље према истоку северном међом парцела 
1868/1, 1866/3, 1853, 1862. У КО Свилош налазе се још два одвојена шумска 
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комплекса на удаљености од 1500 метара од шума званих Шумовић и Чорат 
које обухватају катастарске честице 440, 439, 801, 803. 

Затим граница иде даље према истоку кроз КО Грабово северном међом 
парцела 924, 923, пресеца пут, парцела 944 и иде даље према истоку 

северном међом парцела 916, 919, затим скреће на север западном међом 
парцела 920, 692, 693, 677, 689/1, 143/1, 142, 141/1, 

а затим прелази у КО Баноштор и иде даље североисточно северном међом 

парцела 2016/1, 1850, 1558, 1561, 1562, 1563, 1176, 1173 и 1075. Између 
парцела 1075 и 1078/1 прелази Ивански поток, а затим иде даље истим 
правцем северном међом парцеле 1078/1. 

Граница даље иде према истоку кроз КО Черевић северном међом граничних 

парцела 3796, 3916. Одавде граница према северу прати западну међу 

парцеле 4072 а затим преме истоку северне међе граничних парцела 8604/3 
и 8603/3 а потом ка северу прати западну међу пута, парцела 4036. Овде 
граница према истоку прати северну међу граничних парцела 3797/2, 
3796/1 , 3759/2, 3734, 3736/1, 3726 и 3727, где потом у правцу југоистока 
прати западну међу пута парцела 4037 а потом са јужне стране прати 

парцеле 3581 и 3577 а потом са северне стране парцеле 3576, 3556, 3557/1 
и 3562. Овде иде даље западном међом потока, парцела 4070 до граничне 
парцеле 3437 где скреће ка истоку и прати северну међу граничних парцела 
3432, 2544, 2552. Овде граница иде ка југу источном међом граничних 
парцела 2553, 2554 и 2765/2 до граничне парцеле 3196 одакле ка југоистоку 
прати граничне парцеле 3201, 3204, 3205 са северне стране а парцеле 

2765/3, 3366 и 3365 са источне стране до пута, парцела 4065. Овде граница 
пресеца пут и у правцу истока иде северном међом граничних парцела 

3358/2, 3355, 3351, 3350 и 3349 где дужином од 380 м пресеца парцелу 3339 
до парцеле 3318. Овде граница у правцу југа прати источну међу парцеле 
3339 до пута, парцела 4074 ( граница са КО Беочин ). 

Граница иде даље према истоку преко пута у КО Беочин Манастир северном 

међом парцела бр. 3710, 3712, 3676, 3532, 3425, 3428/1, 3426/2 а потом 
прати јужну међу локалног пута Беочин - Чот до пута, парцела 3891/1. Даље 
иде западном међом пута, парцела 3891/1, затим га пресеца и иде даље 
према истоку северном међом граничних парцела 3381, 3380, пресеца пут, 
парцела 3893/1, а потом граничном парцелом 3735/4 и јужном међом 
локалног пута Беочин - Чот. Код парцеле 3735/1 граница пресеца локални 
пут и у правцу истока обухвата са северне стране граничне парцеле 3735/7, 
3737, 3230/2, 3230/1, 3267, 3268, 3269, 3270, 3276, 3277, 3782/1, 3792, 
3913, 3801 и 3803 до Козарског потока. Граница иде даље преко Козарског 
потока, пресеца парцелу 3815, прелази пут Осовље - Беочин - Манастир и 

иде даље северном међом парцеле 3096 до парцеле 3174 где дужином од 
150 м пресеца парцелу 3096 до источне међе парцеле 3178/2, иде западном 
међом парцеле 3096 и дужином од 82 м од тромеђе парцела 3918, 3096 и 
3094 прати источну међу пута, парцела 3918 а затим у правцу истока 

пресеца дужином од 236 м парцелу 3094 до југоисточне међе парцела 3094 
и 3096. Одавде граница у дужини од 140 м прати западну међу парцеле 
3094 а затим дужином од 130 м пресеца парцелу 3096 до југоисточне међе 
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парцеле 3173 ( потес Опћиште ). Одавде граница у правцу истока прати 
северну међу парцела 3096 и 3094 а потом иде западном међом парцела 
3089, 2911/2, 2911/3, 3090, 3089/1, 2878 и 2877 до пута парцела 2865. 
Овде граница пресеца пут и правцу истока прати северну међу парцела 

2876, 2827, 2825 и источну међу парцеле 2812 до пута, парцела 3921. 
Граница потом пресеца пут и прати северну међу пута, парцела 3921, 
пресеца га и прати источну међу парцела 2929, 3087 и пут, парцела 3927 до 
тромеђе парцела 3081, 3084 и 3927. Одавде граница у правцу истока прати 
северну међу парцела 3081, 3070, пресеца поток, парцела 3879 а потом ка 
истоку иде северном међом парцела 3049, 3047, 2634, 2631, 2628 и 2627 до 
Думбовачког потока, парцела 4051. Одавде граница у правцу југа прати 
источну међу Думбовачког потока до момента преласка у КО Раковац. 

Граница даље иде кроз КО Раковац границом поседа Националног парка и 

границом шуме парцелама 3152, 3114, 3002, 2982, 2980, 2972/1, 2973, 
2952/3. Овде прелази пут за Мајдан и Раковачки поток и иде даље према 
истоку катастарским честицама 2810, 2812, западним међама парцела 2793, 
2792, 2790, 2788, 2784, 2783, 2782, 4017, 2766, 2764, 2763, 2762, 2761, 
обилази парцелу 2754 а потом по источној међи парцела 2748, 2769, 4018 и 
северном међом парцела 2823, 2693, 2694 долази до границе са КО Лединци. 
у КО Раковац се налази шумска честица ван граница Националног парка и 

сачињава је парцела 3039. 

Затим граница прелази у КО Лединци идући даље према истоку прати 

северну међу парцеле 3348 и северну и источну межу парцела 3365 и 3366/1 
а потом ка југозападу источну међу парцела 3507, 3509, 3516, 3517/1 и 
3518. Одавде граница у правцу истока прати северну међу парцела 3571, 
3574/1 и пресеца пут, парцела 3437. Овде граница скреће у правцу севера и 
прати западну међу парцеле 3432/1 а потом ка истоку прати северну међу 
парцела 3432/7, 3432/8, 3432/9 и 2977. Одавде граница у правцу севера 
прати западну међу Дубоког потока, парцела 4018 до тромеђе потока и 
парцела 2942 и 2945 где управцу запада обухвата парцеле 2942, 2937 и 
2545/2. У КО Лединци се налази више мањих шумских честица које се 
налазе ван граница Националног парка а чине их следеће парцеле - 3023, -
2559,2560, - 2554, - 2556, 2557, 2557, 2578, 2579, 2580, - 2615, 2617, 2636, 
2864/2, 2871/1, 2871/6-8, 2872, 2877, 2880, 2881, 2884, 2905/1-5, 2906, 
2907/1-2, 2908, 2909 и длови парцела 2595 и 3622. 
Овде граница прелази Дубоки поток у КО Сремска Каменица и према истоку 

северном међом парцела 3949, 2309, 2497. Скреће према југу источном 
међом парцела 2499, 2496, 2500, 3949, 3853, 3847 а затим поново иде према 
истоку граничним парцелама 3952, 3948/6, 3948/4, 3863/2, 3863/1, 3861/2, 
3861/1, 3864, 3865, 3902, 3906, 3916, 3923, 3934, 3933, 3952/7, 3б09, 3610, 
3612/2, 3б13. Између парцела 3613 и 3965/2 прелази пут Нови Сад - Рума и 
прати северну међу парцела 3965/2, 3558 и источну међу парцеле 3560 у 
дужини од 90 м. Одавде у правцу севера граница пресеца парцелу 3552 
неправилном линијом у дужини од 500 м ( по граници одсека Д и Е одељења 
36 шумског газдинства) до југоисточне међе парцеле 3053, одакле у правцу 
севера кастараским честицама 3053, 3552, 3063, 3072, 3073 а затим поново 
се враћа према југу источним међама парцела 3181, 3182, 3184, 3200, 3206, 
3207, 3552. Овде граница поново скреће према истоку северном међом 

парцеле 3965/1 и пресеца парцелу 3533, и поново северном међом парцеле 
3965/1 прелази у КО Буковац. 



- 13 -

Граница иде даље у КО Буковац северном међом граничних парцела 2591, 
2633, 2657/1. Код парцеле број 2656 граница скреће јужно и иде источном 
међом парцела 2657/1 и 2671 а потом обухватајуђи парцелу 2709 наставља у 
правцу југа источном међом парцела 2706, 2700, 2698, 3091, 3099, 3100, 
3103, 2673, 3128, 3130, 3301 и 3299. Овде граница скређе у правцу истока 
по северној међи парцела 3296, 3311. 3атим се граница враћа према северу 
западном међом граничних парцела 3074, 3078, 3080 а затим северном 

међом парцела 3068, 3067, 3065, 3063, 3062, 3058, 3056, 3053, 3043/1, 
3043/2 и 3044 прелази у КО Сремски Карловци. У КО Буковац се налази 
више појединачних шумских честица унутар граница Националног парка а то 

су следеће парцеле 2703, 2704, 2866, 2867, 2868, 2871, 2872, 2873, 2878, 
2879, 2882, 2885 и 2887. 

Граница даље иде према истоку кроз КО Сремски Карловци северном међом 
катастарских парцела 5254, 5252, 5258, 5259, 5261, 5109, 5103, 5102, 5101, 
5100, 5092, 5088, источном међом парцела 5089, 5291, 5293/1 5293/2, 5294 
а затим северном међом парцела 5281, 5302, 5303, 5308. Граница овде у 
правцу севера иде западном међом парцела 5316, 5317, 5012, 5011 и 5014 а 
потом скређе у правцу југа источном међом парцела 5013 и 5011. Одавде 
граница у правцу североистока прати северну међу парцела 4997, 4983 и 
4981 до пута Сремски Карловци - Стражилово. Парцелом број 4981 граница 
додирује пут и чини најисточнију границу Националног парка у комплексу, а 

затим граница под оштрим углом скреће на југ и иде даље граничним 

парцелама 5385, 5384, 5387, 5389, 5390, 5391, 5392, 5402, 5435, 5433, 
5432, 5431, 5430, 5329, 5428, 5425. Овде граница скреће ка западу јужном 

међом парцела 5422 и 5419 а затим скреће ка југу и прати источну међу 
парцеле 5402 до Партизанског пута. Одавде граница у правцу истока иде 
северном међом парцеле 7709 а затим у дужини од цца 1500 м прати јужну 
међу Партизанског пута где се завршава. 

у саставу Националног парка Фрушка гора укључују се и следећи шумски 

комплекси Фрушке горе који нису обухваћени граничним линијама: 

- Чортановачка шума - обухвата комплекс шума поред Дунава на подручју 

две катастарске општине у дужини 4.950 метара и просечној ширини 500 
метара; граница се поклапа са границом поседа Националног парка а 

обухвата катастарске честице у КО Сремски Карловци 3479, 3478, 3477/1, 
3476, 6958; У КО Чортановци бројеви катастарских честица су: 3349-3368, 
3328-3337, 3325/1, 2, 3, 4; 
- Калиште - обухвата подручје римских шум а поред Дунава у КО Сремски 

Карловци, катастарске честице број 2166 у облику троугла димензија страна 
1500 метара и 1800 метара с 100 метара; 
- Шидско церје - одвојен шумски комплекс у облику правоугаоника дужине 

4600 метара и ширине 650 метара; налази се у КО Шид а обухвата 

катастарске честице 5417 - 5444. 
- Крушедолска шума (гај) - шумски комплекс који се налази у КО Крушедол -
Прњавор са катастарским честицама бр. 624 и 628/3 јужно од Фрушке горе; 
и 

- Подручје Корушка - подручје поред Дунава у КО Сусе к са катастарским 

честицама бр. 1017,1018,1019. 
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- Комплекс обухвата парцеле у КО Ердевик, КО Сот и КО Љуба. Граница 
комплекса почиње на североисточном међи парцеле 5037 у КО Ердевик и КО 
Љуба и даље наставља јужно у КО Ердевик источном међом парцела 5037, 
5019, 5018, 5017, 5037 где код парцеле 5058 скреће ка западу јужном међом 
парцела 5058 и 5056. Код парцеле граница скреће ка северу западном међом 
парцела 5056 и 5057 а затим мења правац ка југозападу и иде јужном међом 
парцела 5036 и 5037. 

Овде прелази пут и граница долази у КО Сот граничном парцелом број 2188, 
скреће на север и заједно са парцелом 2188 иде северно 2000 метара, до 
парцеле број 2574, затим даље иде према западу парцелама 2188, 2546, 
2559 и 2529 до тромеђе парцела 2559, 2188 и 2342/2. Од тромеђе граница у 
правцу севера иде западном међом парцеле 2188, а код парцеле 2341 скреће 
ка западу пратећи јужну међу парцела 2188 и 2189. Код границе са КО 
Кукујевци мења правац ка северу и иде западном међом парцеле 2189 а 
затим ка истоку пресецајући пут, парцела 3316 иде северном међом пута, 
парцела 3317. Овде скреће ка северу западном међом парцеле 1297 и 
обухватајући парцеле 1358 и 1359 мења смер ка истоку до тромеђе језера, 
парцела 1195 и парцела 1197 и границе са КО Љу6а. Од тромеђе граница ка 
западу обухвата парцеле 1246, 1247, 1248, 588/1, 288/2, 589, 3298, 1126, 
592, 591, 593, 590, 601, 3309, 600/2, 605, 604, 603, 602 и део магистралног 
пута Бачка Паланка - Шид, парцела 3306 и прелази у КО Љуба. 

Овде граница иде даље западно правећи избочину према северу степенастог 

облика парцелама 1839, 1931, 1932, 1933, 1935, 1936, 1938, 2465, 2466, 
2470, 2471, 2472, 2479/2, 2484/1, 2486, 2488, 2489, 2490, 2492 а затим ка 
југу парцелама 2405, 2426, 2429, 2430, 2432, 2433, 1829, 2178, 1799/1, 
1662, 1664, 1665, 1702.Граница даље иде на исток северном међом парцеле 
1564/1. На крају ове парцеле у КО Ердевик затвара енклаву - комплекс 

Националног парка. 

- Комплекс обухвата парцелу 1138 у КО Привина Глава - потес Врело и 

парцеле 1198/1 и 1198/2 У КО Сот - потес Лазине. У КО Привина Глава 

налази се још један шумски комплекс који обухвата парцеле 1060, 1061, 
1069 и 1141. У КО Сот налазе се три мање шумске честице које сачињавају 
парцеле 1191, 1192 и 1193 и парцела 14б1 и парцела 2520. 
- Комплекс обухвата парцеле 3057/1-3, 3058, 3059, 3060 и 3403 У КО 
Беркасово и парцелу 1431 у КО Привина Глава. У КО Беркасово налазе се и 
следећи мањи шумски комплекси и то на потесу Дангуба их чине парцеле 

2536, 2537 и парцеле 2461, 3368 и 3458 а у КО Привина Глава парцеле 
1627, 1631, 1632 и 1633." 

Члан 15. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном гласнику Републике Србије". 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

УСТАВНИ ОСНОВ 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 87. став 3. 
Устава Републике Србије, којим се утврђује да се природна богатства 
користе под условима и на начин предвиђен законом и у члану 99. став 1. 
тачка 7. Устава Републике Србије, којим је утврђено да Народна скупштина 
доноси законе и друге опште акте из надлежности Републике и одредби 
члана 107. став 1. Устава Републике Србије ("Службени лист РС", број 

98/06), према којој право предлагања закона има скупштина аутономне 

покрајине. 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

У циљу заштите природних лепота, историјских споменика, биљног и 

животињског света и особина земљишта, предео Фрушке горе проглашен је 
за национални парк ("службени гласник НРС", бр. 53/60). Националним 
парком, сходно наведеном закону, управљала је посебна установа под 
називом Национални парк "Фрушка гора". Права и дужности оснивача у 

односу на ту установу вршило је Извршно веће Народне скупштине 

Аутономне Покрајине Војводине. Након доношења Устава СР Србије 1963. 
године, а у циљу усклађивања наведеног закона са Уставом, у њему су 

извршене измене и допуне, тако да је његов пречишћен текст објављен у 

"Службеном гласнику НРС", бр. 15/65. 
Према одредбама Закона о проглашењу Фрушке горе за национални 

парк ("службени гласник НРС", бр. 15/65), права и дужности оснивача према 
установи Национални парк "Фрушка гора", вршила је Аутономна Покрајина 
Војводина, с тим да је Националним парком управљала радна организација 

којој је то било поверено од стране Скупштине Аутономне Покрајине 

Војводине. Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је ближе одређивала 

организацију и начин управљања Националним парком, као и давала 

сагласност на именовање и разрешење директора те радне организације. 

Законом о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 
39/93), за управљање Националним парком Фрушка гора, основано је Јавно 
предузеће "Национални парка Фрушка гора" са потпуном одговорношћу са 

седиштем у Сремској Каменици, Град Нови Сад, које је почело са радом 1. 
јула 1993. године. Почетком рада овог предузећа, преузета су права, 
обавезе, средства и запослени Јавног предузећа Национални парк Фрушка 

гора. Доношењем овог закона, престао је да важи Закон о проглашењу 

Фрушке горе за национални парк ("Службени гласник СРС", бр. 15/65). 
Чланом 29. став 1. тачка 4. Закона о утврђивању одређених 

надлежности аутономне покрајине, прописано је да аутономна покрајина 

преко својих органа оснива јавно предузеће за управљање националним 

парком на територији аутономне покрајине. Предложене су измене и допуне 

Закона о националним парковима у циљу измене оснивача, с обзиром да се 
на територији Аутономне Покрајине Војводине налази само Национални парк 

Фруш ка гора. 
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ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

Сходно важећем Закону, заштита и унапређење флоре и фауне, шум а 

и вода у националном парку, спроводи се по посебним програмима и 

основама на које сагласност дају надлежни министри. Чланом 1. Предлога 
закона, предвиђа се да на те програме и основе, за национални парк на 

територији аутономне покрајине, сагласност дају надлежни органи 

аутономне покрајине. 

Чланом 2. предвиђа се да се урбанистички планови на подручју 
националног парка и заштитне зоне за територију аутономне покрајине, 

доносе по прибављеној сагласности надлежних органа аутономне покрајине, 

као и да се до доношења урбанистичких планова, услови за уређење 

појединачних локација, за територију аутономне покрајине, утврђују по 
прибављеној сагласности надлежних органа аутономне покрајине. 

Чланом 3. предвиђа се да се део средстава за заштиту и развој 

националног парка на територији аутономне покрајине, остварује из буџета 

аутономне покрајине. 

Чланом 4. предвиђа се да образац легитимације надзорника 

националног парка на територији аутономне покрајине, прописује надлежни 

орган аутономне покрајине. 

Чланом S. предвиђа се да органе јавног предузећа на територији 

аутономне покрајине, именује скупштина аутономне покрајине, као орган 

аутономне покрајине који оснива јавно предузеће за управљање 

националним парком на територији аутономне покрајине. 

Чланом б. предвиђено је да за територију аутономне покрајине, 
скупштина аутономне покрајине даје сагласност на статут, средњорочни 

програм заштите и развоја националног парка и одлука о оснивању нових 

предузећа, о повећању и смањењу капитала и о давању у закуп земљишта и 
објеката којима управља, о висини и начину плаћања закупа и других 

накнада сагласност даје извршно веће аутономне покрајине. 

Чланом 7. и 8. брише се из Закона о националним парковима Јавно 
предузеће "Национални парк Фрушка гора", у циљу доношења одговарајуће 
покрајинске одлуке којом би се основало јавно предузеће за управљање 

националним парком на територији Аутономне Покрајине Војводине и које 

би преузело средства, права, обавезе и запослене јавног предузећа 
основаног Законом о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 

39/93). 
Чланом 9. предвиђа се да управни надзор над применом овог закона, 

за територију аутономне покрајине, обавља надлежни орган аутономне 

покрајине. 

Чланом 10. предвиђа се да Јавно предузеће за управљање 
националним парком на територији Аутономне Покрајине Војводине, почне 

са радом даном ступања на снагу овог закона, те да преузме права, обавезе, 

запослене и средства од Јавног предузећа "Национални парк Фрушка гора" -
Сремска Каменица. 

Чланом 11. укслађује се члан 31. Закона о националним парковима 
("Службени гласник РС", бр. 39/93) са изменама и допунама претходних 
чланова. 
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Чланом 12. брише се из законског текста Јавно предузеће Национални 
парк Фрушка гора у циљу доношења одговарајуће покрајинске одлуке. 

С обзиром да ће новоосновано Јавно предузеће за управљање 

националним парком на територ~ји Аутономне Покрајине Војводине 

преузети права, обавезе, средства и запослене ЈП "Национални парк Фрушка 
гора"-Сремска Каменица, забарањује се ЈП "Национални парк Фрушка гора" 

да отуђује или оптерећује имовину и да запошљава нове раднике од дана 

ступања на снагу овог закона. 

Скупштина Аутономне Покрајине Војводине је, на предлог Републичке 

агенције за просторно планирање - Организационе јединице за територију 

АП Војводине у Новом Саду, на седници одржаној 29.06.2004. године, 

донела Одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене 

Фрушка Гора до 2022. године ("Сл. лист АПВ", бр. 16/2004). 
Овим Просторним планом утврђен је предлог за измену граница 

Националног парка "Фрушка гора" која је утврђена у Закону о националним 
парковима. З60Г тога, да 6и се обезбедили услови за имплементацију 

планских решења потребно је, између осталог, у Закону о националним 

парковима у делу "Опис подручја националног парка Фрушка Гора" 
извршити измену границе Националног парка "Фрушка Гора" у складу са 

предлогом границе утврђеним овим Планом. 

Правни основ за утврђивање нове границе је чл. 7. Закона о 

националним парковима ( "Службени гласник РС", број 39/93, 44/93, 53/93, 
67/93, 48/94, 101/2005) и чл. 21 Правилника о садржини и изради планских 
докуманата (Службени гласник Републике Србије", број 60/2003 ). 

ПРОЦЕНА ИЗНОСА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЋЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства у буџету 
Републике Србије. 



ПРЕГЛЕД ЧЛАНОВА КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

Члан 5. 
Заштита и унапређивање флоре, фауне (посебно лов не и риболовне) и 

вегетације, шума и вода, као и уређивање грађевинског и пољопривредног 

земљишта у националном парку спроводи се по по посебним програмима и 

основама, у складу са законом. 

Програми и основе из става 1. овог члана морају бити усаглашени са 
програмом заштите и развоја националног парка. 

На акта из става 1. овог члана сагласност дају министар надлежан за 
послове заштите животне средине и министар надлежан за послове 

пољопривреде, шумарства, ловства, рибарства, водопривреде и 

грађевинског земљишта, А ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, 
НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

Члан 7. 
У националном парку успостављају се режими заштите 1, П и IП 

степена, у складу са законом. 

За подручје националног парка доноси се просторни план којим се 

утврђују зоне са режимима заштите 1, П и IП степена и други услови и мере, 
у складу са законом. 

Просторним планом националног парка одређују се границе заштитне 
зоне националног парка. 

Урбанистички планови на подручју националног парка и заштитне 

зоне, доносе се по прибављеној сагласности министра надлежног за послове 
заштите животне средине, А ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, 

НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ако законом није другачије 

одређено. 

До доношења урбанистичких планова из става 4. овог члана, услови за 
уређење појединачних локација утврђују се по прибављеној сагласности 
министра надлежног за послове урбанизма и министра надлежног за послове 

заштите животне средине, А ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, 

НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе за изградњу 

објекта у националном парку доставља један примерак дозволе јавном 
предузећу које управља националним парком . 

Члан 12. 
Средства за заштиту и развој националног парка јавно предузеће 

стиче и прибавља: 

1) из прихода остварених обављањем делатности, од закупа, 

пружањем услуга и осталих прихода које оствари својим пословањем; 

2) из буџета Републике, ОДНОСНО АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ЗА ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА КОЈА УПРАВЉАЈУ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ НА ТЕРИТОРИЈИ 

АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, према годишњем програму заштите и развоја; 

З) из других извора, у складу са законом. 
Неутрошена средства из става 1. овог члана, преносе се у наредну 

годину. 
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Члан 15. 
Када надзорник националног парка, у вршењу службе, установи да је 

учињена радња супротна правилима унутрашњег реда или друге, законом 

утврђене, забране кршења режима заштите или кад постоји оправдана 

сумња да је учињен прекршај, односно кривично дело, овлашћен је и дужан 

да: 

1) легитимише лица у националном парку; 
2) изврши преглед свих возила или товара; 
З) изврши сваки преглед, осим станова и других просторија, за чији је 

преглед потребан судски налог; 

4) привремено одузме предмете којима је извршен прекршај или 

кривично дело и предмете који су настали или прибављени извршењем 

таквог дела, као и да ове предмете, без одлагања, преда надлежној служби 

јавног предузећа; 
5) лице без личних исправа, затечено у вршењу прекршаја или 

кривичног дела, приведе надлежном органу унутрашњих послова; 

б) на лицу места наплати новчану казну, прописану за учињени 
прекршај. 

У вршењу службе, надзорник националног парка је дужан да покаже 
легитимацију надзорника националног парка. 

Легитимацију надзорника националног парка издаје јавно предузеће 

на обрасцу који прописује министар надлежан за послове заштите животне 
средине, ОДНОСНО ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

Члан 17. 
Органи јавног предузећа јесу управни одбор, надзорни одбор и 

директор које именује Влада Републике Србије су даљем тексту: влада), 

ОДНОСНО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

Члан 18. 
Управни одбор јавног предузећа: 
1) утврђује пословну политику; 
2) доноси статут и усваја план развоја и програм рада; 
З) одлучује о оснивању нових предузећа; 
4) усваја извештаје о пословању предузећа, периодичне обрачуне и 

годишњи обрачун; 

5) одлучује о повећању и смањењу капитала и расподели добити; 
б) доноси инвестиционе одлуке; 

7) доноси срењорочни и годишњи програм заштите и развоја 
националног парка, програм уређивања грађевинског земљишта које је 

пренето на коришћење и управљање јавном предузећу, програме и основе 
из члана 5. овог закона; 

8) доноси акт о систематизацији послова јавног предузећа; 
9) доноси акте о унутрашњем реду и о служби надзора; 
10) одлучује о давању у закуп земљишта и објеката којима управља, о 

висини и начину плаћања закупа и других накнада; 

11) одлучује о организовању заједничког обављања одређених 
стручних послова на заштити и развоју националних паркова, у смислу 

члана 11. овог закона; 
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12) обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Управни одбор има седам чланова, од којих се три члана именују из 

реда представника јавног предузећа. 

На статут, средњорочни програм заштите и развоја националног парка 

и одлуке из става 1. тачка З, 5 и 10. овог члана, сагласност даје Влада, А ЗА 
ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, СКУПWТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

На годишњи програм заштите и развоја националног парка и акте из 

става 1. тачка 8. и 9. овог члана сагласност даје министар надлежан за 
послове заштите животне средине, А ЗА ТЕРИТОРИЈУ АУТОНОМНЕ 

ПОКРАЈИНЕ, ИЗВРWНО ВЕЋЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

Члан 2З. 

За управаљање националним парковима из члана 22. овог закона 
оснивају се предузећа и то: 

1) ЈаВlIO предузеће "НаЦ~1О1I8ЛII~1 парк Фрушка гора", са ПОТПУIIOМ 

ОДГОВОРllOшћу, са сеД~1штем у СРО1CI(ој Камеll~1ф1, град HOB~1 Сад за 

упраВЉ81 ье НаЦИОll8ЛllИМ парком ФРУШI(а гора; 

~ 1) Јавно предузеће "Национални парк Ђердап" са потпуном 

одговорношћу, са седиштем у Доњем Милановцу, општина Мајданпек - за 

управљање Националним парком Ђердап; 

31 2) Јавно предузеће "Национални парк Тара", са потпуном 
одговорношћу, са седиштем у Бајиној Башти - за управљање Националним 

парком Тара 

4Ј З) Јавно предузеће "Национални парк Копаоник", са потпуном 
одговорношћу, са седиштем на Копаонику, општина Рашка - за управљање 

Националним парком Копаоник 

51 4) Јавно предузеће "Национални парк Шар планина", са потпуном 
одговорношћу, са седиштм у Wтрпцу - за управљање Националним парком 

Шар планина . 

Средства јавних предузећа из става 1. овог члана су у државној 

својини. 

Члан 24. 
Средства за ОСII~1В8I ье ~1 рад јаВlIOГ предузећа из члаlla 23. тачка 1. 

овог заКО118 Ч~111е средства JaBllOF предузећа НаЦИОII8ЛII~1 парк Фрушка гора, 
а јаВlIИХ предузећа из таЧ8l(а 2, 3. ~1 4. ~1CTOГ ЧЛ8l1a, Ч~1I1e средства 

OДГOBapajyћ~1X предузећа за зашп1ТУ ~1 развој IIaЦИОIIaЛII~1Х паркова Ъердап, 
Тара ~1 КопаОII~11(, утврђеlla б~1Л8lIСОМ СТ8I ьа 118 A8l1 30. jY118 1993. ГOД~11Ie. 

СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ЧЛАНА 2З. 

СТАВ 1. ТАЧКА 1, 2. И З, ОВОГ ЗАКОНА ЧИНЕ СРЕДСТВА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАWТИТУ И РАЗВОЈ НАЦИОНАЛНИХ ПАРКОВА ЂЕРДАП, ТАРА И 

КОПАОНИК СА БИЛАНСОМ СТАЊА НА ДАН За. ЈУНА 199З. ГОДИНЕ. 

Средства за оснивање и рад Јавног предузећа Национални парк Шар 

планина чине среедства Јавног предузећа "Србија шуме", која су служила 

газдовању шумама и шумским земљиштем у државној својиниб на подручју 

Националног парга Шар планина, утврђена билансом стања на да З1. 

децембра 199З. године. 
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Члан 25. 
Управни надзор над применом овог закона врши министарство 

надлежно за послове заштите животне средине, ОДНОСНО НАДЛЕЖНИ 

ОРГАН АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ. 

Члан 30. 
Јавна предузећа из члана 23. тачка 1, 2, 3. ~1 4. 1, 2. И 3. овог закона, 

почеће са радом 1. јула 1993. године, А ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ, ПОЧЕЋЕ СА РАДОМ ДАНОМ СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

Даном почетка рада јавна предузећа из става 1. овог члана преузимају 
права, обавезе, запослене и средства , и то: 

1) ЈаВl10 предуэеће ~1Э ЧЛаЈ Ја 23. тачка 1. ОВОГ ЭаЈ<Оl Ја од ЈаВIIОГ 

предуэећа HaЦ~lOl ЈаЛII~1 парк Фрушка гора Сремска Камеll~ща; 

1) ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ НАЦИОНАЛНИМ ПАРКОМ НА 
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА" - СРЕМСКА КАМЕНИЦА; 
2) Јавно предузеће из члана 23. тачка ~. 1. овог закона од Предузећа 

за заштиту и развој Националног парка Ђердап - Доњи Милановац; 
3) Јавно предузеће из члана 23 . тачка 3. 2. овог закона од Предузећа 

за заштиту и развој Националног парка Тара - Бајина Башта; 

4) Јавно предузеће из члана 23. тачка +. 3. овог закона од Предузећа 
за заштиту и развој Националног парка Копаоник - Копаоник . 

Члан 31. 
Влада ће именовати управне одборе и директоре јавних предузећа из 

члана 23. став 1. тачка 1, 2, 3. ~1 4. 1, 2. и 3. овог закона до дана почетка 
рада тих предузећа. 

Члан 32. 
Даном ступања на снагу овог закона, ЈаВlIO предуэеће I ЈаЦИОI ЈаЛIIИ 

паРI( Фрушка гора, предузећа за заштиту и развој националних паркова 

Ђердап, Тара и Копаоник не могу отуђивати или оптерећивати имовину, нити 
запошљавати нове раднике без сагласности министра надлежног за послове 

заштите животне средине. 

Акти и радње које су предузећа донела, односно предузела супротно 

ставу 1. овог члана, ништави су. 

Опис подручја националних паркова, који је саставни део Закона о 

националним парковима, одељак број 1 под називом Национални парк 

Фрушка гора, мења се и гласи као што је наведено у члану 14. Предлога 
закона. 

НАПОМЕНА: Законом о изменама и допунама Закона о националним 

парковима, предложени су и нови чланови 13. и 15. 
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Члан 13. 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "НАЦИОНАЛНИ ПАРК ФРУШКА ГОРА" СА СЕДИШТЕМ 

У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ, ГРАД НОВИ САД, НЕ МОЖЕ ОТУЂИВАТИ ИЛИ 

ОПТЕРЕЋИВАТИ ИМОВИНУ, НИТИ ЗАПОШЉАВАТИ НОВЕ РАДНИКЕ ОД ДАНА 

СТУПАЊА НА СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

Члан 15. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У 

"СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ". 


