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Локација 

Општина Бачка Паланка је јединица локлане самоуправе (ЈЛС) у Републици Србији (РС). 

Налази се у Аутономној покрајини Војводини (АПВ) и припада Јужнобачком управном 

округу, коме припада још 11 општина и Град Нови Сад. Према подацима из 2004. године, 

општина се простире на површини од 579 km², што је сврстава у групу већих општина у 

Војводини. Од наведене површине пољопривредну површину чини 47.342 ха, а шумску 

2.801 хa. Центар општине је Бачка Паланка. 

Општина обухвата 14 насељених места, од којих су у бачкој регији: Бачка Паланка, 

Челарево, Гајдобра, Нова Гајдобра, Пивнице, Деспотово, Силбаш, Параге, Обровац, 

Товаришево, Младеново и Карађорђево. Поред наведених места, општини припадају и два 

насељена места у Срему, Нештин и Визић. 

Скица 1. Насељених места општине Бачка Паланка. 

 

 

Извор: Интернет. 

Географски положај: Општина има веома повољан географски положај. Налази се у 

близини великих градова, удаљена је 40 км од Новог Сада, 122 км од Београда и 107 км од 

Суботице. Такође, удаљена је 323км од Будимпеште и 564 км од Беча. Мрежом 

магистралних, регионалних и локалних путева у дужини од 300 километара повезана су 

сва насеља у Општини. Бачка Паланка се налази на обали реке Дунав на граници са 
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Републиком Хрватском, који спаја општину са Европом и Црним морем. На 1.297 

километру реке Дунав налази се мост „25 мај“ који спаја Бачку Паланку и град Илок у 

Републици Хрватској. Дунав, који чини границу између Бачке и Срема пресеца општинску 

територију. 

Територија општине се налази у умерено континентаном климатском појасу. У њој се 

смењују климатски утицаји са свих страна, као у осталом и на подручју читаве Војводине, 

будући да представља равницу отворену у свим правцима.  

Због свог положаја, повољних климатских услова (панонска равница, река Дунав и 

обронци планине Фрушке Горе), уређеном мрежом магистралних, регионалних и 

локалних путева, богатом традицијом и мултинационалношћу Бачка Паланка има услове 

за значајан развој туризма. 

Географска ширина: 45°14′59,1″N; Географска дужина: 19°23′36,38″Е;  

Историјски подаци: На основу археолошких налаза и писаних историјских докумената, 

на територији садашње општине Бачка Паланка, људи су живели непрекидно од 

праисторије оприлике 30.000 година пре нове ере. Услед повољних природних услова, 

благе климе, плодног земљишта и близине реке Дунав, на овом подручју смењивале су се 

цивилизације од праисторије до данас. Прва стална насеља су подигнута у 11. веку, а 

назив Паланка се помиње 1593. год.  

Од 11. века на овој територији су живели Угари и Срби што потврђују словенски 

топоними: Велики и Мали Гајић, Голубњак, Рајково, Ристићев пут, Урошка бара итд. 

Крајем 16. века ову територију заузимају Турци, а Карловачким миром 1699. године су их 

заувек напустили. После тога ову територију је населио нови талас српског становништва, 

које се услед појаве разних болести, куге, маларије и др. због мочварног тла и влажног 

поднебља до краја 18. века доста проредило, па Аустроугарска на ова подручја због 

заштите граница доводи нове колонисте, Немце, Словаке и Мађаре. На овој територији су 

до 1916. године постојала три насеља: Стара, Нова и Немачка Паланка.  

Дана 20.10.1944. године, Бачка Паланка је ослобођена од фашистичке окупације у Другом 

светском рату. Тај дан се обележава као Дан општине Бачка Паланка и један од 

најзначајнијих датума у историји општине. 

Археолошка налазишта: Најстарија налазишта откривена до сад на територији Бачке 

Паланке датирају из периода између млађег и старијег каменог доба. Најстарији 

археолошки налази су силекси (камено оруђе) који датирају из доба млађег мезолита, а 

најбројнији су налази бронзаног доба и касног средњовековног периода. На сремској 

страни општине су бројни налази из римског доба. Једно од највреднијих налазишта је 

"Келтски опидиум" (I век н.е.) тј. тврђава са земљаним бедемима из периода 100 године 

пре нове ере у ширим Европским оквирима- једно од најбоље очуваних утврђења тога 

доба. На подручју Челарева пронађено богато налазиште рано средњовековно насеље и 

некропола (од VIII до X века) гробље на коме је пронађена и чувена – „Менора из 

Челарева“ артефакт Хазара, која је непроцењиве вредности. 

На подручју општине Бачка Паланка до сада су пронађена 33 археолошка налазишта. 

Најбројнији су налази бронзаног доба и касног средњовековног периода; Праисторијско 

налазиште „Голокут“ код Визића; Раносредњовековно насеље са некрополом на граници 

бачкопаланачког и челаревског атара локалитет „Циглана“; Локалитет „Багремар“ из 
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периода мезолита; Локалитет на потезу Полој „Обала Дунава“ из периода прото-неолита; 

Локалитет „Суљковача“ у атару Товаришева; Локалитет „Шеров салаш“; Локалитет 

„Кулуштра“ - Црквине - бакарно доба; Локалитет „Турски брег“ - бронзано доба. 

Један од најзначајнијих споменика културе је барокни дворац (у којем се чува стилски намештај 

из последња три столећа) и барокни парк породице Дунђерски из XИX века, затим воденица и 

„Сремска кућа“ у селу Нестин. Од сакралних споменика најзначајнији су иконостаси Српске 

православне цркве у Бачкој паланци из 1773. године и у селима Деспотову, Силбашу и 

Нестину. Такође, заштићени споменици природе Црна топола, четири платана, мочварни 

чемпреси и пар белорепих орлова су заштићени споменици природе.  

Демографија: Општина Бачка Паланка је мултинационална и мултикултурна средина. 

Према последњем попису становника из 2011. године, у општини, живи и ради 55.528 

становника. Насељена места, према попису из 2011. године (према броју становника):  

Бачка Паланка 28.239, Челарево 4.831, Пивнице 3.337, Обровац 2.944, Младеново 2.679, 

Товаришево 2.657, Гајдобра 2.578, Силбаш 2.467, Деспотово 1.853, Нова Гајдобра 1.220, 

Параге 921, Нештин 794, Карађорђево 738 и Визић 270. 

И поред прилива становништва током 90-их, у свим местима општине број становника опада. 

Између два пописа (2002. и 2011. године) број становника се смањио за око 9% и то нижим 

наталитетом од морталитета и исељавањем у друге веће центре у земљи, Нови Сад, и Београд и 

иностранство углавном у Словачку, Аустрију, Словенију. У самом граду број становника се 

смањио за 4%, док су села изгубила: Обровац 7%, Челарево 11%, Параге 11%, Деспотово 12%, 

Нештин 12%, Пивнице 13%, Гајдобра 13%, Силбаш 13%, Нова Гајдобра 13%, Товаришево 14%, 

Младеново 20%, Визић 24% и Карађорђево 27%.  

Етничка припадност станонвиштва према резултатима Пописа становништва из 2012. године  

говори да највише има Срба 43.843, затим Словака 5.047, Мађара 1356, Рома 1064, итд. 

Општина има негативан природни прираштај у 2019. години на 1.000 становника – 5,7%. 

Степен развијености 

Општина Бачка Паланка је по степену развијености сврстана и I групу, што значи да је 

изнад републичког просека. Општина спада у десет најразвијенијих општина у AП 

Војводини. 

Привредне делатности  

Територија Општине Бачка Паланка има успешну и дугу традицију индустријализације. У 

XVIII веку се, од чисто аграрног места, Бачка Паланка почиње развијати у мањи благо 

индустријализован градић у коме је почела производња цигле, тканина, дувана, обуће, 

свиле и прерада кудеље. У XIX веку развија се прерада дрвета и почиње са радом парни 

млин. Прва пошта је основана 1828. године, пристаниште је изграђено 1867. године, прво 

кредитно друштво и телеграф 1869. године, а суд 1871. године. Бачка Паланка је прву 

штампарију добила 1881. године, прва сијалица је употребљена 1886. године, железничка 

пруга је изграђена 1856. године, а телефон је почео да се употребљава 1904. године. 

На бачкој страни обале Дунава, на подручју општине, простире се 0,5-2 километра широка 

ниска ритска површина, угрожена високим водама Дунава. Због тога на самој обали нема 

изграђених насеља. Најближа Дунаву је Бачка Паланка. Периферни јужни делови града 

удаљени су од реке 500 м. Једино сремско насеље Нештин лежи непосредно уз десну дунавску 
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обалу. Због поменутих разлога, на подручју општине није изграђено ни једно речно 

пристаниште, тако да Дунав, иако велика међународна пловна река, у саобраћајном погледу за 

општину нема већег значаја. Општинском територијом трасирана су и два пловна канала 

Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Читавом ширином општинско подручје пресеца канал Бачки 

Петровац-Каравуково, правцем исток-запад, а мањи североисточни део код Деспотова пресеца 

канал Нови Сад-Савино Село правцем север-југ. Поред Младенова, уз југозаадно ивично 

подручје општине тече речица Мостонга.  

Општина Бачка Паланка по својим природним ресурсима коју чини обала Дунава, Тиквара, 

резерват Карађорђево, Фрушка гора, мрежа канала Дунав - Тиса - Дунав (ДТД) и значајном 

површином пољопривредног земљишта, са повољним условима за развој туризма и изузетно 

погодним условима за развој транзитног саобраћаја као и три привредна гиганта (Нектар 

сокови, Пивара Челарево и привредно друштво за производњу подних и зидних облога Таркет), 

представља једну од најразвијенијих општина у Србији. Поред Таркета, Нектара и Челаревске 

пиваре (Карлсберг Србија), као успешне компаније могу се навести индустрија слада АД 

Малтинекс, Соја Протеин, млинска индустрија АД Житопродукт, кланица АД Бачка - Бачка 

Паланка, фабрика чарапа Real Knitting - Гајдобра, фабрика електроинсталационе опреме Алинг 

- Гајдобра, металско предузеће Ковис БП, Мајевица, Платнер, Ениа, Фертил и многи други.  

Пољопривреда представља значајан потенцијал развоја са 47.342 ха1 ораница. Углавном се гаје 

ратарске културе, кукуруз, шећерна репа и друге, с тим што последњих година значајно опадају 

површине на којима се узгаја пшеница. На територији општине развијене су и сточне фарме, 

баве се свињогојством (27.000), гајењем оваца и коза (12.000), живинарством (више од 220.000 

кокошака), узгојем говеда (преко 6.000 грла).  

Дугу традицију на овој територији има и гајење воћа и поврћа и виноградарство. Бачка 

Паланка има највеће површине у Србији засађене парадајзом - 253 ха, сојом преко 14.000 

ха, узгој пасуља је највећи у Војвдоини - преко 100 ха), површине под јабукама су међу 

најзначајнијим у Србији (преко 500 ха). Према попису пољопривреде[3] из 2012. године 

под виноградима је 167 ха, углавном на поручју Нештина и Визића, бостана има 92 ха 

углавном у Силбашу, под паприком је 318 ха, углавном у Деспотову и др. Значајне 

предности добро развијене пољопривреде овог краја су географски положај, клима, здраво 

окружење, производни капацитети и искуство мештана.  

Структура привреде и предузетничка клима 

Укупан број активних привредних субјеката који послују на територији општине Бачка 

Паланка износи 2.258, с тим што је број предузетника знатно већи у односу на број 

привредних друштава. Број новооснованих привредних субјеката у посматраном периоду 

од 2018. до 2021. године износи 696 (125 привредних друштва и 571 предузетник), а 

угашених 655 (182 привредна друштва и 473 предузетника).  

Предузетничка клима у општини је испод нивоа Републике. Број активних привредних 

друштава на 1.000 становника износи 15,29 што је испод републичког просека, док је број 

предузетничких радњи је на 1.000 становника 28,58 што је ниже од просека Републике 

(36,17 предузетничких радњи је на 1.000 становника). 

 
1 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта из 2020. године. 
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Нето ефекат нових привредних субјеката износи 1,1:1 (на 10 угашених предузећа отвори 

се 11 нових), док на нивоу Републике износи 1,7:1  

Број привредних друштава и предузетника 

Табела 1. Број привредних друштава 

 2018. 2019. 2020. 2021. 

Aктивних 856 791 780 782 

Новооснованих 35 42 33 15 

Угашених 17 108 44 13 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#.Подаци последњег ажурираног стања за период 01-

01-30.06.2021. 

Табела 2. Број предузетника 

 2018. 2019. 2020. 2021. 

Aктивних 1.411 1.419 1.458 1.476 

Новооснованих 193 165 136 77 

Угашених 161 155 98 59 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#.Подаци последњег ажурираног стања за период 01-

01-30.06.2021. 

Пословање привредних друштава 

Финансијске перформансе привредних субјеката 

Број запослених у привредним друштвима чини око 50% укупно запослених на територији 

целе општине. У периоду од 2018. до 2020. број запослених у привредним друштвима је 

благо порастао, а број привредних друштава је благо опао а приходи су у овом периоду 

имали мање осцилације. 

Табела 3. Финансијске перформансе привредних друштава 
 2018. 2019. 2020. 

Број привредних друштава 684 659 636 

Број запослених 9.022 9.208 9.283 

Пословни приходи 92.335.599 93.614.988 92.625.079 

Нето добитак 5.936.512 8.651.668 8.810.632 

Број привредних друштава са нето добитком 421 433 421 

Нето губитак 1.705.782 562.512 1.647.680 

Број привредних друштава са нето губитком 131 117 133 

Укупна средства 103.064.823 105.717.328 103.684.220 

Капитал 53.450.304 58.876.631 59.560.112 

Губитак 9.230.563 5.868.750 5.868.750 

Број привредних друштава са губитком изнад 

висине капитала 

128 108 114 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#.Подаци последњег ажурираног стања за период 01-

01-30.06.2021. 

Обим пословних прихода привредних друштава по запосленом у  износи 10.125,583 РСД, 

али, према подацима АПР, од укупног броја привредних друштава са територије општине 

Бачка Паланка, око петине послује са губитком. 
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Табела 4. Финансијске перформансе предузетника 

 2018. 2019. 2020. 

Број предузетника 76 996 994 

Број запослених 244 1.741 1.657 

Пословни приходи 807.530 6.976.942 7.390.158 

Нето добитак 29.696 242.353 274.044 

Број предузетника са нето добитком 68 797 669 

Нето губитак 1.261 35.813 65.194 

Број редузетника са нето губитком 7 138 221 

Укупна средства 458.074 3.203.376 3.338.297 

Капитал 135.085 960.104 1.116.039 

Губитак 13.295 160.742 182.953 

Број предузетника са губитком изнад висине капитала 14 161 209 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/#.Подаци последњег ажурираног стања за период 01-

01-30.06.2021. 

Број запослених код предузетника чини нешто више од 10% укупно запослених на територији 

целе општине. У периоду од 2018. до 2019. године, број запослених је значајно поирастао а у 

2020. години мало опао. Број предузетника је у 2019. вишеструко повећан а у 2020. години је 

уследио пад броја предузетника за нешто више од 5%. Приходи су у 2019. години вишеструко 

повећани. Благи раст прихода реализован је и у 2020. години. Обим пословних прихода по 

запосленом у предузетничком сектору у периоду 2018. до 2020. година износи 4.166,565 РСД, 

што је близу 60% мање него код привредних друштава, која су самим тим дупло продуктивнија 

од предузетника. Према подацима АПР, од укупног броја предузетника са територије општине 

Бачка Паланка, око једне десетине предузетника послује са губитком. 

Остварене инвестиције у нова основна средства, по карактеру изградње 

У Бачкој Паланци су унапред дефинисани циљеви даљег развоја који се ослањају првенствено 

на инвестициона улагања. Тачније, планирана улагања усмерена су ка обезбеђењу услова за 

инвестирање и развој привреде и приватног предузетништва. Посебан акценат стављен је на 

афирмацију слободних локација за изградњу ради унапређења туристичке понуде. За поједине 

активности у оквиру изградње општина Бачка Паланка већ има израђене идејне пројекте. 

Графикон 1 и 2. Структура остварених инвестиција у нова основна средства, по карактеру 

изградње (лево) и техничкој структури (десно) током 2019. године у Бачкој Паланци (у %) 

   
Извор: РЗС, Општине и региони у Републици Србији 2020. 
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На графиконима изнад видимо да је на територији општине Бачка Паланка током 2019. године 

највеће учешће остварених инвестиција по карактеру изградње било у нове капацитете са 

вредношћу од 2.022,9 милиона динара, док према техничкој структури доминирају 

инвестиције у опрему са монтажом (2.976,8 мил. дин) уз веће учешће домаће опреме (38,4%). 

Ако посматрамо учешће остварених инвестиција у нова основна средства по делатностима, 

видимо да је током 2019. године у Бачкој Паланци највише инвестирано у прерађивачку 

индустрију до 2.902,4 мил. дин. (64,3%), затим у пољопривреду, шумарство и рибарство (13%), 

а на трећем месту су инвестиције у државну управу и обавезно социјално осигурање (8,6%). 

Најмање је инвестирано у здравствену и социјалну заштиту (0,1%). 

Запосленост 

Бачка Паланка има релативно повољан ниво запослености и не тако висок ниво грађана који су 

регистровани као незапослени. Стопа запослености износи 75,50%. и изнад је циљане 

вредности у Стратегији Европа 2020 која износи мин 75%. Укупан број запослених на 

територији општине Бачка Паланка у 2020. години износи 16.853 лица (Табела 5), од тога 

77,63% су запослени су у правним лицима (привредна друштва, установе, задруге и друге 

организације), а 17,11% су приватни предузетници (лица која самостално обављају делатност) и 

запослени код њих, а 5,27% су регистровани индивидуални пољопривредници. 

Табела 5. Запосленост у општини Бачка Паланка 

 2018. 2019. 2020. 2021. 

Број запослених 16.276 16.962 16.853  

Број незапслених 4.733 4.152 3.854 4.361 

Просечна зарада у (РСД) 45.376 49.233 53.069  

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

Графикон 1. Укупан број запослених у општини Бачка Паланка 

 
Извор: РЗС (2020) Општине у Србији 

Број запослених је од 2018. до 2020. године бележио благи раст. У периоду после 2020. 

године овај тренд се наставио. Структура запослености дата је у Табели 6. Од укупног 
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броја запослених, 45,5% ради у сектору индустрије, рударства, вађењу камена, енергетици 

и грађевини, у терцијалном сектору ради 49%, а у сектору пољопривреде 4,5%. 

Табела 6. Структура запослености 
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Извор: РЗС (2020) Општине у Србији 

Стопа запослености (израчунава се односом броја запослених и укупно активног становништва) 

је прилично висока и износи 75,50%. 

Табела 7. Проценат Активног становништва према попису из 2011. године 
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55528 22213 16770 5443 3736 1707 33315 7956 13393 413 3871 4845 2837 

Извор: РЗС (2020) Општине у Србији 

Проценат активног становништва, према попису из 2011. године износи 22.213 или 

40%, док издржавано становништво износи 33.315 или 60% од укупног броја 

становника општине.  

Од укупног броја незапослених, према попису из 2011. године, 1.707 лица, односно 31,3% 

први пут тражи посао. 

Незапосленост 

Према подацима Националне службе за запошљавање, укупан број незапослених лица на 

крају 2020. године износио је 3.854. Од укупног броја незапослених, 32,2% чини 

неквалификована радна снага, што је више него на нивоу Србије, али свакако треба 

додатном едукацијом/преквалификацијом, ову групу смањити.  

Број незапослених на 1.000 становника у 2020. години износио је 0,75, док од укупног 

броја незапослених, 46,8% чине жене. 

 

 

 



Табела 8. Број незапослених лица према стручној спреми 

 2018. 2019. 2020. 2021. 

Неквалификовани 1.590 1.368 1.240 1.460 

Нижа стручна спрема 251 225 193 234 

Квалификовани 1.117 967 905 1.025 

04. Средња стручна спрема 1.268 1.102 1.059 1.185 

05. Висококвалификовани 12 16 13 17 

06. Виша стручна спрема 114 16 13 17 

07. Висока стручна спрема 381 374 364 348 

Укупно 4.733 4.152 3.854 4.361 

Извор: https://pretraga2.apr.gov.rs/APRMapePodsticaja/# 

Преглед броја незапослених и учешћа жена у укупној незапослености представљен је на 

графиконима 2. и 3. 

Графикон 2. Регистровани незапослени на 1000 становника 

Извор: (РЗС) 2020 http://devinfo.stat.gov.rs/Opstine/libraries/aspx/dataview.aspx  
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Графикон 3. Учешће жена у незапослености 

Извор: (РЗС) 2020, Девинфо 

Инфраструктура  

Саобраћајна инфраструктура 

Саобраћајно-комуникативни значај општине Бачка Паланка за РС проистиче из њеног 

географског положаја, сходно чињеници да је као погранична општина са Републиком 

Хрватском позиционирана на северозападу Србије (природна граница је река Дунав). Пошто је 

ово чисто равничарска општина, то је копненом саобраћају, примарно друмском саобраћају, 

додељена висока важност. Такође, изражен саобраћајни потенцијал за Општину има и река 

Дунав, као међународни пловни пут, а донекле и железнички саобраћај. 

Друмски саобраћај 

Мрежу друмских саобраћајница на територији општине Бачка Паланка сачињавају државни 

путни правци I и II реда, као и општински категорисани и некатегорисани путеви. 

Државни путеви I реда сматрају се носиоцима друмског саобраћаја на националном нивоу. 

Територију Општине значајним делом пресецају државни путеви I Б реда: бр. 12 (Суботица - 

Сомбор - Оџаци – Бачка Паланка – Нови Сад - Зрењанин - Житиште - Нова Црња - граница са 

Румунијом (прелаз Српска Црња)) и бр. 19 (веза са државним путем бр. 12 – Нештин – Ердевик 

– Кузмин – граница са БиХ (прелаз Сремска Рача)). Као споне између округа или насељених 

места унутар једног округа, територијом Општине пролазе и следећи државни путеви II реда, и 

то путеви II A реда: бр. 108 (Бачка Топола – Кула – Деспотово – Силбаш – Бачка Паланка – 

граница са Хрватском (прелаз Бачка Паланка)), бр. 111 (Оџаци – Ратково – Силбаш – Бачки 

Петровац – Руменка – Нови Сад), бр. 112 (Бачко Ново Село – Бач – Ратково – Деспотово – 

Сириг – Темерин - Жабаљ) и бр. 119 (граница са Хрватском (прелаз Нештин) – Беочин – 

Сремска Каменица), као и пут II Б реда: бр. 306 (Гајдобра - Челарево). Поменуте саобраћајнице 

карактерише савремени коловозни застор. 

Локални (општински) путеви (категорисани или некатегорисани) су у функцији повезивања 

свих насељених места унутар територије Општине. Приметно је да су све саобраћајнице из ове 

категорије покривене асфалтним коловозним застором (Табела 1.) 
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Табела 9. Упоредна структура и густина путне мреже територијалних јединица (у км, км/км2) 

Територија Укупно 
Савремени 

коловози 

Државни путеви  

I реда 

Државни путеви  

II реда 
Општински путеви 

Површина 

територије 

Густина 

путне 

мреже Свега 
Савремени 

коловози 
Свега 

Савремени 

коловози 
Свега 

Савремени 

коловози 

Република Србија 43.839 29.183 3.864 3.864 9.651 9.049 30.324 16.270 88.499 0,49 

Регион Војводине 5.930 5.452 1.024 1.024 1.962 1.956 2.944 2.472 21.614 0,27 

Јужнобачка област 1.166 1.134 175 175 509 509 482 450 4.026 0,29 

Бачка Паланка 137 137 36 36 80 80 21 21 590 0,23 

Извор: РЗС (2020). Општине и региони у Републици Србији 2020. 

Густина путне мреже унутар општине Бачка Паланка је испод обласног и регионалног нивоа, 

односно значајно испод националног нивоа. Мали број километара општинских путева и 

чињеница да су државни путеви често у функцији повезивања насеља на територији Општине, 

намеће потребу ширења капиларне мреже општинских путева, нарочито имајући у виду број и 

изражену разуђеност насељених места. Број и просторни распоред аутосервисних радионица и 

бензинских пумпи генерално задовољава тренутни интензитет саобраћаја у општини. 

Једна од етапа међународне Еуро Вело 6 бициклистичке руте (Дунавска бициклистичка рута) 

пратећи ток Дунава пролази и кроз насеље Бачка Паланка, и наставља даље ка Новом Саду. 

Алтернативни бициклистички правац се пружа од насеља Карађорђево до насеља Бачка 

Паланка, а затим преко реке Дунав ка Републици Хрватској. Коришћење бицикла као превозног 

средства је веома заступљено на територији Општине. Међутим, у многим насељима је 

присутан недостатак пешачких и бициклистичких стаза, те се овај вид саобраћаја претежно 

обавља коловозом, угрожавајући укупну безбедност саобраћаја.  

Сходно Закону о путевима, за све послове изградње, одржавања и експлоатације државних 

путева I и II реда надлежно је ЈП Путеви Србије. Управљaње општинским путевима, улицама и 

некатегорисаним путевима у насељеним местима у надлежности је органа локалне самоуправе. 

За изградњу и одржавање локалне путне мреже у највећој мери задужени су ЈП Дирекција за 

изградњу Општине Бачка Паланка и Војводинапут – Бачкапут доо из Новог Сада. 

Генерално, стање путне мреже се може оценити задовљавајућим, при чему у мањем обиму 

постоје локални путни правци ван захтеваних техничких димензија или оптерећени са нешто 

лошијим стањем коловозног застора. Као лимитирајући фактор интензивнијег инвестирања у 

локалну саобраћајну инфраструктуру примарно се јавља мањак финансијских средстава за те 

намене (као локалне самоуправе тако и републичких институција). Додатно оптерећење 

представља чињеница функције пограничне општине, са са неколико граничних прелаза ка 

Републици Хрватској. 

У центру насељеног места Бачка Паланка активна је општинска, аутобуска станица са свим 

захтеваним пратећим садржајима, која у одређеној мери не одговара постављеним саобраћајно-

техничким стандардима и прописима, те постоји потреба њеног измештања. Такође, на 

територији Општине постоји добра дисперзија довољног броја аутобуских стајалишта 

(стационираних ван и на коловозу), која су често ограничена нижим нивоом безбедности 

путника од потребног. Јавни (аутобуски) превоз са 4 зракасто организоване линије (Бачка 

Паланка - Товаришево; Бачка Паланка – Младеново; Бачка Паланка – Пивнице; и Бачка 

Паланка – Нештин - Визић) и довољним бројем дневних полазака, добро повезује 

административни центар Општине (главна аутобуска станица) са свим насељеним местима 

Општине. Поред овога, у функцији повезивања општинске територије су и дневне међуградске 

руте, најчешће ка Новом Саду и Београду. 



Капацитет расположивог паркинг простора за путничка (унутар урбаних зона општине) и 

теретна возила (унутар радних зона) је на задовољавајућем нивоу. 

Железнички, водни и ваздушни саобраћај 

На територији општине физички постоје два пружна коридора. Један је део регионалног 

пружног правца Нови Сад – Гајдобра – Оџаци – Сомбор (пружни правац у функцији превоза 

људи и робе), за који је према плановима вишег реда планирана модернизација и 

реконструкција (електрификација), уз изградњу нове железничке станице у Гајдобри погодној 

за организацију интегралног саобраћаја. Поред ње, у функцији је и пружни правац Гајдобра - 

Бачка Паланка (локална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга тренутно у 

функцији робног транспорта), која би у скоријој будућности у складу са развојем РТЦ Бачка 

Паланка требала да буде модернизована и реконструисана. На територији општине у функцији 

су три железничке станице (стајалишта), у Бачкој Паланци, Гајдобри и Парагама. На територији 

Општине у функцији је 26 пружних прелаза, од којих су само 2 обезбеђена рампом. 

Као водоток од примарног значаја који пролази територијом Општине, а који има 

карактеристике пловног пута је река Дунав (Паневропски коридор VII). Он за Општину 

представља значајан природни и привредни ресурс. Нажалост, из угла Општине, пловни 

потенцијал Дунава за потребе превоза роба и путника није довољно искоришћен. На подручју 

општине није изградено ни једно речно пристаниште. Иако Дунав може бити носилац 

интегралног повезивања свих видова саобраћаја на територији Општине, постојеће теретно 

(лучко) пристаниште у Бачкој Паланци нема успостављену добру везу са друмском и 

железничком инфраструктуром. Такође, лука није технички и инфраструктурно адекватно 

опремљена за интензивније обављање интегралног транспорта. У плану је развој и уређење 

постојеће зоне терминала, складишних, претоварних и управљачких капацитета, те повезивање 

Дунава и железнице. У функцији друмског саобраћаја, преко реке Дунав је постављен мост, 

чија конструкција (примарно пловидбени отвори) може представљати ограничење организације 

пловидбе већих пловила. Поред Дунава, територијом  Општине пролазе и два пловна канала у 

саставу Хидросистема ДТД. Средишни део Општине пресеца канал Бачки Петровац - 

Каравуково, док мањи део Општине код Деспотова пресеца канал Нови Сад - Савино Село. 

Расположива алтернатива за општину Бачка Паланка са аспекта ваздушног саобраћаја је 

међународни путничко-теретни аеродром Никола Тесла у Београду (удаљеност Општине од 

аеродрома је око 120 км) а потенцијал цивилних летова мањих авиона носи и аеродром у Ченеју 

(Нови Сад), који је тренутно у функцији спортске и пољопривредне авијације. 

Развој интер(националне) мултимодалности саобраћаја на територији Општине могао би се 

посматрати кроз организацију робно-транспортног чворишта на потезу луке Бачка Паланка 

(индустријска зона Југ) у ком би се дунавском коридору приближила железничка 

инфраструктура и виталне регионалне и националне саобраћајнице. Ово је донекле предвиђено 

и републичким и покрајнским просторним плановима. 

Даљи развој  саобраћаја на територији Општине ограничени су: мањком алтернативних 

локалних саобраћајница, које би извршиле ефикасније повезивање постојећих насеља, односно 

које би растеретиле главне саобраћајнице (државни путеви) од притиска теретног саобраћаја, 

примарно на правцу Н. Сад - граница са Хрватском; ниским нивоом функционалности 

постојећих железничких коридора; мањка бициклистичких и пешачких стаза; лошом 



функционалношћу лучког пристана и недостатком потребних инфраструктурних елемената за 

интензивнији развој интегралног транспорта; плавна зона уз обалу Дунава; и друго. 

Енергетска инфраструктура 

Усмеравање развоја енергетске инфраструктуре на подручју општине Бачка Паланка треба да 

обухвати усклађивање укупних потреба за енергијом са рационалним коришћењем 

расположиве енергије. Упоредо, тежње треба фокусирати на јачању енергетске ефикасности у 

свим сегментима производње, дистрибуције и потрошње различитих видова енергије. Такође, у 

условима климатских промена, нестабилности цене фосилних горива и забринутости за опште 

стање животне средине, структуру понуде енергије треба модификовати колико год је то 

могуће у корист обновљивих извора енергије.  

Електроенергетска мрежа 

Најчешћи вид трансформисане и утрошене енергије на националном и локалном нивоу 

представља електрична енергија. На територији Општине функционишу три енергане за 

производњу електричне енергије из обновљивих извора (на био гас) укупне снаге 3 MW, и то 

два постројења на фарми „Дрља 1976 доо – Бачка Паланка“ и једно постројење на фарми 

„Будућност АД“. Појединачна постројења су снаге од по 1 MW, а сва произведена електрична 

енергија се пласира путем локалне електро мреже. Сва насељена места општине су 

електрификована. Дистрибуцију електричне енергије до крајњих потрошача (физичких и 

правних лица) на територији Општине врши огранак Електродистрибуције Србије д.о.о. 

(дистрибутивно подручје Нови Сад) Електродистрибуција Нови Сад која послује у саставу ЈП 

Електропривреда Србије. 

Дистрибуција електричне енергије на територији општине спроводи се из трафостаница ТС 

Бачка Паланка 1 110/35 kV, ТС Бачка Паланка 2 110/20 kV, снаге 2x31 МVА, и ТС Челарево 

110/20 kV, снаге 3х31 MVA. Прве две трафостанице су далеководима од 110 kV прикључене 

прстену Футог - Нови Сад 3 - Србобран. 

На територији општине положено је неколико далековода, и то: далековод бр.159/1 од 110 kV 

Србобран - Бачка Паланка 1, далековод бр. 159/2 од 110 kV Бачка Паланка 1 - Бачка Паланка 2, 

и далековод бр. 1011 од 110 kV Бачка Паланка 2 - Футог. Такође, територију Општине пресеца 

и далековод од 220 kV бр. 209/2 Сремска Митровица 2 - Србобран. 

Иако преносна мрежа и трансформаторске станице својом дисперзијом покривају комплетну 

територију општине, и даље у деловима појединих насеља долази до не тако ретких падова 

напона, као последица раста броја корисника и јачања потреба за електричном енергијом који 

нису испраћени адекватним темпом развоја електроенергетске мреже. Постојећи 

средњенапонски и нисконапонски далеководи су примарно надземни. 

Тежња ка рационализацији дистрибуције и потрошње електричне енергије иницира јачање 

енергетске ефикасности система у употреби (смањење губитака у енергији током 

дистрибуције), нарочито у ситуацији употребе одређеног дела застарелих елемената енергетске 

инфраструктуре. Средњорочно, на стабилност снабдевања електричном енергијом сигурно би 

утицала ревитализација или замена застарелих делова дистрибутивне мреже. Дугорочно, у 

линији са растућим потребама за енергијом у појединим насељеним местима Општине, фокус 

би требао бити на изградњи нових енергетских објеката са пратећим далеководима. 

Постоји потреба реконструкције застарелих сегмената електро мреже, као и замена 10 kV 

средњенапонских водова са 20 kV средњенапонским водовима који могу да одговоре расту 



броја корисника (домаћинстава и потрошача из индустријских зона). Дугорочно, у плану је 

провлачења високонапонског 400 kV далековод Нови Сад 3 - Бачка Паланка преко територије 

општине. Такође, у плану је замена свих средњенапонских 35 kV водова у 20 kV водове, уз 

адаптацију и трансфер трафостаница 35/10 kV и 35/20 kV у 20 kV разводна чворишта. Ово 

претпоставља и реконструкцију 10/0,4 kV у трафостанице 20/0,4 kV. 

Усклађивање обезбеђења енергетске независности и имплементације принципа одрживости 

животне средине и расположивих природних ресурса, усмерава производњу енергије на 

територији Општине ка организованом коришћењу обновљивих извора енергије. Упоредо, из 

угла крајњих конзумената енергије (јавног сектора, домаћинстава и привредних субјеката), 

питање енергетске ефикасности примарно повлачи спровођење локално дефинисане енергетске 

политике, попут термо изолације и замене столарије у стамбеном и пословном простору, 

унапређењу јавне расвете, израженијој употреби енергетски штедљивих уређаја или превозних 

средстава (бицикала или електро аутомобила) и друго. 

Гасоводна мрежа и снабдевање топлотном енергијом 

Као и на националном нивоу, и локални ниво електричну енергију препознаје као доминантно 

дистрибуиран вид енергије ка локалним потрошачима. Организовано снабдевање земним гасом 

присутно је само у насељеним местима Бачка Паланка, Челарево, Нештин и Визић. Његову 

дистрибуцију на територији општине спроводе ЈП Србијагас из Новог Сада (са примарним 

фокусом на велике привредне субјекте) и Нови Сад – Гас д.о.о. из Новог Сада (са усмереношћу 

ка домаћинствима и малим привредним субјектима). Гасну инфраструктуру на територији 

Општине чине разводни гасовод високог притиска РГ 04-11 Футог-Бачка Паланка, ГМРС Бачка 

Паланка и прикључни гасовод ка насељеном месту Челарево РГ 08-04. 

У плану је изградња разводног гасовода и ГМРС за потребе потрошача из насељеног места 

Обровац, при чему би се од инсталиране ГМРС Обровац развели разводни гасоводи и ка 

насељеним местима Младеново, Товаришево, Нова Гајдобра, Гајдобра, Силбаш и Параге. 

Дугорочно, на територији Општине у плану је полагање етапе Паневропског нафтовода који би 

требао да прати трасу нафтовода Ријека-Панчево.  

На територији општине организовано снабдевање топлотном енергијом (даљинско грејање) 

присутно је само у насељеном месту Бачка Паланка (градска топлана чијим радом управља 

Нови Сад – Гас д.о.о. из Новог Сада) и делимично у насељеном месту Челарево (котларница 

Мали ритић). Топлана у насељу Бачка Паланка је са савременом котларницом капацитета 4 

котла укупне снаге 9,2 МW. Она је примарно у функцији снабдевања топлотном енергијом и 

топлом комуналном водом домаћинстава и објеката јавних установа и институција лоцираним у 

централним деловима насељеног места Бачка Паланка. Осим котларнице, припадајуће 

подстанице и топловод дужине 2,5 км су прилично ислужени и у доста лошем стању. У осталим 

деловима општине приступ топлотној енергији се најчешће врши трансформацијом електричне 

енергије или земног гаса, док се у руралним деловима општине она најчешће добија ложењем 

дрвета или угља у индивидуалним ложиштима домаћинстава. 

Телекомуникациона инфраструктура 

У данашњим условима, на квалитет живота и рада становништва одређене локалне заједнице у 

великој мери утичу и капацитет и технолошке карактеристике расположивих елемената 

телекомуникационе инфраструктуре. 

 



Фиксна телефонија 

Иако је као телекомуникациони формат, фиксна телефонија последњих неколико година све 

мање заступљена у привредним и друштвеним комуникацијама, према вредности индикатора 

густине ТТ мреже (броја телефонских прикључака на 100 становника) територија општине 

Бачка Паланка је у бољој позицији у односу на републички просек, али и у донекле лошијој 

позицији у односу на регионални и обласни ниво (Табела 2.).  

Табела 10. Упоредни преглед елемената густине ТТ мреже за посматрана подручја  

Територија Број становника Број телефонских претплатника Густина ТТ мреже 

Република Србија 6.945.235 1.946.835 28,0 

Регион Војводине 1.852.093 558.237 30,1 

Јужнобачка област 618.829 182.457 29,5 

Бачка Паланка 51.735 14.900 28,8 

Извор: РЗС (2020). Општине и региони у Републици Србији - 2020. 

Највећим делом инсталација, и највећим бројем корисника фиксне телефоније на територији 

општине Бачка Паланка располаже предузеће Телеком Србија А.Д., док релативно мали број 

корисника користи и услуге других оператера попут СББ или Орион Телекома. Сва насељена 

места Општине покривена су мрежом фиксне телефоније.  

Мобилна телефонија 

Територија општине Бачка Паланка покривен је сигналом мобилне телефоније сва три 

оператера мобилне телефоније активна на територији Републике Србије (Телеком Србије а.д., 

Telenor d.o.o., А 1 d.o.o.). Јачина доступног сигнала је генерално задовољавајућа, при чему се 

као ограничење може јавити само повремено мешање сигнала са оператерима активним у 

Републици Хрватској у појединим пограничним насељима Општине. 

Поште 

Услуге поштанског саобраћаја на територији Општине доминантно пружа ЈП Поште Србије. 

Асортиман и квалитет пружених услуга су у довољној мери усклађени са захтевима крајњих 

корисника. Такође, вредност индикатора Број становника по расположивој поштанској 

испостави је на општинском нивоу значајно боља од обласног или националног просека 

(Табела 3.). Генерално, број и просторни распоред поштанских испостава на територији 

Општине је на задовољавајућем нивоу. Поред овога, посматрану територију опслужује и 

неколико курирских служби за доставу пошиљки: Bex express, City express, Аks express и др.   

Табела 11. Поштанске испоставе 

Територија Број становника Поште Број становнка по једној пошти 

Република Србија 6.945.235 1.545 4.495 

Регион Војводине 1.852.093 518 3.575 

Јужнобачка област 618.829 125 4.951 

Бачка Паланка 51.735 16 3.233 

Извор: РЗС (2020). Општине и региони у Републици Србији - 2020. 

Интернет и КДС мрежа 

На територији општине Бачка Паланка послује неколико привредних субјеката (провајдера) 

који нуде услуге везане за интернет саобраћај. То су пре свега сви мобилни оператери активни 

на националном нивоу (мобилна интернет мрежа), као и провајдери HallSystems (wi-fi internet), 

СББ или Орион Телеком (wi-fi или кабловски интернет). Територијом општине положени су 



оптички каблови на релацији Бачка Паланка - Нови Сад, Бачка Паланка - Нова Гајдобра - 

Гајдобра - Силбаш и Бач - Бачка Паланка. Већина поменутих провајдера су везани и за услуге 

функционисања система преноса и дистрибуције радио и ТВ сигнала (КДС). Сви интернет и 

КДС оператери са територије Општине усмерени су ка даљем развоју постојеће мреже и 

пружених услуга у складу са захтевима тржишта.  

На територији Општине функционише једна ТВ и радио емисиона станица (Радиотелевизија 

Бачка Паланка - РТВ БАП) локалног карактера. Општинска управа Бачке Паланке не поседује 

имплементиран WЕB портал за Е-управу. 

Туризам и угоститељство  

Туристичке атрактивности општине. Имајући у виду богатство природних и друштвених 

(антропогених) ресурса којима располаже, општина Бачка Паланка има све предуслове да 

постане једна од важних туристичких дестинација не само у Јужнобачком управном 

округу, већ и у АП Војводини. Као најзначајније природне атрактивности у општини 

Бачка Палнака се издвајају: 

- река Дунав (Европски коридор 7) са својим рукавцима и каналима,  

- природно језеро „Тиквара“ као најатрактивније језеро у Општини, а уједно и  парк 

природе III категорије заштите 

- вештачко језеро „Багер“ 

- Специјални резерват природе „Карађорђево“,  II категорије заштите са ергелом, 

Музејом коњарства и хиподромом 

- Специјални резерват природе „Багремара“,  1. и 2. категорије заштите 

- Споменик природе „Парк челаревског дворца“. 

На територији Општине постоји богато културно-историјско, тј. антропогено наслеђе. Као 

најзначајнији друштвени ресурси и уједно друштвене туристичке атрактивности општине 

Бачка Палнака се издвајају: Бројна археолошка налазишта; Дворац „Дунђерски“ у 

Челареву из 19. века; Музеј пива у Челареву; Музеј на отвореном из 18. века „Кућа 

Савића“ у Нештину; Српска православна црква у Нештину из 18. века; Музеј града; 

Народна библиотека „Вељко Петровић“; Српска православна црква Св. Јована Претече из 

18. века; Католичка црква из 18. века; Словачка Евангелистичка црква из 19. века. 

Угоститељски објекти смештајног типа. На територији општине постоји одговарајући број 

смештајних капацитета који би могли да одговоре потребама туристичке тражње као што су:  

хотел „Фонтана“, хостел „Агровојводина”, хотел „Вила Гранде”, ресторан с преноћиштем 

„Идила” и „Идила плус”, ресторан с преноћиштем „Олимп-Централ”, ресторан с 

коначиштем „Полој”, одмаралиште „Багремара”, сеоско-туристичко домаћинство 

„Гњездо” и у Нештину куће за одмор „Скелица” и „Ивана“, апартмани „Hemingway” и 

„Casa Castellum” и сеоска - туристичка домаћинства „Gaston Wine“ и „Sinkerek“. 

Угоститељски капацитети ресторанског типа.  Оно по чему је Бачка Паланка позната је 

гастрономска понуда рибљих специјалитета која се може конзумирати у типичним 

објектима карактеристичним за ово поднебље – чардама. У општини Бачка Паланка 

постоји неколико чарди.  

Туристички промет. У табели 12. су приказани подаци о кретању броја туриста и њихових 

ноћења у последњих 5 (пет) година. 

 



Табела 12. Туризам у општини Бачка Паланка у последњих пет година. 

Година 
Туристи Ноћења туриста 

Просечан број 

ноћења туриста 

свега домаћи страни свега домаћи страни домаћи страни 

2015 3107 1285 1822 6577 2387 4190 1,9 2,3 

2016 3310 1338 1972 6804 27 4079 2,0 2,1 

2017 4080 1647 2433 9058 3577 5481 2,2 2,3 

2018 4823 2538 2286 10955 6040 4915 2,4 2,2 

2019 4517 2180 2337 11237 5721 5516 2,6 2,4 

Извор: Публикација „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистку, подаци из 

публикација за године 2016,2017,2018,2019.2020.  

Приметан је благи раст  броја туриста за посматраних 5 година, изузев у 2019. години. Такође, 

приметан је и континуирани раст броја ноћења туриста за све посматране године.  Како би се 

повећала конкурентност Бачке Паланке као туристичке дестинације, потребно је подизање 

квалитета туристичких услуга и повећање броја смештајних капацитета у руралном 

туризму. Пре свега, категоризацијом субјеката који послују у сектору туризма. 

Перспективни видови туризма. Имајући у виду велики број природних и друштвених 

(културно-историјских/антропогних) ресурса који могу или већ јесу значајне туристичке 

атрактивности општине, као перспективни видови за развој туризма могу се навести: 

а) Туризам на Дунаву. Локација општине на реци Дунав представља велики туристички 

потенцијал. Саставни део укупне туристичке понуде треба да буде и коришћење свих 

предности које доноси ова географска погодност: 

- Коришћење природних атрактивности, културно-историјских и укупних 

антропогених вредности везаних за реку; 

- Инвестирање у развој марина и пристана на реци. Ово би захтевало и решавање 

правних питања везаних за привредне субјекте у чијој надлежности би биле марине 

и пристани; 

- Развој наутичког туризма са свим програмима бављења спортовима и 

рекреацијом на води и сл. је природан след горе наведеног. За развој наутичког 

туризма су погодни и рукавци „Тиквара“ и „Багер“. Оба рукавца су пловна за 

чамце. На 1.298,8 километру је улаз у „Тиквару“ а унутар рукавца је уређено 

привезиште за чамце и велика пешчана плажа. Центар насеља је удаљен око 400 

метара од рукавца и пружа широке могућности за снабдевање туриста-наутичара. 

За јахте са дубљим газом препорука је да се користе привезиште и пристан у 

каналу „Багер“ на 1.295. километру. Испод Фрушке горе ток Дунава је испреплетен 

низом острва: острво Говнеш, Зелено острво, Велика ада, Нештинска ада и други, 

прави су рај за наутичаре и љубитеље риболова; 

- На обалама реке се могу са одговарајућим инвестицијама уредити плаже које би се 

користиле у летњим месецима и које пружају погодности за развој угоститељства и 

свих пратећих садржаја везаних за пружање услуга при боравку на реци Дунав, итд.  

б) Транзитни туризам. Имајући у виду да поред општине пролази ауто-пут Е-75 који је 

Европски коридор Х, општина Бачка Паланка има повољне услове за развој овог вида туризма. 

Људи који се налазе на пропутовању из западне, северне и централне Европе ка југу и 

југоистоку нашег континента се могу одговарајућом промоционом политиком привући за 

кратак одмор и понудити им неки од туристичких производа у општини Бачка Паланка. 



Инвестирање у области изградње одговарајуће туристичке инфраструктуре са 

непрестаним обогаћивањем туристичких садржаја дуж путних праваца би се у дужем 

временском периоду економски валоризовало. Пример обогаћивања садржаја дуж ових 

саобраћајница би могла да буде на пример изградња „етно-села“ са свим особеностима 

овог подручја (мултиетничност, гастрономија, стари занати) и сл.. 

в) Излетнички. Имајући у виду да на територији општине постоји неколико значајних 

природних атрактивности (Парк природе „Тиквара“ - природно језеро, вештачко језеро „Багер“, 

Специјални резерват природе „Карађорђево“, Специјални резерват природе „Багремара“, 

Споменик природе „Парк челаревског дворца“) може се констатовати да општина Бачка 

Паланка има веома повољне услове за развој овог вида туризма. Потребна су одговарајућа 

улагања у инфраструктуру и промотивну политику како би се привукли потенцијални 

излетници из већих урбаних центара (Новог Сада, Београда, Сомбора итд.). 

г) Ловни туризам. Генерално, Војводина има дугу традицију лова и ловног туризма и негује 

се брижљив однос према флори и фауни. На територији АП Војводине се налазе позната 

ловишта: Плавна, Моровић, Каракуша, Карађорђево, Сомборске шуме, Апатински рит, 

Суботичка и Делибратска пешчара и ловиште са највећим ловним потенцијалом – Фрушка 

Гора.  На територији општине Бачка Паланка постоји више Ловачких удружења.  

У саставном делу Војне установе Карађорђево се налази Радна јединица „Шумарство и 

ловство“. Укупна површина ловишта овог резервата природе износи 4.520 ха. Ловиште 

„Карађорђево“ се искључиво бави комерцијалним ловом на крупну дивљач тзв. дивљач 

високог лова: европски јелен, јелен лопатар, амерички јелен, муфлон, дивља свиња, срнећа 

дивљач, а од ситне дивљачи заступљени су зец, фазан, препелица, дивља гуска и дивља 

патка. У оквиру ловишта налази се једна од највећих фазанерија у Србији капацитета 

100.000 једнодневних пилића. 

Ранијих година постојао је развијен ловни туризам, а туристе су чинили инострани 

туристи из; Аустрије, Немачке, Шпаније, Швајцарске и делом из Арапских земаља). 

Смештај и боравак туриста вршиле су туристичке агенције, а смештај је вршен у Ловачкој 

куће „Дијана“ и Ловачком центру „Врањак“. 

д) Риболовни туризам. Локација општине Бачка Паланка на реци Дунав, затим природно 

језеро „Тиквара“ као најатрактивније језеро у општини, а уједно и парк природе III 

категорије заштите; вештачко језеро „Багер“, итд. су добри предуслови за развој 

риболовног туризма. У том смислу потребна су одговарајућа улагања у инфраструктурно 

опремање терена за риболов. У свему ваља поштовати принципе одрживог развоја, како 

развој туризма не би ишао на штету заштићених природних добара.  

ђ) Спортско рекреативни туризам. У општини Бачка Паланка постоји респектабилан 

број спортских објеката који могу да се користе у сврху развоја овог вида туризама: 

- Спортска Хала „Тиквара“ која поседује:  

▪ велику дворану капацитета 1200 седишта са официјелним тереном за 

рукомет, карате, гимнастику, кошарку и одбојку; 
▪ малу дворану без гледалишта, официјелних димензија за одбојку, стони 

тенис и кошарку; четворостазну аутоматску куглану; 

▪ фитнес центар са теретаном; физиотерапеутски блок; 

▪ пратеће садржаје (свлачионички простор, канцеларијски анекс управе, 

помоћне просторије, енергетски део, бифе ресторан и сл.) 



▪ комплекс отворених терена (фудбалски са атлетском стазом, тениске терене 

на шљаци као и један за играње на бетонској подлози, терени за кошарку, 

терени за одбојку, рукометни терени, теретана на отвореном); 

- Хала спортова у Гајдобри завршена 2018. године. Покрајински сектретаријат за 

омладину и спорт је финансирао опремање хале техничким и спорском 

инфраструктуром како би могла да одговори потребама развоја спорта. 

- Стадиони. 

- Коњихчки спорт. На територији општине у понуди су:  

▪ Комплекс „Карађорђево“ је ловиште и престижна ергела. Посетиоци поред 

јахања коња и вожње фијакером имају и школу јахања, али се у зависности 

од годишњег доба и падавина, могу провозати и саоницама са запрегама. 

Ергела има и музеј, а омогућена је и посета ергеле тј. штала са расним 

грлима. Омогућено је јахање за децу и јахање малих коња тзв. „Понија“; 

▪ Хиподром „Деспотово“. Стазу хиподрома одликује висок квалитет јер је 

примљена од стране стручне комисије УКС и припада „А“ категорији и била 

је рангирана у 4 најбоље у Републици Србији (Београд, Суботица, Бачка 

Топола). Судијски торањ има наткривену почасну трибину за госте, и сву 

потребну инфраструктуру за обављање овог вида спорта; 

- Оријентиринг. Овај спорт и рекреација је посебно постао популаран последњих 

година и све већи број туриста који жели да проведе активан одмор бави се и 

оријентирингом. Управо ове активности су омогућене кроз Оријентиринг клуб у 

насељу Нештин. Клуб је вишеструки првак државе у свим екипним спортовима.  

е) Вински туризам. У последње време велики број земаља (Француска, Португал, 

Шпанија, Италија, Грчка, Грузија и САД) велику пажњу посвећују развоју тзв. „винског 

туризма“. Крајеви које карактерише узгој винове лозе и производња вина, бележе 

значајне приходе од бројних туриста који желе да у време бербе присуствују бројним 

манифестацијама које се одржавају у част вина. Приходи се остварују како по основу 

продаје односно конзумације вина, тако и од свих трошкова које туристи имају у време 

боравка на датој дестинацији. У општини Бачка Паланка регистроване су следеће 

винарије: Винарија „Гастон“ у Нештину, и СЗР „Нештинска вина“ у Нештину. 

ж) Екскурзије. Имајући у виду велики број културно-историјских и верских објеката, али 

и природних атрактивности, могуће је да се и овај вид туризма развије у општини Бачка 

Паланка. У том смислу неопходна су континуирана улагања у промотивну политику и 

средства промотивног микса како би јавност била упозната са могућом понудом.  

з) Рурални туризам. О овом виду туризма више је речено у делу документа 

диверсификација активности у руралним подручјима општине Бачка Паланка. 

и) Туризам догађаја или манифестациони. Општина Бачка Паланка има веома богат 

програм манифестација током читаве године које свакако могу да употпуне 

ванпансионску туристичку понуду и културни живот Општине. Неке од ових 

манифестација су: Дунавски бал, Дани Дунава, Куп Војске Србије, Сач фест, Дан 

сремуша, Кобасицијада, ТИД регата, Златни котлић, итд.  

Могућности унапређења постојећег стања у сектору туризма у општини Бачка 

Паланка: Општина би била препозанта као мања туристичка дестинација у Републици 

Србији, као појединачне, тј. парцијалне циљеве свог будућег развоја мора да обухвати: 
 



▪ Већу оријентацију на изградњу нових и осавремењавање постојећих смештајних 

капацитета. Стандардизација и категоризација смештајних и ресторанских 

угоститељских објеката;   

▪ Улагање у угоститељске капацитете и у промотивним активностима потенцирање 

традиције богате локалне кухиње и локалних специјалитета; 

▪ Уређење, адаптацију и прилагођавање бројних културно-историјских објеката 

потребама туризма; 

▪ Уређење, адаптацију и прилагођавање верских објеката потребама туризма. Ваља 

апострофирати, да би се туристима омогућиле посете неопходна је сагласност верских 

заједница, односно да се ускладе начини, правила и прописи туристичких посета, са 

верским правилима, принципима тзв. верским канонима. 

▪ Као могућност ваљаног коришћења природне погодности богатог акваторичгог 

ресурса на читаваој територији Општине, неопходна је изградња одговарајуће 

инфраструктуре (угоститељске и спортско-рекреативне инфраструктуре као и свих 

садржаја везаних за боравак туриста на овим површинама и у овим подручјима); 

▪ Уређење, адаптација и прилагођавање бројних типских сеоских амбијенталних 

целина потребама туризма. Већ се у том погледу кренуло али то није довољно;  

▪ Коришћење свих природних погодности за развој туризма посебних потреба (ловни и 

риболовни туризам, коњички, излетнички туризам, вински, итд.); 

▪ Користити предности које општина има за развој транзитног туризма при чему се 

ваља ослонити на потенцијале које пружа друмски путни правац (Европски 

коридор 10); 

▪ Предузети мере на организацијској и пословној повезаности туризма, угоститељства, 

трговине, занатства, саобраћаја, пољопривреде, рибарства и других делатности које 

формирају туристичку понуду – интегрални маркетинга приступ 
 

Трговина 

Бачка Паланка по својим природним ресурсима (обале Дунава, мрежа канала Дунав-Тиса-

Дунав и пољопривредно земљиште), и изузетно погодним условима за развој транзитног 

саобраћаја представља једну од најразвијенијих општина у Војводини. На територији општине 

у оквиру трговачке делатности послује 101 предузеће које се бави трговином – прометом робе и 

ова предузећа чине преко 90% оствареног промета на територији општине. 

Природни потенцијал пружају могућност за већи, развијенији и квалитетнији промет 

пољопривредно прехрамбеним производима, не само за домаће потребе него и за извоз. Да 

би се то постигло неопходно је увести подстицаје и субвенције за постојећу 

пољопривредну производњу путем премија, регреса, субвенција и повољних кредита за 

пољопривреду на нивоу локалне самоуправе. 

Циљеви и препоруке за унапређење трговине на територији општине Бачка Паланка: 

• Унапређење зоне слободне трговине, формирање централних откупних центара 

• Могућност формирања централне хладњаће за откуп, складиштење и дистрибуцију 

пољопривредних производа на нивоу општине – (велетржнице) 

• Активирање канцеларије за унапређење трговине у склопу локалне самоуправе 

• Креирање подстицајних линија за унапређење производње, привредних наступа и 

пласмана локалних производа на домаћем и ино тржишту 

• Значајније коришћење водних путева у сврху промета робе – трговине. 



 

Организациони аспекти подршке локалном економском  развоју 

У надлежност јединице локалне самоуправе (ЈЛС) спада доношење и реализација 

програма за подстицање локалног економског развоја, предузимање активности за 

одржавање постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређе општих услова 

пословања, и то преко јединице за локални економски развој и подршку улагањима (ЛЕР). 

Основ наведене надлежности је заснован на Закону о локалној самоуправи ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и Закону о 

улагањима ("Сл. гласник РС", бр. 89/2015 и 95/2018).  

Општина је организовала Канцеларију за локални економски развој и подршку улагањима 

(КЛЕР), која је активно укључена и сарађује са осталим службама и одељењима на 

креирању и реализацији локалне политике економског развоја и стратешког планирања. 

Значајна функција КЛЕР јесте да има активан континуирани и систематски приступ 

привлачењу инвестиција, што подразумева следеће активности: реализацију 

инвестиционих пројеката, разјашњења и одговоре на недоумице потенцијалних 

инвеститора, промоцију инвестиционих потенцијали ЈЛС, поседовање ажуриране базе о 

локацијама за инвестирање и континуирану подршку постојећој локалној привреди.  

Општина има релативно развијен механизам систематског привлачења инвестиција. КЛЕР 

има информације за инвестирање - расположивост локација, расположивост радне снаге, 

комуналну инфраструктуру, пословне субјекте, информације о добијању грађевинске 

дозволе и сл. Општина пружа подршку и постојећој привреди.  

Локална самоуправа је значајно унапредила ефикасност пружања услуга привреди, пре 

свега захваљујући електронској управи и сервисима као што су: е-дозволе и е-зуп.  

 


