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У складу са чланом 43. Закона о заштити природе („Службени гласник
РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Покрајински секретаријат за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине о г л а ш а в а

Ј А В Н И У В И Д
У ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О
ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА”
И
СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА”
Подручје Парка природе „Мртваје горњег Потисја”, које се предлаже за
заштиту, обухвата територије општина Кањижа, Сента и Чока обухватајући
парцеле уписане у катастарске општине Хоргош, Мартонош, Сента, Санад, Чока,
Остојићево, Падеј и Батка.
1. ЈАВНИ УВИД У ПРЕДЛОГ ПОКРАЈИНСКЕ УРЕДБЕ О ПРОГЛАШЕЊУ
ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА” и СТУДИЈУ ЗАШТИТЕ
ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА” (у даљем тексту: документи
о заштити), одржаће се у трајању од 20 дана, од 30. октобра до 18. новембра
2014. године.
Документи о заштити заједно са детаљним описом граница и
картографским приказом заштићеног подручја Парка природе „Мртваје горњег
Потисја“, које су на основу овлашћења из чл. 41а, 102. и 103. Закона о заштити
природе израдили Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и
заштиту животне средине и Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад,
биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 0900 до 1400 часова у
просторијама Општинске управе Кањижа, Служба за инспекцијско-надзорне
послове, Главни трг бр. 1, Кањижа, канцеларија бр. 5, Општинске управе
Сента, Одсек за заштиту животне средине, Главни трг бр. 1, Сента, канцеларија
бр. 17 (I спрат) Општинске управе Чока, Одсек за привреду, пољопривреду,
развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности, канцеларија бр. 30 (I
спрат), ул. Потиска бр. 20, Чока, Покрајинског завода за заштиту природе, ул.
Радничка 20а, Нови Сад и Покрајинског секретаријата за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови
Сад, канцеларија бр. 43 (приземље).
Увид у Предлог покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе
„Мртваје горњег Потисја” може се остварити на интернет страници Покрајинског
секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине
(www.ekourb.vojvodina.gov.rs), а увид у студију заштите на интернет страници
Покрајинског завода за заштиту природе (www.pzzp.rs).

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 18
новембром 2014. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о
проглашењу, поштом или на писарницу: Покрајинском заводу за заштиту
природе, ул. Радничка 20а, 21000 Нови Сад, Покрајинском секретаријату за
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина
16, 21000 Нови Сад, Општинске управе Кањижа, Служба за инспекцијскенадзорне послове, Главни трг бр. 1, 24420 Кањижа, канцеларија бр. 5,
Општинске управе Сента, Одсек за заштиту животне средине, Главни трг бр. 1,
24400 Сента, канцеларија бр. 17 (I спрат), Општинске управе Чока, Одсек за
привреду, пољопривреду, развој, урбанизам и стамбено комуналне делатности,
канцеларија бр. 30 (I спрат), ул. Потиска бр. 20, 23320 Чока, са назнаком „ПП
Мртваје горњег Потисја – Јавна расправа о заштити”.
2. ЈАВНА РАСПРАВА о документима о заштити у оквиру које ће се
презентовати Предлог покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе
„Мртваје горњег Потисја“ и Студија заштите Парка природе „Мртваје горњег
Потисја“ и разматрати примедбе достављене током јавног увида одржаће се у
Општини Кањижа, у петак, 28. новембра 2014. године, са почетком у 1100
часова у Малој сали Општинске управе Кањижа, Главни трг бр. 1. Јавну
расправу води комисија коју образује Покрајински секретаријат за урбанизам,
градитељство и заштиту животне средине.
У јавној расправи учествују физичка лица и представници правних лица
који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, који
усмено могу образложити поднете примедбе. О свакој поднетој примедби
обрађивач докумената о заштити јавно износи свој став.
3. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ЈАВНОМ УВИДУ биће објављен на интернет
страници Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине и Покрајинског завода за заштиту природе.

ПРЕДЛОГ
На основу члана 41а. став 3. Закона о заштити природе („Сл. гласник
РС“, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), члана 32. став 1. тачка 4. и члана
35. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинској влади („Службени лист
АПВ“, број 37/14), а по прибављеној сагласности Министарства
пољопривреде и заштите животне средине број_________________
од_____________ Покрајинскa владa, на седници одржаној__________2014.
године, доноси

ПОКРАЈИНСКУ УРЕДБУ
о проглашењу Парка природе „Мртваје горњег Потисја“
Члан 1.
Проглашава се подручје са очуваним влажним стаништима, које
обухвата четири одвојене просторне целине (мртваје): Мртва Тиса наспрам
Ђале (Хоргошка мртваја), Пана, Буџак и Батка, заштићеним подручјем од
покрајинског значаја, односно II категорије, као парк природе под називом
„Мртваје горњег Потисја“ (у даљем тексту: Парк природе „Мртваје горњег
Потисја“).
Члан 2.
Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ ставља се под заштиту ради
остваривања циљева:
1. заштите
водених,
барских,
мочварних,
ливадско-пашњачких,
слатинских и степских станишта значајних за заштиту на националном
и међународном нивоу, очувања њихових еколошких карактеристика,
као
и
очувања
биодиверзитета
специфичног
за
Панонски
биогеографски регион;
2. заштите мртваја горњег Потисја у Србији на коме, због положаја и
специфичних еколошких карактеристика, егзистира велики диверзитет
биљних и животињских врста;
3. очување геоморфолошких и хидролошких облика Потиских мртваја;
4. очувања популација строго заштићених и заштићених врста флоре и
фауне, нарочито оних чије је постојање везано за водена станишта и
слатина Панонског биогеографског региона, међу којима су нарочито
значајне следеће врсте биљака: ситан пелен (Artemisia pontica), трава
против глиста (Artemisia santonicum), рапави козинац (Astragalus
asper), врањемил (Limonium gmelinii subsp. hungaricum), памук трава
(Salvia austriaca), Табернемонтанова зука (Scirpus lacustris subsp.
tabernaemontani) и мешинка (Utricularia vulgaris); инсеката: тиски
цвет (Palingenia longicauda), вилински коњиц (Gomphus flavipes) и мрав
(Liometopum microcephalum); риба: златни
караш (Carassius
carassius), лињак (Tinca tinca) и чиков (Misgurnus fossilis); водоземаца
и гмизаваца: црвенотрби мукач (Bombina bombina), обична чешњарка
(Pelobates fuscus), гаталинка (Hyla arborea), барска корњача (Emys
orbicularis), белоушка (Natrix natrix) и рибарица (Natrix tessellata);
птица: црвена чапља (Ardea purpurea), кашичар (Platalea leucorodia),
букавац (Botaurus stellaris), мали гњурац (Tachybaptus ruficollis), патка
њорка (Aythya nyroca), еја мочварица (Circus aeruginosus), цврчић

тршчар (Locustella luscinioides), вијоглавa (Jynx torquilla) и сисара:
видра (Lutra lutra);
5. обезбеђивање повољног стања станишта строго заштићених и
заштићених дивљих врста, односно значајних станишних типова;
6. очувања функције коридорa и унапређења стања еколошког
коридора, омогућавања несметане миграције живог света и
олакшавања комуникације између природних станишта унутар
мочварног и слатинско-степског коридора у горњем делу Потисја;
7. смањења интензитета, односно уклањања угрожавајућих фактора и
фаворизовања чинилаца који позитивно делују на заштићено подручје
и његове компоненте.
Члан 3.
Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ налази се на подручју
општина Кањижа, Сента и Чока, обухватајући парцеле уписане у
катастарске општине Хоргош, Мартонош, Сента, Санад, Чока, Остојићево,
Падеј и Батка
Укупна површина Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ износи 305
ha 32 a 77 m2 од чега је у државном власништву 290 ha 37 a 86 m2 (95,10
%), у друштвеном власништву 1 ha 00 a 17 m2 (0,33 %), у приватном
власништву 11 ha 93 a 36 m2 (3,91 %), а други облици власништва износе 2
ha 01 a 38 m2 (0,66 %).
Око Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ успоставља се заштитна
зона која обухвата површину од 2096,2 ha у свим катастарским општинама.
Опис граница заштићеног подручја Парк природе „Мртваје горњег
Потисја“ и његове заштитне зоне, списак катастарских парцела заштићеног
подручја по режимима заштите, као и графички приказ граница заштићеног
подручја и заштитне зоне, дати су у прилогу ове покрајинске уредбе и чине
њен саставни део.
Члан 4.
Циљеви заштите из члана 2. ове покрајинске уредбе реализују се
кроз:
1. примене активних и интервентних мера и планских активности на
заштити станишта и врста и побољшању квалитета воде и стања
екосистема;
2. успостављање мониторинга са приоритетом праћења стања популација
строго заштићених и заштићених врста,
3. реинтродукцију аутохтоних биљних и животињских врста;
4. научно-истраживачки и образовни рад;
5. обезбеђивање проходности обале за ситне животиње;
6. унапређење стања, одржавање и ревитализацију степских, слатинских
и влажних станишта и фрагмената аутохтоних шумарака;
7. успостављање појаса заштитног зеленила према пољопривредним
површинама и викенд зонама дуж мртваја, као и дуж обале Тисе,
применом аутохтоних врста;
8. дефинисање водног режима у складу са потребама строго заштићених
и заштићених врста израдом правилника о водном режиму сваке
мртваје појединачно;
9. одржавање годишњег осциловања водостаја мртваја од најмање 50
cm,
са
минималним
водостајем
водостаја
у
летње-јесењем
периоду/током вегетационог периода;

10. јасно дефинисање количина воде коју корисник може користити за
наводњавање из мртваја у одређеном времену (за вегетациони и
ванвегетациони период године) обезбеђујући минимални одрживи
режим у складу са водним билансом;
11. сузбијање инвазивних врста и градације штетних врста применом
механичких, биолошких и биотехничких средстава, као и хемијских
средстава у складу са Законом;
12. негу и обнову шумске вегетације фаворизовањем природне и мозаичне
обнове шума, остављање појединачних извала и сувих стабала;
13. усмеравање сукцесије природне вегетације путем контролисане
испаше и кошења травних станишта;
14. контролисано кошење трске и редовно одношење биомасе приликом
кошења и/или сече;
15. постављање вештачких дупљи, острваца и хранилишта за строго
заштићене и заштићене врсте;
16. очување природне вегетације у зони од око 300m од старих стабала
аутохтоних врста дрвећа;
17. просторно и временски ограничене радове на редовном одржавању
корита и обале (измуљивање, уклањање сувишне вегетације без
употребе хемијских препарата);
18. планске активности и интервентне мере на побољшању квалитета воде
и стања екосистема по усвојеним програмима и у складу са очувањем
природних вредности простора;
19. очување континуитета високог зеленила небрањеног дела уз Тису и
континуитет травних површина уз насип;
20. санација и реконструкција хидротехничких објеката са циљем
побољшања хидроеколошких услова мртваје;
21. изловљавање алохтоних врста;
22. унапређивање постојећих и формирање нових еколошких коридора
према суседним подручјима у саставу еколошке мреже;
23. подстицање традиционалних облика коришћења простора;
24. eдукацију корисника простора ради усклађивања њихове активности
са потребама очувања природних вредности;
25. просторно и сезонски ограничену презентација природних и културних
вредности;
26. развој еко, етно и риболовног туризма и уређење пунктова за потребе
презентације природног добра, едукације, туризма и рекреације;
27. oбележавање
едукативних
стаза
за
приказивање
природних
вредности.
Члан 5.
На простору Парка природе „Мртваје горњег Потисја“, успостављају се
следећи режими заштите: режим заштите II степена и режим заштите III
степена.
Режим заштите II степена износи 162,75 ha, или 53,07% заштићене
површине.
Режим заштите II степена обухвата следеће локалитете: старе насипе
уз Мртву Тису наспрам Ђале и Пану са очуваном степском вегетацијом,
водена огледала мртваја Пана, Буџак и Батка, аутохтоне шумарке беле врбе
(Salix alba) и топола (Populus sp.) у небрањеном делу Тисе и два станишта
ларви тиског цвета (Palingenia longicauda) у обалском делу Тисе.
Режим заштите III степена износи 143,93 ha, или 46,93% заштићене
површине.

Режим заштите III степена обухвата водено огледало Мртве Тисе
наспрам Ђале, шумарке на потесу Ердеглук, канал ка Мартоношкој мртваји,
део плавног подручја Тисе са насипом и почетни јужни и северни део
мртваје Буџак, као и околни простор мртваје Буџак до старог насипа са
шумарцима и обрадивим површинама и њеном северном делу.
Члан 6.
На подручју Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ забрањује се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

радови и активности који могу имати неповољан утицај на
геоморфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет,
животну средину, еколошки интегритет и естетска обележја предела;
угрожавање
минималног
одрживог
водног
режима
приликом
коришћења воде из мртваја;
непланско сакупљање и уништавање дивљих врста;
повећање расцепканости (фрагментације) станишта стварањем нових
или јачањем ефеката постојећих баријера;
лов на мртвајама;
изградња ветрогенератора;
паљење трске;
пошумљавање бара, ливада и пашњака;
упуштање непречишћених отпадних вода, као и вода испод квалитета
који одговара β-мезосапробној класи;
нагла промена нивоа воде у периоду од 15. марта до 15. септембра;
сеча старих репрезентативних јединки аутохтоних врста дрвећа;
непланска сеча и оштећивање шумског дрвећа, замена састојина и
групација аутохтоних врста дрвећа алохтоним;
привредни риболов;
прскање одраслих комараца у периоду ројења (парења) тиског цвета;
хемијско и физичко загађивање, отварање депонија, одлагање
складиштење опасних материја (резервоари горива и сл.) и
спровођење активности које представљају потенцијалну опасност за
угрожавање квалитета животне средине.
На подручју Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ ограничава се:

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

промена морфологије терена (раскопавање и насипање обала и сл.) на
радове на побољшању хидролошких и еколошких услова мртваје;
употреба ванбродских мотора на моторе на електро погон, осим на
реци Тиси и за потребе управљача (постојеће чамце који нису у складу
са овом мером заменити у року од 5 година од дана проглашења
заштите);
постављање молова ван викенд зона на оне за научно-истраживачке
сврхе;
постављање молова на типске од природних материјала величине до
16m2, чији је број усклађен са капацитетом простора;
лов на период од 15.09. до 29.02.;
кошење, испаша и сеча трске, уклањање водене и мочварне
вегетације на планске активности очувања и унапређења станишта;
крчење младих врбака генеративног порекла (малата) на потребе
ревитализације влажних станишта;
постављање и изградња нових објеката ван грађевинских и викенд
зона на изградњу за потребе спровођења мера заштите и унапређења
заштићеног подручја;

9.
10.

11.
12.
13.
14.

ограђивање приобаља викенд-зона уз обавезну примену еколошко
прихватљивих елемената са отворима већим од 10 cm и издигнутом 15
cm изнад тла;
промена намене површина (земљишта) на промену у смеру смањења
интензитета коришћења простора (превођење обрадивих површина
слабијег бонитета у пашњаке и сл), формирања заштитног појаса и у
сврху ревитализације станишта;
изградња инфраструктуре на простор намењен за развој туризма и
потребе управљања;
изградња надземних водова на изградњу у оквирима постојећих
објеката инфраструктуре;
изградња електричних водова ниског и средњег напона на водове који
су изграђени применом посебних техничко-технолошких решења која
спречавају колизију и електрокуцију птица;
уређење обале на подручје купалишта и риболовних места утврђених
планским документима.
Члан 7.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, поред
забрана из члана 6. став 1. ове покрајинске уредбе, забрањује се:
1. спровођење регулационих радова и вађење глине у обалском делу
реке Тисе на локалитетима развоја ларви тиског цвета;
2. обрада земљишта и мелиоративни радови на природним травним
стаништима и уклањање травног покривача са слојем земљишта.
Члан 8.
На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, поред
ограничења из члана 6. став 2. ове покрајинске уредбе, ограничава се:
1. риболов на рекреативни, и то на локације изван станишта ларви тиског
цвета;
2. обнова шума и формација аутохтоних врста дрвећа на групимичну.
Члан 9.
На површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, поред
ограничења из члана 6. став 2. ове покрајинске уредбе, ограничава се:

1.
2.

чишћење и продубљивање водотока на просторно и временски
ограничено у складу са природним вредностима;
употреба пестицида на удаљеност већу од 50 m од катастарске
парцеле мртваје.
Члан 10.

се:

1.
2.
3.
4.

У заштитној зони Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ забрањује
извођење радова који негативно утичу на хидролошки режим
природног добра или на квалитет воде влажних станишта унутар
заштићеног подручја
формирање нове грађевинске и радне зоне;
код реконструкције објеката повећање постојеће спратности;
изградња ветрогенератора;

5.
6.
7.

изградња вештачких језера и рибњака у сливном подручју мртваја;

репарцелација: уситњавањe катастарских парцела испод 0,2 ha
и укрупњавањe изнад 2 ha;
привремено и трајно одлагање свих врста отпадних материја, као и
транспорт опасног отпада.
Члан 11.

се:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

У заштитној зони Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ ограничава
унапређивање постојећих и формирање нових еколошких коридора
према суседним заштићеним подручјима, као и подизање заштитних
пољозаштитних појасева на планско усмерене активности;
употреба материјала за изградњу објеката на обали Тисе на оне што
грубље текстуре (избегавати сјајне цигле и стакло), а где није могуће
избећи сјајне материјале потребно је користити оне што светлијих
боја;
изградња привезишта, на плански утврђену локацију и капацитет за
потребе организованог привезивања чамаца корисника простора;
изградња далеководних објеката и инфраструктуре тако да се носачи
изолатора изолују пластичним навлакама, и то у положај на доле, а
жице обележити на упадљив начин;
постављање и употреба заливних система у складу са хидроеколошким
потенцијалима мртваја;
ограђивање приобаља уз обавезну примену еколошко прихватљивих
елемената са отворима већим од 10 cm и издигнутим 15 cm изнад тла;
камповање и постављање мобилијара и објеката за камповање на за ту
сврху предвиђене, назначене и уређене просторе;
асфалтирање постојећих путева у појасу од 700 m од обале Тисе тако
да се у смесу асфалта убаци светли шљунак или обоје беле мат пруге
по њему.
Члан 12.

За радове и активности на простору Парка природе „Мртваје горњег
Потисја“ прибавља се акт о условима и мерама заштите природе које издаје
Покрајински завод за заштиту природе у складу са Законом о заштити
природе.
Члан 13.
Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ поверава се на управљање
Јавном водопривредном предузећу „Воде Војводине“ из Новог Сада (у даљем
тексту: Управљач).
Управљач jе дужан нарочито да: чува, унапређује, промовише
заштићено подручје; спроводи прописане режиме заштите; доноси план
управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби утврђен актом о
проглашењу; обележи заштићено подручје, границе и режиме заштите у
складу са посебним правилником о начину обележавања; осигура неометано
одвијање природних процеса и одрживог коришћења заштићеног подручја;
обезбеди надзор над спровођењем услова и мера заштите природе; прати
кретање и активности посетилаца и обезбеђује обучене водиче за
туристичке посете; води евиденције о природним вредностима и о томе
доставља податке Покрајинском заводу за заштиту природе; води

евиденцију о људским активностима, делатностима и процесима који
представљају фактор угрожавања и оштећења заштићеног подручја и о томе
доставља податке Покрајинском заводу за заштиту природе, покрајинском
органу управе надлежном за послове заштите животне средине и
министарству надлежном за послове заштите животне средине; у сарадњи са
републичком и покрајинском инспекцијом и органима безбедности спречава
све активности и делатности које су у супротности са актом о проглашењу и
представљају фактор угрожавања и девастације заштићеног подручја;
доноси акт о накнадама; врши и друге послове утврђене законом и актом о
проглашењу.
Ако управљач вршењем послова утврди да је учињен прекршај или
постоји основана сумња да је учињено кривично дело или привредни
преступ, овлашћен је и дужан да поднесе одговарајућу пријаву или захтев
за покретање прекршајног поступка.
Уколико се у поступку надзора над радом стручног и инспекцијског
надзора утврди да управљач не извршава обавезе установљене актом о
проглашењу, управљање заштићеним подручјем се одузима и поверава
другом управљачу.
Члан 14.
Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних
и других вредности Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ спроводи се
према плану управљања који Управљач доноси за период од десет година (у
даљем тексту: План управљања).
План управљања из става 1. овога члана садржи нарочито:
1. приказ главних природних и створених вредности, као и природних
ресурса;
2. оцену стања животне средине заштићеног подручја;
3. преглед конкретних активности, делатности и процеса који
представљају фактор угрожавања заштићеног подручја;
4. дугорочне циљеве заштите, очувања и унапређења и одрживог
развоја;
5. анализу и оцену услова за остваривање тих циљева;
6. приоритетне активности и мере на заштити, одржавању, праћењу
стања и унапређењу природних и створених вредности;
7. приоритетне задатке научноистраживачког и образовног рада;
8. планиране активности на одрживом коришћењу природних вредности,
развоју и уређењу простора;
9. просторну идентификацију планских намена и режима коришћења
земљишта;
10. активности на промоцији вредности заштићеног подручја;
11. студијску
(истраживачку),
програмску,
планску
и
пројектну
документацију потребну за спровођење циљева и активности;
12. облике сарадње и партнерства са локалним становништвом и другим
власницима и корисницима непокретности;
13. активности и мере на спровођењу плана са динамиком и субјектима
реализације плана управљања и начин оцене успешности његове
примене;
14. финансијска средства и друге материјалне претпоставке за
извршавање поверених послова у управљању заштићеним подручјем и
начин њиховог обезбеђења.

План управљања садржи и превентивне мере заштите од пожара
сходно законима којима се регулише ова област и прописима донетим на
основу тих закона.
На план управљања из става 1. овог члана, сагласност даје
покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне средине по
претходно прибављеном мишљењу Покрајинског завода за заштиту природе.
Управљач је дужан да анализира спровођење Плана управљања и
остварене резултате и, по потреби, изврши његову ревизију.
О предлогу плана управљања заштићеним подручјем Управљач је
дужан да обавести јавност. Обавештење јавности подразумева јавни увид у
предложени план.
Јавни увид организује и спроводи управљач и траје 30 дана.
Члан 15.
План управљања из члана 14. става 1. ове покрајинске уредбе се
остварује годишњим програмима управљања, на које сагласност даје
покрајински орган управе надлежан за послове заштите животне средине.
Годишњи програм управљања садржи нарочито: детаљан приказ
задатака односно послова у периоду до истека календарске године на
чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу
заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и
укупног социо-економског развоја; приказ субјеката и организационих и
материјалних услова за извршење програма, висине и извора потребних
финансијских средстава.
Извештај о остваривању годишњег програма управљања за претходну
годину и годишњи програм управљања за наредну годину, управљач
доставља покрајинском органу надлежном за послове заштите животне
средине до 15. децембра текуће године.
Члан 16.
План управљања и годишњи програм управљања управљач ће донети
у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове покрајинске уредбе.
До доношења докумената из става 1. овог члана управљач ће послове
заштите и развоја обављати према привременом програму управљања који
ће донети у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове покрајинске
уредбе, уз сагласност покрајинског органа управе надлежног за послове
заштите животне средине.
Привремени програм управљања из става 2. овог члана садржи
нарочито: детаљан приказ задатака односно послова у периоду до
доношења Плана управљања на чувању, одржавању, унапређењу,
приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе
науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског
развоја; приказ конкретних послова на изради и доношењу управљачких
документа, првенствено Плана управљања, правилника о унутрашњем реду
и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја;
приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању
информационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и
организационих и материјалних услова за извршење програма, висине и
извора потребних финансијских средстава.

Члан 17.
Управљач је дужан да обезбеди унутрашњи ред и чување заштићеног
подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби
који доноси уз сагласност покрајинског органа управе надлежног за послове
заштите животне средине.
Актом из става 1. овог члана утврђују се правила за спровођење
прописаног режима заштите, а нарочито: начин понашања посетилаца и
других корисника при кретању, боравку и обављању послова на заштићеном
подручју; начин обављања делатности при коришћењу природних ресурса и
простора за изградњу објеката; места, површине и објекти у којима се због
очувања дивљих биљака и животиња и других вредности ограничава
кретање или забрањује и ограничава обављање одређених радњи, као и
трајање тих мера; врсте дивљих биљака и животиња чије је коришћење,
односно брање, сакупљање и излов ограничено, као и начин и услови
обављања тих радњи; услови заштите приликом обављања научних
истраживања и образовних активности; места и услови за одлагање отпада;
начин одржавања уредности и чистоће заштићеног подручја; поступак
издавања сагласности и других аката корисницима од стране управљача;
начин и организација чуварске службе, чувања заштићеног природног
добра, опрема и средства неопходна за чување и одржавање; начин
спровођења превентивних мера заштите од пожара, других елементарних
непогода и удеса.
Правила одређена актом из става 1. овога члана и друге неопходне
информације за спровођење режима заштите, управљач је дужан да јавно
огласи и на погодан начин учини доступним посетиоцима и корисницима.
Члан 18.
Управљач је дужан да донесе акт о накнади за коришћење заштићеног
подручја Парк природе „Мртваје горњег Потисја“ и достави га на сагласност
покрајинском органу управе надлежном за послове заштите животне
средине.
Актом о накнади Управљач одређује висину, начин обрачуна и
плаћања накнаде за коришћење заштићеног подручја у складу са
критеријумима које прописује Влада Републике Србије.
Управљач је дужан да средства од накнада за коришћење заштићеног
подручја користи за заштиту, развој и унапређење заштићеног подручја,
односно за спровођење плана и програма управљања.
Средства од накнада из става 2. овог члана, управљач је дужан да
води на посебном рачуну.
Акт о накнади се објављује у „Службеном листу АП Војводине“ и на
други погодан начин који одреди Управљач.
Члан 19.
Финансирање Парка природе „Мртваје горњег Потисја“ обезбеђују се
из прихода остварених обављањем делатности и управљања заштићеним
подручјем, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, средстава
обезбеђених за реализацију програма, планова и пројеката у области
заштите природе, из буџета Републике, Аутономне покрајине Војводине и
општина Кањижа, Сента и Чока, као и донација, поклона, помоћи и из
других извора финансирања у складу са законом.

Члан 20.
Управљач ће у року предвиђеном у Плану управљања извршити
идентификацију спољне границе заштићеног природног добра и границе
површина односно локалитета са режимом заштите II степена на терену и
њихово обележавање на прописани начин, у сарадњи са Републичким
геодетским заводом и Покрајинским заводом за заштиту природе.
Управљач је дужан да у року предвиђеном у Плану управљања заснује
дигиталну базу података односно географски информациони систем о
природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и
другим подацима од значаја за управљање Парком природе „Мртваје горњег
Потисја“.
Члан 21.
Планови изградње и уређења простора, планови, програми и основе
из области шумарства, ловства, водопривреде, пољопривреде, заштите
споменика културе, туризма и други програми и планови који се односе на
коришћење природних ресурса и простора у заштићеном подручју Парка
природе „Мртваје горњег Потисја“ усагласиће се са Просторним планом
Републике Србије, Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине
Војводине, овом покрајинском уредбом и Планом управљања из члана 15.
ове покрајинске уредбе.
Члан 22.
Ова покрајинска уредба ступа на снагу
објављивања у „Службеном листу АП Војводине“.
Број:
Нови Сад

осмог

дана

ПРЕДСЕДНИК
ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ
др Бојан Пајтић

од
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Прилог 1.
ОПИС ГРАНИЦА ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА
ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА“ И ЗАШТИТНЕ ЗОНЕ
1. Опис граница заштићеног подручја Парка природе „Мртваје горњег
Потисја“
Просторна целина: „Мртва Тиса наспрам Ђале“
Просторна целина обухвата два одвојена локалитета. Почетна тачка
описа границе заштите првог локалитета је северозападна међна тачка парцеле
16862 К.О. Хоргош, Општина Кањижа. Граница иде на исток до међународне
границе са Републиком Мађарском. Скреће на југ па на исток међународном
границом кроз К.О. Хоргош, К.О. Мартонош до североисточне међне тачке
парцеле 2030, К.О. Мартонош, Општина Кањижа. Ломи се на југозапад,
источном међном линијом парцеле 2030, на северозапад иде граничном
линијом парцела 2030 и 6852 у дужини од 160m где скреће на југозапад
источном међном линијом парцеле 2032 до њене крајње јужне међне тачке.
Враћа се на североисток, западном међном линијом исте парцеле до
североисточне међне тачке парцеле 6852. Скреће на запад, пресеца парцелу
насипа 6800, ломи се на северозапад, пратећи доњу ножицу насипа до
југоисточне међне тачке парцеле 1942. Граница иде на север источном међном
линијом парцела 1942, 1939, ломи се на запад северном међном линијом
парцеле 1939, јужном међном линијом парцеле 6847 до међне тачке са К.О.
Хоргош. Наставља у истом правцу јужном међном линијом парцеле 7607 К.О.
Хоргош, скреће на југоисток, источном међном линијом парцеле 16666,
обухвата парцелу 7647 и наставља до међне тачке са К.О. Мартонош. У истом
правцу иде источном међном линијом парцеле 6801, К.О. Мартонош до међне
тачке насипа. Пресеца насип парцеле 6802 и скреће на запад јужном међном
линијом парцеле насипа до тромеђе парцела 6802, 6803 и 6883. Ломи се на
север западном међном линијом парцеле насипа 6802, скреће на исток
северном међном линијом насипа, ломи се на север, западном међном линијом
парцеле 6801 до међне тачке са К.О. Хоргош. Наставља на севрозапад, кроз
К.О. Хоргош западном међном линијом парцела 16670, 16661, 16679, ломи се
на запад јужном међном линијом парцеле 16680 до тромеђе парцела 7970/3,
7970/2 и 16680. Скреће на север пресеца парцелу 16680, наставља западном
међном линијом парцела 7972, 7973/1, ломи се на северозапад, југозападном
међном линијом парцела 16658, 16659, 16657 до југоисточне међне тачке
парцеле 3711. Скреће на запад јужном међном линијом исте парцеле до међне
тачке границе пута парцеле 3750. Скреће на север источном границом пута
3750 до северозападне међне тачке парцеле3720. Ломи се на исток северном
међном линијом исте парцеле до међне линије парцеле 16657. Скреће на север,
западном међном линијом парцела 16657, 16651 до југоисточне међне тачке
парцеле 16790. Ломи се на исток, пресеца парцелу 16651 и скреће на југ
источном међном линијом парцеле 16652 до северозападне међне тачке
парцеле 3691. Ломи се на исток северном међном линијом исте парцеле до
њене североисточне међне тачке. Скреће на југ, источном међном линијом
парцела 3691, 3692, 3696. Наставља у истом правцу западном границом рова
кроз парцелу 3695/3 у дужини од 157m где се ломи на запад, пресеца исту
парцелу до преломне међне тачке на парцели 16651. Ломи се на југ,
источноммеђном линијом парцеле 16651 до међне тачке парцеле 3700. Граница
заштите скреће на исток, северном границом парцеле 3700, на север, западном

границом парцеле 3699, на исток, па на југ границом парцеле 3698 до њене
југоисточне међне тачке. У правцу југа, пресеца парцелу 3703 и наставља
источном међном линијом парцеле 16653 до северозападне међне тачке
парцеле 7606/1. Скреће на исток, северном међном линијом парцеле 7606/1.
Скреће на исток, северном међном линијом парцеле 7606/1 до међне линије
парцеле 16682. Ломи се на север западном међном линијом парцеле 16682 до
почетне тачке описа границе заштите.
Почетна тачка описа границе заштите другог локалитета станишта ларви
тиског цвета је тачка удаљена 100m од североисточне међне тачке парцеле
2037 К.О. Мартонош на граничној линији парцеле 6799 (река Тиса). Граница
иде на исток у парцелу реке Тисе у дужини 20m где се ломи на југоисток идући
паралелно са источном граничном линијом парцеле Тисе на одстојању 20m до
тачке удаљене 40m од североисточне међне тачке парцеле 6858. Ломи се на
југозапaд ,улази у парцелу 2038 у дужини од 70m, где скреће на северозапад
идући паралелно на одстојању 70m од источне међне линије парцеле реке
Тисе, обухватaјући делове парцела 2038, 6857 и 2037 до тачке удаљене 70m
од почетне тачке описа границе овог локалитета.
Просторна целина: „Пана“
Просторна целина „Пана“ обухвата три одвојена локалитета.
Почетна тачка описа границе заштите првог локалитета је преломна
тачка на јужној међној линији парцеле 14417/6 К.О. Сента, Општина Сента и
североисточна међна тачка парцеле насипа 21032/77. Граница заштите иде на
југозапад, граничном линијом парцеле насипа до њене крајње југозападне
међне тачке. Скреће на исток, па на североисток пратећи граничну линију
насипа до југоисточне међне тачке. Ломи се на север до почетне тачке описа
границе заштите првог локалитета. Почетна тачка описа границе заштите
другог локалитета је тромеђа парцела 14813/1, 14820/3 и 14814 (стара Тиса).
Граница заштите иде на југозапад, западном граничном линијом парцела
14814, 15191, на исток јужном граничном линијом парцела 15215 и 15220 до
југоисточне међне тачке парцеле 15220. Ломи се на север источном међном
линијом исте парцеле. Скреће на запад, северном међном линијом парцела
15220, 15215, ломи се на северозапад, североисточном међном линијом
парцела 15191, источном међном линијом парцеле 14814 до њене крајње
међне тачке. Скреће на север граничном линијом парцеле 14814 до почетне
тачке описа границе заштите овог локалитета.
Почетна тачка описа границе заштите трећег локалитета станишта ларви
тиског цвета је североисточна међна тачке парцеле 15271/2. Граница иде на
североисток улази у парцелу 20581 (река Тиса) у дужини од 20m, где се ломи
на југоисток идући паралелно са западном грaничном линијом парцеле реке
Тисе на одстојању 20m, где се ломи до наспрам југоисточне међне тачке
парцеле 15278. Граница скреће на југозапад јужном међном линијом исте
парцеле у дужини од 44m, где се ломи на северозапад, пресеца парцеле 15278,
15277, 15276, 15275, 15274/1 до југозападне међне тачке парцеле 15273/2. У
истом правцу иде западном међном линијом парцеле 15273/2, пресеца парцеле
15272/1, 15271/1 до тачке на северној граничној линији парцеле 15272/1
удаљене од њене северозападне међне тачке. Скреће на североисток северном
међном линијом исте парцеле до почетне тачке описа границе заштите овог
локалитета.
Просторна целина: „Буџак“
Почетна тачка описа границе заштите је северозападна међна тачка
парцеле 1081/1 К.О. Санад, Општина Чока. Граница иде на североисток,

северном међном линијом парцела 1081/1, 1081/2, 1081/3, 1074, 1073, 1070,
993, 809, 902, 986, 985/2, 985/1, 980, 979/2, 979/3, 979/1, 975/1, 974, 973,
972, 970/2, 970/1, 963, источном међном линијом парцела 2816/3, 2816/1,
2816/2, 2816/4, 2821, 2822 до међне тачке са К.О. Чока. Скреће на
североисток међном линијом катастарских општина до севроисточне међне
тачке парцеле 2333/1К.О. Чока, Општина Чока. Ломи се на југ, источном
међном линијом парцела 2333/1, 2333/3, 2333/5, 2329, 2334/1, 2334/2, 2334/3,
2334/1 до северозападне међне тачке парцеле 2899. Ломи се на југ до
североисточне међне тачке парцеле 2834. Граница скреће на запад, северном
међном линијом парцела 2834, 2831 до јужне међне тачке парцеле 2830/2.
Ломи се на север, западном међном линијом исте парцеле до међне тачке са
К.О. Санад. У истом правцу иде западном међном линијом парцеле 3264 К.О.
Санад до њене северне међне тачке. Враћа се на југ источном међном линијом
исте парцеле до међне тачке са К.О. Чока. Скреће на исток границом
катастарских општина до северозападне међне тачке парцеле 3759 К.О. Санад.
У правцу истока иде северном односно западном међном линијом парцеле 3759,
јуугозападном међном линијом парцеле 3753, јужном међном линијом парцеле
3758 до њене крајње југозападне међне тачке. Ломи се на север, па на
североисток граничном линијом исте парцеле до јужне међне тачке парцеле
1081/6. Скреће на запад јужном међном линијом парцела 1081/5, 1081/4,
1081/3, 1081/1 до југозападне међне тачке парцеле 1081/1. Ломи се на север
до почетне тачке описа границе заштите.
Просторна целина: „Батка“
Почетна тачка описа границе заштите је тромеђа парцела 2501/4, 2500/3
и 2497, К.О. Остојићево, Општина Чока. Граница иде на југоисток,
североисточном границом парцеле 2497, ломи се на југ, источном границом
парцеле 2497, ломи се на југ, источном границом исте парцеле до међне тачке
са К.О. Падеј. Граница иде на запад јужном међном линијом парцела 8037/3,
8037/4, К.О. Падеј до пројектоване линије одбрамбеног насипа Тисе. Ломи се
на североисток границом пројектоване линије до међне тачке са К.О. Батка,
Општина Сента. Ломи се на запад, па на североисток граничном линијом
парцеле 14467/1 К.О. Батка. Скреће на југоисток, северном међном линијом
парцеле 14467/1 до међне тачке са К.О. Падеј. У правцу југоистока иде
границом катастарских општина до тромеђе катастарских општина Батка, Падеј
и Остојићево. Ломи се на североисток, границом катастарских општина Батке и
Остојићева до североисточне међне тачке парцеле 14466/1 К.О. Батка. Ломи се
на југ границом парцеле 14466/1. Скреће на запад јужном границом парцела
14466/1, 3854/24, скреће на север до међне тачке са К.О. Остојићево. Граница
иде на исток границом катастарских општина до југозападне међне тачке
парцеле 2472/6, К.О. Остојићево. Ломи се на север границом исте парцеле у
дужини 50m где скреће на југоисток, пресеца парцеле 2472/6, 2472/7, 2472/9
до тачке на граничној линији парцеле 2472/10 удаљене 60m од њене
југозападне међне тачке уједно и међна тачка са К.О. Батка. У правцу
југоистока иде границом катастарских општина до југозападне међне тачке
парцеле 2471/2. Ломи се на север њеном западном међном линијом у дужини
од 70m, где скреће на југоисток, пресеца парцеле 2471/2, 2471/3, 2471/7,
2471/4, 2471/5 до југозападне међне тачке парцеле 2471/4, 2471/5 до
југозападне међне тачке парцеле 2498. Скреће на североисток границом
парцеле 2498 до парцеле 2494. Ломи се на северозапад западном границом
исте парцеле, у истом правцу јужном границом парцеле 2494/3 до њене
југозападне међне тачке. Скреће на североисток границом исте парцеле,
пресеца парцелу 2497 до почетне тачке описа границе заштите ове просторне
целине.

1.1. Површине са режимом заштите II степена
Просторна целина: Мртва Тиса наспрам Ђуле
Локалитет: Стари насип из мртвају
Налази се у К.О. Хоргош, Општина Кањижа. Обухвата парцеле: 3691,
3692, део 3703, део 16651, 16652, 16653, 16654, 16655, 16656, 16657, 16658,
16659, 16660 ио 16662.
Локалитет: Поплавна шума у небрањеном делу Тисе
Налази се у К.О. Мартонош, Општина Кањижа. Обухвата парцеле: 2030,
део 6852 и део 2032.
Локалитет: Станиште ларви тиског цвета код Мартоноша
Налази се у К.О. Мартонош, Општина Кањижа. Обухвата парцеле: део
2037, део 6857, део 2038 и део 6794.
Просторна целина: Пана
Локалитет: Стари насип код Пане
Налази се у К.О. Сента, Општина Сента. Обухвата парцелу насипа
21032/77.
Локалитет: Мртваја Пана
Налази се у К.О. Сента, Општина Сента. Обухвата парцеле: 14814,
15191, 15215, 15220.
Локалитет: Станиште ларви тиског цвета код Пане
Налази се у К.О. Сента, Општина Сента. Обухвата парцеле: део 15271/1,
15271/2, део 15272/1, 15272/2, 15273/2, део 15274/1, 15274/2, део 15275, део
15276, 15277, 15278.
Просторна целина: Буџак
Локалитет: Водено огледало мртваје Буџак
Налази се у К.О. Сунад и К.О. Чока, Општина Чока. Обухвата парцеле:
809, 963, 970/1, 970/2, 971, 972/1, 972/2, 973, 974, 975/1, 979/1, 979/2, 979/3,
980, 985/1, 085/2, 986, 992, 993/1, 993/2, 1070/1, 1070/2, 1073, 1074, 1081/1,
1081/2, 1081/3, 1081/4, 1081/5, 1081/6, 2816/1, 2816/2, 2816/3, 2816/4, 2821,
2822, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, К.О. Санад и парцеле:
2329, 2333/1, 2333/2, 2334/1, 2334/2, 2334/3, 2827, 2828, К.О. Чока.
Локалитет: Аутохтона поплавна шума у небрањеном делу Тисе
Налази се у К.О. Чока, Општина Чока. Обухвата парцелу: 2830/2.
Просторна целина: Батка
Локалитет: Водено огледало мртваје

Налази се у К.О. Остојићево и К.О. Падеј, Општина Чока. Обухвата
парцеле: 2498, 2499, К.О. Остојићево и парцелу 8032, К.О. Падеј.

2. Опис граница заштитне зоне Парка природе „Мртваје горњег
Потисја“
Заштитна зона ПП „Мртваје Горњег Потисја“ се састоји из четири
просторне целине.
Најсевернија просторна целина је „Мртва Тиса наспрам Ђале“.
Почетна тачка описа границе је североисточна међна тачка катастарске
парцеле 3608, К.О. Хоргош, Општина Кањижа. Граница заштите иде у правцу
југоистока, уз државну границу са Р.Мађарском, све до реке Тисе и наставља
јужно по линији границе између К.О. Мартонош, Општина Кањижа и К.О.
Српски Крстур, Општина Нови Кнежевац. Граница скреће на југозапад уз
северозападну међну линију катастарске парцеле 2040 К.О. Мартонош. Скреће
ка северозападу код североисточне међне тачке катастарске парцеле 2041/6 и
наставља уз западну границу катастарске парцеле 6800 и скреће уз јужну
границу парцеле 2238, наставља западном границом до краја исте парцеле, где
скреће на исток уз границу парцеле 2263, даље иде на север уз источну
границу парцела 2269, 6873, 2270, 2271, 2273, 2274, скреће на запад, уз јужну
границу парцела 2275, 6803, скреће на југ код североисточне међне тачке
парцеле 2282, наставља јужно до југоисточне међне тачке парцеле 2262 и
скреће ка западу уз јужне границе парцела 2261, 2260, 2259, 2258, 2257,
2256, 2251, 2253, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, до јужне
међне тачке парцеле 2295. Одатле наставља ка северозападу уз југозападне
границе парцела 2295, 2318 до источне међне тачке парцеле 2320/2, наставља
североисточно уз границу са К.О. Хоргош у коју скреће код југоисточне међне
тачке парцеле 7660, скреће ка северозападу до јужне међне тачке парцеле
7658. Наставља уз источну границу исте парцеле до северозападне међне
тачке парцеле 7652/15, где скреће ка североистоку и прати границу парцеле
16798 полукружно све до јужне међне тачке парцеле 7952, скреће западно до
југоисточне тачке 7948 где наставља на север уз источну границу исте
парцеле. Прелази насип и наставља ка северу уз источну и северну границу
парцеле 7990/2, даље наставља између парцела 7992/2, 7992/1 до парцеле
пута 16795 чијом границом иде до југоисточне међне тачке парцеле 7578, уз
чији источни и северни део наставља ка северу између парцела 7577/1 и
7577/2, прелази парцелу пута 16794, наставља ка северу источном границом
парцеле 7503/1, у истом правцу иде до југоисточне међне тачке парцеле 7492,
у правцу севера иде граничном линијом парцела до североисточне међне тачке
парцеле 7383, скреће на запад северном границом исте парцеле до
североисточне међне тачке 7377/2 и наставља северно уз парцелу пута 16793.
Даље наставља ка северу уз источну границу парцела 3771, 3829/1 до међне
тачке на парцели пута 3833/3 где скреће ка североистоку, пресеца парцеле
3833/1 и 3612/1 до западне границе насипа наставља ка северу уз источну
границу парцеле 3608 до почетне тачке описа границе.
Друга просторна целина је „Пана“.
Почетна тачка описа границе је северозападне међна тачка парцеле
14491 К.О. Сента, Општина Сента. Граница иде ка југу до северне границе
парцеле 21057 уз коју наставља источно до јужне међне тачке парцеле 14466,
где скреће ка југо до јужне границе парцеле 14426/1, скреће источно уз јужне
делове парцела 5081, 5080, прелази насип и северном границом парцеле 21025

долази до реке Тисе. Скреће ка југу и прати границу реке Тисе, до јужне међне
тачке парцеле 20581, скреће ка истоку и поклапајући се са границом К.О.
Санад, Општина Чока, наставља југоисточно, скреће ка западу и код
североисточне међне тачке парцеле 15286/8 се враћа у К.О. Сенту, прати
северну границу парцеле 15286/1 на чијој северозападној међној тачки скреће
ка југу и прати парцелу пута 20922/1 до јужне међне тачке парцеле пута
20922/2 и скреће ка северозападу уз исту парцелу све до јужне границе
парцеле 4490 коју прати до њене северозападне међне тачке, где скреће ка
југу уз насип и скреће западно уз северну границу парцеле 14192/2 и
наставља уз насип Старе Тисе. Прати границу насипа све до источне међне
тачке парцеле 14342 уз чију северну границу иде до половине, па скреће ка
северу уз западну границу парцеле 14344/1, скреће на запад уз северну
границу парцеле 14345/8, одакле наставља ка северу између парцела 14368 и
14369 до северне границе парцеле пута 20662 уз коју иде све до југоисточне
међне тачке парцеле 4860, прати северозападну границу парцеле 14495,
пресеца 14497, наставља северним границама парцела 14493 и 14492 до
почетне тачке описа.
Трећа просторна целина је „Буџак“.
Почетна тачка описа је северозападна међна тачка парцеле 1094, К.О.
Санад, Општина Чока. Граница иде ка истоку јужном међном линијом парцела
3798, 1071/3, 1071/1, скреће на североисток код јужне међне тачке парцеле
1071/1, коју прати до источне тачке, где скреће ка истоку и наставља јужном
међном линијом парцела 634/1 и 1044, скреће на североисток источном
границом парцеле 1044, на исток јужном границом парцеле 808/20, до западне
међне тачке парцеле 1014, где скреће ка југоистоку, наставља до јужне међне
тачке парцеле 1012, где скреће ка истоку и прати јужне међне границе
парцела 1012, 1011, 1009, 1006, пресеца 810/1, наставља ка истоку јужним
међним линијама парцела 865 и 863, где скреће ка југу и иде до северозападне
међне тачке парцеле 922, скреће ка истоку и прати јужну међну линију
парцеле 919/2, на чијој југоисточној међној тачки скреће ка југу, источном
међном линијом парцеле 928/1 до њене југоисточне међне тачке где скреће ка
истоку и наставља до западне међне линије парцеле 2808, где скреће ка
југоистоку и прати источну међну линију парцеле 2812 све до К.О. Чока, где
улази код североисточне тачке парцеле 2316 и чију источну међну линију
прати све до њене јужне међне тачке, где скреће ка западу до источне међне
линије парцеле 2308, коју прати до јужне међне линије пута 2886, којом иде на
запад до југоисточне међне тачке парцеле 2353, где скреће ка северу до
североисточне међне тачке парцеле 2351, где скреће ка југозападу и прати
северозападне међне линије парцелеа 2351, 2350 и 2344 на чијој
северозападној међној тачки скреће ка северозападу и иде до североисточне
међне тачке парцеле 2396, скреће ка југозападу до југоисточне међне тачке
парцеле 2403, чију јужну међну линију прати све до њене јужне међне тачке
где скреће ка југоистоку и прати међну линију парцеле 2786/3 све до
североисточне међне тачке парцеле 2773, чију северну међну линију прати ка
западу, пролази јужном међном линијом парцела 2823/1 и 2820, скреће ка
северу код југоисточне међне тачке парцеле 2828 и скреће ка северу источном
међном линијом парцела 2818, 2819, 2822. Скреће ка југу уз источну међну
линију парцеле 2839, и на њеној јужној тачки скреће ка северозападу,
наставља до североисточне међне тачке парцеле 2834, где скреће ка
југозападу, прати међну линију исте парцеле, коју пресеца у правцу
северозапада и наставља ка северу уз источну међну линију парцеле 2887,
наставља ка северу уз западну границу парцеле 2888 уз границу са К.О. Сента,
Општина Сента, наставља ка северу, улази у К.О. Санад, пресеца парцелу
14665, скреће ка северозападу код југоисточне међне тачке парцеле 1095, уз

чију источну међну линију наставља ка северу уз међну линију парцеле 1107,
све до почетне тачке описа.
Четврта просторна целина је „Батка“ у општини Чока.
Почетна тачка описа је северна међна тачка парцеле 2494/1 К.О.
Остојићево, општина Чока. Иде ка југоистоку, прелази насип, наставља
источном границом парцела 2516/44, 2516/43, 2516/19, и на југозападној
међној тачки парцеле 2516/13 скреће ка истоку до североисточне међне тачке
парцеле 2508/12, где скреће ка југу и наставља све до северне међне линије
парцеле 2508/36, где скреће ка истоку, северним међним линијама парцела
2508/36, 2508/16, 2508/17, 2508/26 и на северној међној тачки парцеле
2508/25 скреће ка југоистоку уз источну међну линију исте парцеле, до
границе парцеле 2470, где наставља на исток до западне међне линије парцеле
2448/1, где скреће ка југу источном међном линијом парцела 2463/1, 6122,
2424, 2389, 6125 и 2390, улази у К.О. Падеј, скреће ка западу уз јужну међну
границу парцеле 3195, пресеца парцеле 3194 и 3195 на чијој западној међној
линији скреће ка северу и на југоисточној међној тачки парцеле скреће ка
западу и прати јужну међну линију парцела 2864/1, 2864/2 и 2864/3 све до
источне међне тачке парцеле 2857, наставља ка северу, пролази насип и
наставља североисточно северном границом парцеле 8038/1. Улази у К.О.
Батка, наставља североисточно, пресеца 3852/2 и наставља ка североистоику
уз северозападну међну линију парцеле 3854/145 све до К.О. Остојићево, где
наставља југоисточном међном линијом парцеле 2493 све до почетне границе
описа.

Прилог 2.
ПРЕГЛЕДНА КАРТА ПАРКА ПРИРОДЕ „МРТВАЈЕ ГОРЊЕГ ПОТИСЈА“

