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ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА-ЖИВОТНА СРЕДИНА 

1. Локација и степен развијености 

Општина Бачка Паланка је јединица локалне самоуправе у Републици Србији. Налази 

се у АП Војводини и припада Јужнобачком управном округу. Територија Општине се 

налази у јужнозападном делу Бачке и заузима површину од 579 км² (од чега на 

пољопривредну површину отпада 47.342 ха, а на шумску 2.801 ха), што је сврстава у 

групу већих општина у Војводини јер је за око 100 км2 већа од просечне величине 

војвођанских општина (Слика 1). Центар општине је град Бачка Паланка. 

Општина Бачка Паланка обухвата укупно 14 насељених места. На територији Бачке је 

12 насеља: Бачка Паланка, Челарево, Гајдобра, Нова Гајдобра, Пивнице, Деспотово, 

Силбаш, Параге, Обровац, Товаришево, Младеново и Карађорђево. Поред тога, њој 

припадају и два насељена места у Срему: Нештин и Визић (Слика 2). 

Слика 1. и 2. Положај Бачке Паланке у Јужнобачком округу  и приказ насељених места 

 

    

Извор: https://backapalanka.rs/ 

Бачка Паланка се налази на обали реке Дунав на граници са Републиком Хрватском. На 

1297. километру реке Дунав налази се мост „25 мај“ који спаја Бачку Паланку и град 

Илок у Републици Хрватској (ЕУ). 

Општина Бачка Паланка се граничи са осам општина од којих је пола у Бачкој, а пола у 

Срему. На западу се граничи са општином Бач, на северозападу са општином Оџаци, 

северно и североисточно је подручје општине Врбас, а на истоку општина Бачки Петровац. 

Сремски део Oпштине омеђен је са запада општином Вуковар (Република Хрватска), са 

југоистока општином Беочин, а са југа општинама Шид и Сремска Митровица. 

Бачка Паланка се налази 40 км западно од Новог Сада, 122 км северозападно од 

Београда, 107 км јужно од Суботице, 323 км јужно од Будимпеште и 564 км 

југоисточно од Беча. 

Степен развијености  

Бачка Паланка по развијености у привредном смислу спада у групу од 20 најразвијених 

јединица локалне самоуправе у Републици Србији („Сл.Гласник РС“ бр. 104/2014). Ова 

Општина је у области заштите животне средине донела одредбе и документа која су 

усклађена са Републичким (Правилник о Националној листи индикатора животне средине – 

„Службени гласник РС“, број 37/2011) и светским легислативама (Indicators of Sustainable 

https://backapalanka.rs/
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Development: Guidelines and Methodologies) у погледу стратешких процена индикатора 

животне средине (ваздух, вода, земљиште и бука).  Усвојена је основа Просторног плана 

Републике Србије да се заштита и унапређујење животне средине заснива на  

уравнотеженом развоју, коришћењу и уређењу животног простора. Циљеви су да се заустави 

даље деградирање животне средине, превентивне мере заштите  предузимати кад је угрожен 

постојећи квалитет природне и животне средине и спроводити санацију и ревитализацију 

угрожених подручја. Квалитетна животна средина подразумева чист ваздух, квалитетну воду 

за пиће, очувано пољопривредно земљиште и очуване природне екосистеме и биодиверзитет 

и управљање заштићеним подручјима.  

Општина Бачка Паланка располаже значајним природним екосистемима који се налазе 

у националном парку Фрушка Гора, специјални резерват природе Карађорђево, 

специјални резерват природе Багремара, парк природе Тиквара, парк природе Јегричка 

и акватични екосистеми реке Дунав. Делови Општине су значајна међународна IPA 

(Important Plant Areas, IPAs) заштићена станишта биљних врста и IBA (Important Bird 

Areas, IBAs) заштићена станишта птица. Сва наведена подручја чине да је 

биодиверзитет ових станишта Бачке Паланке врло значајан и стога се ради на његовом 

очувању. Врло често се ови простори неадекватно користе и нарушава им се равнотежа. 

Посебно су аутохтоне шуме угрожене интродукцијом инвазивних и комерцијалних 

врста које се шире захваљујући активностима људи.  

Велики је притисак на животну околину због интензивне пољопривреде и развоја 

прерађивачке индустрије. Отпадне воде се изливају без третмана у Дунав чиме се 

екосистеми уз реку угрожавају. Нема мониторинга квалитета индикатора животне средине. 

Нису развијени институционално секторски капацитети за унапређење животне средине и 

енергетску ефикасност (Службени лист општине Бачка Паланка , бр 6/2016.). 

2. Опис  животне средине  

2.1. Рељеф 

По питању рељефа подручје Општине простире се на скоро свим морфолошким 

јединицама. На равничарском, бачком делу могу се издвојити две морфолошке целине. 

Вишу целину, која је уједно и пространија, чини лесна тераса, а нижу чини алувијална 

раван Дунава. У оквиру алувијалне равни реке Дунав издваја се више степеница, 

алувијална тераса и нижа плавна раван. 

Надморска висина лесне површине је 85 до 88 м а дебљина леса је 2-5 м. Највиши 

облици у рељефу лесне терасе су пешчани брежуљци. Ту се може издвојити пешчани 

брежуљак познат као „Турски брег“, висине 6-11 м више у односу на околни терен. 

Алувијална тераса Дунава је виша степеница алувијалне равни, надморске висине 82-85 

м. Максимална ширина терасе је 3,5 км, на око 1 км источно од Бачке Паланке. Поред 

десне обале Дунава, иза алувијалне равни или непосредно уз обалу, нема лесне терасе 

него се стрмим одсецима уздиже 20 до 30 м виша лесна површина, лесна зараван. Још 

јужније, у атару Визића, присутни су огранци планинског масива Фрушке горе. 

2.2.  Земљиште 

Типови земљишта заступљени на подручју општине Бачка Паланка дати су Табели 1. 

Најзаступљенији тип земљишта је хумофливисол. Распросрањен је на површини од 31.559,08 

ха што чини 53,73% територије Општине. Иза њега по распрострањености се налази 

чернозем. Заузима површину од 14.048,14 ха што чини 23,92% територије Општине. На 

површини од 7.609,34 ха заступљен је флувисол, што је 12,96% територије Општине. 

Солончак и солонец покривају површину од 1.866,84 ха (3,18% територије Општине). Остали 

типови земљишта (хумоглеј и еуглеј, рендзина, сирозем и литосол на карбинатним 
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сулфатима, еутрични камбисол, лувисол и земљишта у лесивирању, колувијум), су 

заступљени на мањим повринама, у процентима око и испод 1,0%. 

Табела 1. Типови земљишта општине Бачка Паланка 

Тип земљишта Површина (ха) Учешће у % 

Водене површине 1.477,19 2,52 

Чернозем 14.048,14 23,92 

Солончак и солонец 1.866,84 3,18 

Хумофлувиол 31.559,08 53,73 

Хумоглеј и еуглеј 793,21 1,35 

Флувисол 7.609,34 12,96 

Колувијум 165,99 0,28 

Еутрични камбисол 291,70 0,50 

Лувисол и земљишта у лесивирању 285,20 0,49 

Рендзина, сирозем и литосол на карбинатним 

сулфатима 
638,36 1,09 

Укупно 58.735,05 100,00 

Извор: Извештај „Могућности за узгајање брзорастућих енергетских засада са аспекта расположивости 

пољопривредног земљишта у Републици Србији“. Република Србија. Министарство рударства и 

енергетеике, Министарство пољопривреде и заштите животне средине. УНДП Србија. Београд, 2017. 

2.3. Водни ресурси 

Богатство у водама општине Бачка Паланка чине површинске и подземне воде.  

2.3.1. Површинске воде  

Од површинских вода најбитнија је река Дунав. Дунав кроз ову Општину тече дужином 

од 29 км и то од 1.314 речног км (ушће Мостонге) до 1.258 речног км (југозападно од 

Челарева). Управо на сектору између Бачке Паланке и Вуковара, који лежи 30 км 

узводније, Дунав наилази на масив Фрушке горе, због чега мења правац свог тока из 

претежно јужног у источни. 

Насеље Бачка Паланка поред реке Дунав у непосредној близини има речице Мостонгу и 

Јегричку, језеро Тиквару, језеро Багер, јамуре, баре и мочваре. Језера Тикварa и Багер, затим 

јамуре, баре и мочваре су тзв. „мртве“ воде. У њима се могу наћи фреатске, изданске, као и 

површинске и атмосферске воде настале при високом водостају Дунава.  

Језеро Тиквара је највећа водена површина парка природе. Простире се између реке 

Дунав и насипа у дужини од 1 км. То је једино природно језеро на Дунаву настало 

померањем корита Дунава. Добило је име по баркама – тикварама у којима су рибари 

чували своју рибу. После поплаве 1965. године, корито је продубљено и језеро стиче 

примат за спортски риболов. Заједно са околином је заштићено као природно добро. 

Тренутна функција овог језера је купалишна и риболовна, мада се може користити за 

одржавање свих врста спортова на води. Језеро има три плаже које побољшавају туристичку 

позицију Бачке Паланке. Грађанима су на располагању велика плажа, мала плажа и плажа 

„Попово“. Бачку Паланку сваке године посећује Дунавска регата а позната је и школа кајака. 

Језеро има веома богату риболовну фауну јер обилује шараном, крупним штукама, 

смуђем, сомом и многим другим врстама риба. Такође, са овог подручја највише се 

извози беле рибе са Дунава.   

Површина језера, зависно од водостаја се мења. Источна обала, поред пута, дуга је око 

360 м, јужна обала, поред Дунава дуга је око 300 м. Праволинијска северна обала, 

поред насипа, при средњем водостају има дужину око 1 км. У поменутим границама, 

при средњем водостају површина Тикваре износи око 250.000 м2. Везу са Дунавом 
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обезбеђује канал ширине 8 м и дубине око 2 м. Дубина језера је при средњем водостају 

2-3 м, а у некиим деловима достиже дубину и преко 5 м. 

Језеро Багер је вештачко језеро између индустријске  зоне („Синтелон“) и Дунава. Има 

облик неправилног трапеза. Дужина му је око 200 м, источни део језера широк је 200 м, 

а западни око 150 м. До Багера се долази из Дунава са источне стране каналом дугим 

1.000 м и широким 20-50 м. Језеро и канал су изграђени 1966. године, јер је за 

одбрамбени насип земља вађена багером. Језеро је дубоко око 2 м при ниском 

водостају. То је довољно за улазак шлепова са шљунком у шљункару. Ово језеро се 

користи као купалиште а користе га и риболовци. 

Јамуре су мала вештачка језера настала копањем земље за грађевинске радове и 

углавном се налазе на периферији града. На подручју ове Општине их има неколико. 

Мочварне површине са барама присутне су и у тзв. форланду узводно од Тикваре. То 

је површина дуга 5 км а широка 1 км. Бара има и на подручју Бачке Паланке, између 

града и новоизграђеног насипа. Највећа међу њима је „Цврцина“, бара која не 

пресушује. Између Бачке Паланке и Челарева тзв. форланд је такође мочваран. Ту је 

неколико бара од којих је позната бара „Полој“1  

2.3.2. Подземне воде 

Подземне воде имају велики значај, било да се ради о првој, фреатској издани која је од 

великог значаја за примену у пољопривреди, или о дубљој, артешкој издани, чије се 

воде користе за потребе водоснабдевања. 

Фреатске  воде представљају  подземне воде најближе топографској површини до којих се 

може доћи копањем обичних бунара. Дубина фреатских вода на лесној тераси, којој припада 

највећи део Општине је 4-5 м. Неконтролисана употреба вештачких ђубрива, хербицида и 

пестицида у пољопривреди, доводе до загађења фреатске издани, нарочито тамо где су ове 

воде близу топографске површине, какав је случај у Бачкој Паланци. 

Артерске издани подземних вода заузимају приобално подручје реке Дунав. Констатовани 

су богати водоносни слојеви ситнозрних, средњезрних и крупнозрних пескова и шљункова 

који се хране водом са обода Фрушке горе. Вода је у овим водоносним слојевима под 

притиском (артески хоризонт) или на неколико метара испод површине терена.  

У Бачкој Паланци пре изградње водовода било је преко 30 артешких бунара. Због тога 

је биланс артешких издани постао негативан, притисци су нагло опадали, па су до 80-их 

година XX-ог века готово сви пресушили, односно постали субартешки. Вода из 10-так 

артешких бунара у Бачкој Паланци је хемијски мале минерализације и малог сувог 

остатка. У погледу тврдоће, ове воде су умерено тврде и погодне за људску употребу2.  

Ерозија и бујице 

Ерозија и бујице се јављају на подручју Фрушке горе. Због добре пошумљености 

већег дела слива степен ерозије није велики. У насељу Нештин постоји проблем 

честог изливања великих вода због нерегулисаног режима Нештинског потока.  

Хидролошке и хидрографске карактеристике подручја 

Целокупна површина општине Бачка Паланка, сем уског појаса у небрањеном делу 

између минор корита Дунава и насипа прве одбрамбене линије, обухваћена је 

мелиорационим системима. Подручје општине Бачка Паланка захвата 13 сливова за 

 
1 (https://www.tikvara.net/jezero-tikvara/ и извор2 

2 Стратегија развоја Општине Бачка Паланка, 2010–2014. Године, Скупштина општине Бачка Паланка, 2009.) 

https://www.tikvara.net/jezero-tikvara/
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одводњавање од којих се неки налазе у потпуности, а неки делом на територији 

Oпштине а делом на територији суседних општина. 

Подручје општине Бачка Паланка у хидрографском погледу гравитира природном 

водотоку реке Дунав и каналима хидросистема ДТД Бачки Петровац - Каравуково и 

Савино Село-Нови Сад. Оба ова канала припадају основној каналској мрежи хидросистема 

са основном функцијом одводњавања гравитационог подручја и пловидбе.  

Од водопривредних објеката за заштиту од штетног дејства спољашњих вода, на 

територији општине Бачка Паланка налази се део насипа прве одбрамбене линије, чиме је 

Општина у целини заштићена од стогодишњих вода. На простору Општине изграђен је 

рибњак у атару насеља Деспотово, који заузима укупну површину од 215,46 ха (Локални 

план управљања отпадом за општину Бачка Паланка, ГИЗ, Београд, 2021.). 

2.4.  Климатске карактеристике 

На подручју општине Бачка Паланка је заступљена умерено континентална клима са 

јасно израженим годишњим добима.  

Ради дефинисања прецизнијих климатских обележја општине Бачка Паланка,  

анализиране су средње месечне вредности основних параметара климе за период 2010-

2020. године. Коришћени су подаци главне метеоролошке станице „Римски Шанчеви“ 

(Нови Сад), обзиром да Бачка Паланка нема главну метеоролошку станицу (Табела 2.). 

Метеоролошка станица „Римски Шанчеви“- Нови Сад налази на надморској висини од 

86 м, са координатама: географска ширина 45°20' и географска дужина 19°51'. 

Полазећи од конкретних података, редовно регистрованих у дужем периоду осматрања и 

деловања климатских фактора, размотрене су битне одлике следећих параметара климе: – 

Максимална, минимална и средња температура ваздуха (Т, ºЦ); – Ваздушни притисак 

(мб),– Релативна влажност ваздуха (РХ, %), – Брзина ветра, мерена на 2 м изнад површине 

земљишта (В, м/с), – Инсолација (н, час), – Облачност (десетине),и– Падавине (П, мм).   

Табела 2. Вредности климатских параметара метеоролошке станице „Римски 

Шанчеви“ (Нови Сад) за период 2010-2020. година 

Год. 

Ваздушни 

притисак  

(ср, мб) 

Тепература 

ваздуха 

(ОЦ) 

Релативна 

влажност 

ваздуха 

(ср, %) 

Брзина 

ветра 

(ср, м/с) 

Инсолација 

(n) 

Облачност 

(ср, број 

дана) 

Падавине 

(сума, 

мм) 
маx мин ср 

2010 1003,7 16,8 7,4 11,8 79,3 2,4 166,0 5,9 1041,9 

2011 1007,7 17,2 6,7 11,7 75,4 2,3 192,9 5,0 384,6 

2012 1006,4 18,2 7,0 12,5 71,6 2,6 205,2 4,7 485,1 

2013 1005,6 17,7 7,4 12,2 76,8 2,4 176,1 5,5 737,4 

2014 1005,5 18,3 8,3 13,0 77,8 2,6 171,6 5,7 816,0 

2015 1008,4 18,3 7,9 12,8 76,0 2,2 190,7 5,1 702,7 

2016 1007,1 17,7 7,5 12,3 77,8 2,6 186,7 5,5 819,9 

2017 1007,5 18,3 7,2 12,6 72,1 2,8 201,3 5,1 513,1 

2018 1006,1 18,7 8,4 13,2 74,7 3,0 188,3 5,5 717,1 

2019 1005,9 19,2 8,2 13,4 72,9 3,0 194,7 5,1 632,1 

2020 1007,4 18,3 7,8 12,8 73,4 2,7 189,6 5,2 733,2 

просек 1006,5 18,1 7,6 12,6 75,2 2,6 187,6 5,3 689,4 
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Извор: Обрачун на основу података из метеоролошких годишњака (климатолошки подаци) републичког 

хидрометеролошког завода Србије, Београд, за период 2010-2020. година  

Средња годишња вредност максималне температуре ваздуха на подручју општине 

Бачка Паланка је 18,1 ºЦ. Средња годишња вредност минималне температуре ваздуха је 

7,6 ºЦ (Графикон 1). 

Графикон 1. Средње годишње вредности максималних и минималних температура 

ваздуха на подручју општине Бачка Паланка 

 
Извор: Подаци из Tабеле 2 

Вредности ваздушног притиска крећу се у распону од 1003,7 - 1008,4 мб, док је 

просечна годишња вредност  1006,5 мб (Графикон 2). 

Графикон 2. Средње годишње вредности ваздушног притиска на подручју општине 

Бачка Паланка 

 
Извор: Подаци из Tабеле 2 

Релативна влажност ваздуха одликује се одређеном правилношћу појава која је у 

обрнутом односу на температуру ваздуха. Месечне вредности релативне влажности 

ваздуха добро прате месечне вредности температура ваздуха али у супротном смеру. 

Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха посматраног периода за 

подручје Бачке Паланке износи 75,2%. Најниже просечне вредности забележене су у 
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априлу и мају месецу (Графикон 3). 

Графикон 3. Средње годишње вредности релативне влажности ваздуха на подручју 

општине Бачка Паланка 

 
Извор: Подаци из Tабеле 2 

На територији општине Бачка Паланка ветрови се јављају из свих праваца. Најизразитији је 

северозападни ветар који најчешће дува у летњем делу године. Други по учесталости је 

југоисточни ветар - кошава, који дува у зимској половини године. Брзина ветра се креће у 

интервалу од 2,2-3,0 м/с, с тим што годишњи просек износи 2,6 м/с. Ветрови утичу на друге 

параметре климе (температуру ваздуха, релативну влажност ваздуха и др.), а такође и на 

земљиште, јер повећавају његово испаравање (Графикон 4). 

Графикон 4. Средње годишње вредности брзине ветра на подручју општине Бачка Паланка 

 
Извор: Подаци из Табеле 2 

Просечна годишња инсолација на овом подручју за посматрани период износи 187,6 часова. 

Средња облачност показује тренд опадања од јануара до августа, да би од августа до 

децембра расла. Најмања средња месечна облачност је у августу а највећа у јануару и 

децембру. Највеће осунчавање је у току лета а најмање у зимском периоду. Средња 

годишња облачност износи 5,3/10 покривености неба.  
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Подручје општине Бачка Паланка се одликује просечном годишњом сумом падавина од 

689,4 мм. Падавине су неравномерно распоређене по годишњим добима и месецима. 

Екстремне висине падавина јављају се почетком лета, и то у јуну месецу, у виду 

максимума. Током јесени падавине имају нешто веће вредности у односу на остатак 

године приликом чега су релативно равномерно распоређене (Графикон 5). 

Графикон 5. Средње годишње вредности падавина на подручју општине Бачка Паланка  

 
Извор: Подаци из Табеле 2 

Обзиром на повољне климатске прилике (сем дефицита или суфицита воде у појединим 

годинама) које одговарају умерено-континенталној клими, развој Општине треба 

усмерити ка интензивирању пољопривредне производње увођењем комплексних 

агротехничних и других мера.  

3. Обновљиви извори енергије 

На простору општине Бачка Паланка као алтернативни облици енергије могу се 

користити: биомаса, биогас, геотермална енергија, сунчева енергија и енергија ветра. 

Територија општине Бачка Паланка је претежно пољопривредни крај (са значајном 

количином биоотпада), а енергетски потенцијал биомасе је концентрисан баш у отпацима од 

пољопривреде, шумске и дрвопрерађивачке масе. Због великих трошкова транспорта 

(кабасти терети) индиције говоре да биомасу на овом простору треба користити у 

непосредној близини настанка ових сировина (у оквиру појединих насеља и садржаја) ради 

задовољавања енергетских потреба објеката пољопривредне производње. 

Mере којe су планиранe да се спроведу у периоду 2022-2030. године односе се на 

активности које су усмерене на енергетску санацију објеката јавне потрошње (јавних 

установа и институција) и система јавног осветљења, али и индивидуалних и 

колективних стамбених објеката, у циљу повећања енергетске ефикасности (замена 

столарије, термичка изолација грађевинског омотача зграде: фасаде, пода, таванице, 

крова, уградња топлотних пумпи, соларних панела и др.), као и повећања коришћења 

обновљивих извора енергије и уградња енергетски ефикасне опреме у јавним 

предузећима, установама и институцијама. 

Мере које ће бити спроведене спадају у групу инвестиционих мера. 

Предвиђене мере ће бити финансиранe из општинског буџета, али и из донација од 

стране покрајинских и републичких органа и кроз програме и пројекте међународне, 

регионалне и прекограничне сарадње (ЕУ, билатерални донатори, међународне 
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организације, и друго).  

Општинска управа Бачка Паланка сваке године планира део средстава за реализацију 

горе наведених мера што је видљиво кроз Програмски буџет Општине.  

4. Водоснабдевање  

Према Просторном плану Републике Србије општина Бачка Паланка припада 

новосадском регионалном систему снабдевања водом као највећем и најразвијенијем у 

Војводини чија је окосница алувион Дунава. 

До шездесетих година XX века снабдевање становништва Бачке Паланке водом за пиће 

одвијало се из десетак јавних чесми које су у ствари биле артешки бунари. 

Организовано водоснабдевање је почело 1962. године након изградње првих деоница 

градске водоводне мреже и пуштања у рад првог градског изворишта и црпне станице 

„Мали водовод“. 

Почетком седамдесетих година прошлог века, паралелно са интезивирањем изградње 

градске водоводне мреже, почела је и експлоатација подземних вода са новог изворишта на 

периферији града „Ристић пут“. На локацији овог изворишта 1990. године је изграђено 

постројење за прераду воде за пиће - „Фабрика воде“ капацитета 125 л/с. До 2002. године у 

експлоатацији су била оба изворишта „Мали водовод“ и „Ристић пут“, с тим да је извориште 

„Ристић пут“ обезбеђивало 90% укупног капацитета. „Мали водовод“ је представљало 

резервно извориште капацитета око 10 л/с. 

Индустрија има сопствене бунаре. Тако на пример, „Таркет“, „Сладара Малтинекс“, 

„Нектар“ „Универекспорт Бачка“ итд. се снабдевају водом из сопствених бунара од којих су 

неки у зони водозахвата градских бунара. Међутим, санитарном водом се снабдевају из 

градског водовода. 

Водоснабдевање на подручју Бачке Паланке је у надлежности ЈКП „Комуналпројект“ 

Бачка Паланка. Основне делатности овог предузећа је експлоатација, пречишћавање и 

дистрибуција воде. 

Сва насељена места у општини Бачка Паланка имају сопствене водоводе који нису 

међусобно повезани. У већини насеља водоводи су грађени у периоду између 1961-

1974. године. Користи се искључиво подземна вода, која се захвата бушеним бунарима 

и каптажним објектима.  

Квалитет воде једино задовољава у граду Бачка Паланка због тога што постоји фабрика 

воде, а у насељеним местима квалитет не задовољава (са изузетком насеља Нештин). 

Постројења за пречишћавање воде имају Бачка Паланка и Деспотово. 

У складу са општинском одлуком, све локалне водоводне системе на територији Општине 

Бачка Паланка одржава ЈКП „Комуналпројект“ и то од 2016. године. Ситуација је у 

насељеним местима врло сложена. Водоводи су више деценија били препуштени одржавању 

сеоским месним заједницама које нису биле оспособљене за одржавање сложеног система 

као што је водовод, поготово за контролу квалитета воде и управљање. Локални водоводни 

системи су прешли у надлежност ЈКП „Комуналпројект“  у тзв. „виђеном стању“, без 

валидне техничке документације и без података о стању водних објеката и водоводне мреже. 

Према подацима РЗС (Табела 3), број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу на 

подручју општине Бачка Паланка износи 19.312 (99,95%). 

Табела 3. Водоснабдевање на подручју Бачке Паланке, 2018. год. 

 Регион Војводине Јужнобачка област Бачка Паланка 
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Број домаћинстава прикључених 

на водоводну мрежу 
671.939 221.033 19.312 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, Република Србија, РЗС, Београд 2020. год 

Постојеће стање водних објеката у општини Бачка Паланка приказано је у Табели 4. 

Табела 4. Постојеће стање водних објеката у општини Бачка Паланка 

Насеље 

Број 

становника 

попис 2011. 

Број 

активних 

водозахвата 

Просечна 

годишња 

експлоатација 

изворишта 

Q еxпл./год. 

(l/s) 

Постројење 

за прераду 

воде 

(l/s) 

Резервоар 

(m3) 

Водоводна 

мрежа 

(km) 

Бачка 

Паланка 
28.495 20 87,8 125 2.000 140,34 

Визић 269 1 0,4  5 3,23 

Гајдобра 2.631 3 4,9 5 / 20,59 

Деспотово 1.862 2 2,9  100 18,90 

Карађорђево 742 4 2,7  / 9,85 

Младеново 2.725 3 4,9  / 17,00 

Нештин 872 4 2,8  195 5,30 

Нова 

Гајдобра 
1.242 2 2,0  / 10,00 

Обровац 2.996 3 6,1  / 21,60 

Параге 986 2 2,4  60 11,34 

Пивнице 3.393 3 8,7  10 26,63 

Силбаш 2.456 2 4,7  120 26,00 

Товаришево 2.724 2 4,5  / 14,00 

Челарево 4.926 4 10,8  / 34,20 

Укупно: 56.319 55 145,5  2.190 358,98 

Извор: ЈКП Комунапројект, Бачка Паланка 

Пројектовани капацитет постројења за пречишћавање воде у Бачкој Паланци је 125 l/s. 

У области водоснабдевања на подручју ове Општине могу се издвојити следећи 

проблеми: 

-недовољни капацитети изворишта;  

-неодговарајући третман воде у сеоским насељима;  

-застарела водоводна мрежа; 

-бунари су у лошем стању, малог капацитета и на граници економске исплативости; 

-пумпе и остала опрема, такође у лошем стању. 

Просторним планом општине Бачка Паланка (Службени лист 20/2012 страна 425.) 

предвиђен је развој нових потенцијалних изворишта за снабдевање из издана алувијалним 

седиментима Дунава на потезу Бачко Ново Село – Бачка Паланка и на потезу Челарево – 
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Футог3 (2010. године израђена Студија изводљивости за „пројекат регионалног 

водоснабдевања у Југозападној Бачкој – Кула – Оџаци – Бач – Бачка Паланка“. 

Пројекат регионалног водоснабдевања се односи на развој система за снабдевање 

водом четири општине географски смештене у југозападном делу Бачке (Кула, Оџаци, 

Бач, Бачка Паланка). Ове општине су дефинисале водоснабдевање као приоритетни 

инфраструктурни проблем због чега је МИСП (Програм подршке развоју 

инфраструктуре локалне самоуправе), који финансира Европска унија, идентификовао 

ове 4 општине као подесне за регионални модел водоснабдевања и финансирао израду 

Студије изводљивости. 

Документација је након завршетка достављена општинама које су обухваћене 

пројектом. 

У завршној фази је израда документације „Генерални пројекат унапређења система 

водоснабдевања на територији Општине Бачка Паланка“ . 

„Генерални пројекат унапређења система водоснабдевања на територији Општине 

Бачка Паланка“ се финансира буџетским средствима ЈЛС. Наручилац пројекта је ЈКП 

„Комуналпројект“ из Бачке Паланке, а носилац израде документације је 

„Технохидросфера“ д.о.о. из Беочина.  

4.1.  Канализациона мрежа 

Покривеност канализационом мрежом на подручју самог града Бачка Паланка је скоро 

100%. Систем је гравитациони, а реципијент је река Дунав. Гравитационе системе имају 

и села Карађорђево (покривеност 73%), Челарево и Гајдобра (у оба насеља је 

покривеност око 100 %). Тренутно се фекална канализација гради у насељима 

Младеново и Обровац. Канализациони системи под притиском су изграђени у 

насељима  Товаришево и Нова Гајдобра. 

Пројектна документација за изградњу канализационих система је рађена претходних 

године за  села: Нештин, Визић, Силбаш, Пивнице и Деспотово у организацији месних 

заједница. Планирани су системи гравитационих мрежа и системи под притиском, али 

за наведене пројекте нису биле обезбеђене грађевинске дозволе.  

Реципијенти су река Дунав за насеља уз реку и мелиорациони атарски канали за остала 

насеља. Број приклјучака на канализациони систем према подацима републичког 

завода за статистику износи 12.857 (66,54%). 

Табела 5. Број прикључака на канализациони систем на подручју Бачке Паланке, 2018. год. 

 Регион Војводине Јужнобачка област Бачка Паланка 

Број домаћинстава 

прикључених на 

канализациону мрежу 

368.538 15.496 12.857 

Извор: Општине и региони у Републици Србији, Република Србија, Републички завод за статистику, 

Београд 2020. год. 

Пројектовање и изградња уређаја за пречишћавање отпадних вода су под ингеренцијом 

надлежних водопривредних организација. Пречишћавање отпадних вода града је изведено 

путем таложења по законима који су важили у време изградње ових објеката. Уређаји за 

таложење нису у функцији. Пречишћавање отпадних вода села је у изградњи у Товаришеву 

и Новој Гајдобри. У Товаришеву је технологија „мокрих поља“, а у Гајдобри СБР 

 

3 Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка за период 2014-2020. 
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технологијом, што значи да технологија пречишћавања није унифицирана, што отежава и 

поскупљује одржавање. У експлоатацији канализација отпадних вода, велики проблем је 

нелегално прикључење атмосферских вода на исту, јер су капацитети фекалне канализације 

ограничени и нису пројектовани за повећање атмосферске канализације у кишном периоду. 

Основни предуслов за системски развој мреже фекалне канализације на територији 

целокупне Општине јесте завршен Генерални пројекат одвођења и пречишћавања 

отпадних вода на територији Општине Бачка Паланка. На тај начин ће се превазићи 

примарни проблем разноликости више типова канализационих мрежа и технологија за 

пречишћавање отпадних вода и њихово повезивање у функционалан систем. Фекалне 

отпадне воде у насељима ће се прикупљати засебним зацевљеним канализационим системом 

и усмерити ка планираним постројењима за пречишћавање отпадних вода. 

Пре упуштања отпадних вода у реципијент, предвиђа се њихово пречишћавање на  

постројењима за пречишћавање отпадних вода (ППОВ). Капацитет ППОВ-а мора бити 

усклађен са демографским растом и планираним повећањем индустријских капацитета. 

Генерални пројекат  предвиђа  коришћење тзв. групних система, којима се једним 

ППОВ пречишћавају отпадне воде из оближњих насеља (нпр. Нова Гајдобра и Гајдобра 

или Карађорђево и Обровац), повезаних магистралним колекторима са одговарајућим 

КЦС (канализационим црпним станицама). Мања насеља, туристички локалитети и 

центри, као и викенд зоне, проблем одвођења и пречишћавања отпадних вода решаваће 

преко компактних мини уређаја за биолошко пречишћавање4 (Стратегија одрживог 

развоја општине Бачка Паланка за период 2014-2020).  

Подручје општине Бачка Паланка спада у подручја угрожене животне средине, са мањим 

утицајима на човека, живи свет и квалитет живота.5 Присутно је загађивање свих сфера 

животне средине (вода-ваздух-земљиште), а извори загађења су разноврсни: саобраћај, 

отпадне воде, дивље депоније итд. Према доступним подацима, утврђено је да су највећи 

здравствено-еколошки проблеми на подручју општине Бачка Паланка следећи:  

б) непречишћавање отпадних вода из домаћинстава/привредних субјеката,  

в) неадекватно управљање чврстим комуналним отпадом, 

г) неадекватно управљање природним добрима.  

Важно је нагласити да је за тачно, прецизно и поуздано утврђивање стања у погледу степена 

загађења на подручју Општине, неопходно успоставити систем утврђивања и праћења стања 

животне средине (мониторинг систем), земљишта, површинских вода и ваздуха, као и 

биодиверзитета у заштићеним подручјима. Подаци мониторинг система омогућили би боље 

сагледавање целокупне ситуације у погледу загађења воде-ваздуха-земљишта, што би 

олакшало решавање датих проблема кроз формирање јасних конкретних мера.  

4.2. Квалитет пијаће воде 

Према званичним подацима Републичког завода за статистику РС, на подручју општине 

Бачка Паланка највећи део захваћене воде користи се за испоручивање пијаће воде 

домаћинствима (79,4%), а мањи део другим корисницима (индустрија/привреда). Квалитет 

пијаће воде на подручју седишта општине Бачка Паланка је задовољавајући са аспекта 

физичко-хемијске исправности међутим, у погледу њене микробиолошке исправности 

 
4 Стратегија одрживог развоја општине Бачка Паланка за период 2014-2020. 
5 Подручја угрожене средине се дефинишу као: локалитети са повременим прекорачењем граничних 

вредности, субурбане зоне насеља најугроженијих подручја из I категорије, сеоска и викенд насеља, 

туристичке зоне са прекомерним оптерећењем простора, подручја експлоатације минералних сировина, 

државни путеви I и II реда, железничке пруге, велике фарме, зоне интензивне пољопривреде, 

пољопривредне воћарске и виноградарске зоне, аеродроми, речна пристаништа, водотоци III класе. 
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постоје извесна одступања. Наиме, према извештају РЗС, за 2019. годину, од укупно 

анализираних узорака воде из јавног градског водовода у граду Бачка Паланка, сви узорци 

пречишћене воде су били исправни у погледу физичко-хемијских параметара, међутим 2,9% 

узорака било неисправно у погледу анализираних микробиолошких параметара (Табела 5.). 

Табела 6.  Испоручена пијаћа вода на територији општине Бачка Паланка  

Параметар У хиљадама м3 

Укупне захваћене воде 4.635 

Испоручене воде за пиће 2.971 

Проценат физичко-хемијске неисправности узорака воде из јавног 

водовода, на годишњем нивоу* 
0% 

Проценат микробиолошке неисправности узорака воде и јавног водовода, 

на годишњем нивоу* 
2,9% 

Извор: Еко-билтен, 2019, Републички завод за статистику РС; *Извештај о здравсвтеној исправности 

воде за пиће јавних водовода и водних објеката у Републици Србији за 2019. годину, Институт за јавно 

здравље „Др Милан Јовановић Батут“. 

У осталим насељеним местима на територији Општине Бачка Паланка, сем насеља 

Нештин, вода не задовољава  прописане критеријуме, јер више параметара прекорачују 

МДК (максимално дозвољене концентрације) у води за пиће.  

У појединим селима на снази је забрана коришћења воде за пиће из јавног водовода. 

Вода за пиће се зато обезбеђује путем мини постројења за пречишћавање воде, тзв.                       

ЕКО – чесме. То значи да у свим насељеним местима која припадају општини Бачка 

Паланке (сем насеља Бачка Паланка и Нештин), 100% узорака пијаће воде је 

неисправно у физичко-хемијском погледу, а 9% узорака пијаће воде је неисправно у 

микробиолошком погледу.  

4.3.  Отпадне воде 

Од укупно испуштених отпадних вода, највећи део, односно 88,9%, одлази у системе за 

одвођење отпадних вода, а знатно мањи део, 11,1%, у септичке јаме (Табела 2.). 

Непречишћавање отпадних вода представља велики еколошки проблем Општине. 

Отпадне воде из домаћинстава/јавних институција/привредних субјеката се највећим 

делом не пречишћавају, пре испуштања у крајњи реципијент, а то је река Дунав. Према 

званичним подацима, на подручју Општине, пречисти се свега 2,7% укупно 

испуштених отпадних вода (Табела 6). Таква ситуација је узрокована постојећим 

начином пречишћавања отпадних вода, који је неефикасан и мора се унапредити. На 

простору Општине постоји више типова канализационих система и система за 

пречишћавање отпадних вода, који нису међусобно повезани и чија технологија није 

униформна. У насељу Бачка Паланка постоје само стари таложници за примарно 

пречишћавање отпадних вода. 

Tабела 7. Отпадне воде из домаћинстава и индустрије на подручју општине Бачка Паланка 

Параметар У хиљадама м3 

Укупне испуштене отпадне воде 2.935 

Отпадне воде испуштене у системе за одвођење 

отпадних вода (домаћинства и индустрија) 
2.609 

Отпадне воде испуштене у септичке јаме 326 

Пречишћене отпадне воде 80 

Извор: Еко-билтен, 2019, Републички завод за статистику РС 
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5. Управљање чврстим отпадом 

На подручју општине Бачка Паланка, управљање комуналним отпадом поверено је ЈКП 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка, основаним 1965. године, од стране локалне 

самоуправе. Основна делатност ЈКП-а је експлоатација, пречишћавање и дистрибуција 

воде, међутим, ово предузеће врши и одвођење отпадних и атмосферских вода, 

одношење и депоновање смећа, одржавање чистоће јавних површина, одржавање 

зелених површина, као и погребне услуге. Сва домаћинства у свим насељима Општине 

покривена су организованим сакупљањем отпада од стране комуналне службе. У 

општини Бачка Паланка годишње се произведе скоро 18.000 тона отпада, а ЈКП 

„Комуналпројект“ годишње сакупи исто толико тона отпада, односно око 49 тона 

отпада дневно. Радници овог јавног предузећа сакупљају отпад пореклом из 

домаћинстава, јавних предузећа и привредних субјеката, из свих насељених места 

Општине, транспортују га и одлажу на главну депонију површине скоро 5 ха. Главна 

депонија је несанитарна и налази се у близини реке Дунав. Отпад различитог порекла 

депонује се без сепарације (примарно се одваја само ПЕТ амбалажа). ЈКП продаје 

сакупљену ПЕТ амбалажу приватној фирми Greentech д.о.о. Нови Сад. Рецилаже отпада 

нема. Осим главне депоније, постоје и дивље депоније/сметлишта (има их око 15) које 

се стварају у свим насељима Општине. Дивље депоније/сметлишта се чисте, од стране 

ЈКП „Комуналпројект“, али се контантно стварају нове, што значајно загађује систем 

земљиште-подземне воде-ваздух. Тако је анализа квалитета непољопривредног 

земљишта6 у катастарским општинама Младеново, Деспотово, Пивнице, Обровац и 

Нештин показала да концентрације одређених тешких метала у одређеним 

анализираним узорцима прелазе горње граничне вредности, а исти случај је и са 

остацима органохлорних пестицида, метаболита, атразина, ПХБ, фталатних естара, 

ПАХ и минералних уља. Испитивани узорци показују да ремедијациона вредност није 

премашена. Овакво земљиште је неопходно санирати односно подвргнути процесу 

ремедијације, како би престало да буде опасност по животну средину.   

Када је у питању опасан отпад, у виду истрошених акумулатора, процене су да се на 

подручју Општине годишње генерише око 5.000 комада акумулатора, који сакупљају 

сакупљачи секундарних сировина и односе на рециклажу. Истрошене батерије се бацају 

заједно са осталим отпадом. Такође, годишње се на подручју Општине генерише око 631 

тона отпадног моторног уља, 240 тона отпадних гума, непозната количина отпадних возила 

и металног отпада, и 120 тона отпада од електричне и електронске опреме. Медицински 

отпад генерисан у дому здравља „Др Младен Стојановић“ транспортује се у Институт за 

јавно здравље Војводине, где постоји постројење за третман ове врсте отпада. На подручју 

општине Бачка Паланка, поред ЈКП „Комуналпројект“, постоји више приватних оператера, 

који имају дозволу за управљање отпадом одређеног састава.  

Што се тиче индустријских постројења, према подацима Националног регистра извора 

загађивања, на подручју Општине постоји неколико индустријских постројења која су 

генератори отпада (Табела 8). Отпад је различитог састава и представљен је отпадом 

пореклом од отпадних гума, од ископавања минерала, прераде дрвета, паприне, картонске и  

пластичне амбалаже,  обраде метала, отпадних боја и лакова, моторних уља и др.  

 
6 Према Правилнику о о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС", број 

63 од 17. јуна 2014.), сва земљишта подобна за пољопривредну и шумску производњу распоређују се у 

једну од осам бонитетних класа. У I и II класу спадају земљишта најбољег квалитета, са дубоким 

хумусно-акумулативним хоризонтом, добре структуре и текстуре, водно-ваздушног режима, 

најпогодније за обраду. Земљишта III, IV и V класе класе мање су повољна за обраду  и захтевају 

примену одређених агротехничких мера како би се користиле у ову сврху. Земљишта VI,VII и VIII класе 

су непогодна за пољопривредну произвподу и углавном се користе као пашњаци, ливаде и шуме.  
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Tабела 8. Индустријска постројења која генеришу отпад на подручју општине Бачка Паланка  

Подаци о 

предузећу/постројењу 

Адреса 

 Индексни број отпада 

Логистички центар Нова 

Гајдобра Школска бб  16 01 03 

„Uni Grand“ 

Бранка Бајића 

77 

20 01 40  

  

„DIV-TRADES“ d.o.o. 

Новосадски пут 

21 15 01 01, 15 01 02, 17 04 02, 17 04 05, 20 03 01 

„Tarkett“ do.o., Фабрика 

подних облога 

Индустријска 

зона 14 

04 02 22, 07 02 08*, 07 02 13, 07 02 99, 08 01 17*, 08 03 

18, 08 04 10, 12 01 99, 13 02 05*, 13 05 07*, 15 01 01, 15 

01 02, 15 01 03, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 03 05*, 16 03 

06, 16 06 01*, 16 07 08*, 17 04 07, 17 04 11, 17 06 03*, 

19 01 16, 19 08 13*, 19 08 13*, 19 08 14, 19 08 99, 19 12 

04, 20 01 21*, 20 01 35* 

 

„Себастијан лимарија 

јединство ЕМИ“ д.о.о. 

Бачка Паланка 

Жарка 

Зрењанина 121 08 01 12, 08 03 18, 11 01 09*, 12 01 01,  

Дом здравља „Др Младен 

Стојановић“ 

Краља Петра I 

26a 08 03 18, 18 01 03*, 20 01 36, 20 03 01,  

ЈКП „Комуналпројект“ 

Индустријска 

зона бб 19 08 01 

Лука Бачка Паланка 

Индустријска 

зона 35 15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 17 04 05 

„Nektar“ d.o.o. 

 

Новосадски пут 

9 

08 03 18, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 

07, 17 04 05, 20 01 35*, 20 03 01 

„Grand Group“ d.o.o. 

Индустријска 

зона 10 
15 01 01, 15 01 07, 19 12 08, 20 01 25 

„CARLSBERG SERBIA“ 

Челарево Пролетерска 17 
13 02 05* 

Извор: Национални регистар извора загађивања, Агенција за заштиту животне средине РС 

(http://www.nrizgis.sepa.gov.rs/NRIZGIS/index.html) 

У претходној деценији, општина Бачка Паланка усвојила је више докумената у области 

управљања отпадом, а најновији усвојени документи представљени су Регионалним 

планом управљања отпадом за Град Нови Сад и Општине Бачка Паланка, Бачки 

Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас за период 2019 - 2028. године, 

као и Локалним планом управљања отпадом за општину Бачка Паланка, којим се 

планира решавање питања садашњег неадекватног управљања отпадом у овим 

општинама. Према усвојеним плановима, у Бачкој Паланци ће бити изграђена трансфер 

станица одакле ће се отпад пребацивати до Регионалног центра за управљање отпадом, 

у Новом Саду. Такође, урађена је пројектно-техничка документација у вези са 

санацијом и рекултивацијом главне депоније, а у наредној години планира се уклањање 

свих преосталих дивљих депонија у Општини.    

6. Паркови и зелене површине 

Најзначајније ваншумске зелене површине у свакој локалној заједници представљају 

паркови, целине високе естетске и функционалне вредности. У општини Бачка Паланка 

постоји више паркова (11) од којих су неки законом заштићени: Парк дворца породице 

http://www.nrizgis.sepa.gov.rs/NRIZGIS/index.html
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Дунђерски у Челареву (законом је заштићен као споменик природе „Парк челаревског 

дворца“), Парк у насељу Карађорђево, Парк у центру насеља Обровац, Парк у центру 

насеља Нова Гајдобра, Спомен парк у насељу Товаришево, Спомен парк у насељу 

Младеново, Парк-порта римокатоличке цркве, Парк испред зграде Општине, Дворишни 

парк Народне библиотеке „Вељко Петровић”, Дворишни парк предшколске установе 

„Младост” и Засад мочварног чемпреса на шеталишту Милана Јанића. Остале јавне 

зелене површине у насељима Општине укључују зеленило поред саобраћајница, зграда, 

кућа, јавних објеката, спортско-рекреативних површина, паркинга, гробаља, као и 

зеленило у оквиру привредних објеката.  

На подручју општине Бачка Паланка површине под јавним зеленилом су недовољно 

заступљене. Потребно је повећати њихов удео, посебно дуж главних саобраћајница, у циљу 

смањења аерозагађења пореклом од транспорта. За озелењавање треба употребљавати врсте 

липе, храста и других лишћара, који су отпорни на аерозагађење. Између свих јавних 

зелених површина неопходно је успоставити континуитет, формирати више спратова 

зеленила са аутохтоним врстама васкуларне флоре, посебно око стамбених четврти и 

привредних субјеката. Јавне зелене површине треба функционално спојити са шумама у 

приобалном делу Дунава. Паркове и остале јавне зелене површине уређује ЈКП 

„Комуналпројект“ Бачка Паланка, у оквиру својих редовних обавеза.  

7. Пијаце  

Зелена пијаца је по војвођанској традицији у Бачкој Паланци смештена у центру ове вароши. 

Становници Бачке Паланке су навикли на ову своју пијацу. Било је покушаја да се пијаца 

измести али без успеха. Велики мегамаркети нису успели да потисну зелену пијацу и када су 

цене ових производа јефтиније. Пијацом управља општинско ЈКП „Комуналпројект“. Пијаца 

у Бачкој Паланци има део који представља зелену пијацу, робни део и затворени део у коме 

се продају млечни производи. Пијаца је пре неколико година адаптирана и постављене су 

наткривене нове тезге, по ободу пијаце су изграђени локали. Робни део пијаце није сређен, 

под најлонима је и ружи целу слику пијаце7. По наводима надлежних органа локалне 

самоуправе постоје неорганизоване пијаце у сваком од 14 насеља. Ово је проблем који се 

решава на нивоу општине и у перспективи ове тезге и купопродаја која се ту обавља биће 

под надзором ЈКП Бачке Паланке.  

У складу са пандемијском ситуацијом локална самоуправа је донела мере које се на овој 

пијаци спроводе и контролишу. Мере заштите против Ковида 19 се спроводе по одлуци 

Општинског штаба за ванредне ситуације ЈКП „Комуналпројект“. У ове мере спадају мере 

прописане на нивоу државе: коришћење маски и држање дистанци посетилаца пијаце. 

Продавци су у обавези да сем маски имају и заштитне рукавице обавезно. Ограничен је на 30  

број купаца који могу бити истовремено на пијаци. Такође радно време пијаце је од почетка 

примене пандемијских мера прилагођавано датим ситуацијама и по потреби у складу са 

ванредним мерама пијаца је била и затварана. 

8. Квалитет ваздуха и пољопривредног земљишта 

Према званичним подацима, у погледу квалитета ваздуха територија општине Бачка 

Паланка припада тзв. зони Војводина, у којој је ваздух чист или незнатно загађен 

(Извештај о квалитету ваздуха, Агенција за заштиту животне средине, 2020). Међутим, 

на територији општине Бачка Паланка не постоје инсталиране мерне станице за мерење  

квалитета ваздуха, а најближе мерне станице су на територији града Новог Сада, 

односно Зрењанина. Извори аерозагађења на подручју Општине укључују привредне 

 
7 https://www.dnevnik.rs/vojvodina/backopalanacka-pijaca-vasar-za-mali-pazar-i-velike-price-01-10-2017 

 

https://www.dnevnik.rs/vojvodina/backopalanacka-pijaca-vasar-za-mali-pazar-i-velike-price-01-10-2017
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субјекте, саобраћај, индивидуална ложишта, дивље депоније и др., тако да је за тачнију 

процену квалитета ваздуха на одређеним локацијама Општине неопходно поставити 

мерну/е станицу за праћење квалитета ваздуха.  

Подручје општине Бачка Паланка одликује се квалитетним плодним земљиштем. Око 

41% обрадивог земљишта спада у прве две бонитетне класе (Табела 9)8. Према типу 

земљишта, најприсутније је алувијално земљиште, док је чернозем мало заступљен.  

Табела 9. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама на територији 

општине Бачка Паланка 

Култура Укупно 

Класе 

I, ха II, ха 

I-

II, 

% 

III, 

ха 

IV, 

ха 

I-

IV, 

% V, ха 

I-

V, 

% 

VI, 

ха 

VII, 

ха 

VIII, 

ха 

Њиве 

7.365,

5 
1.260 

1.782

,9 

41,

3 

1.805

,3 

1.16

9 

81,

7 
941,3 

94,

5 

338,

4 

66,4

64 

2,22

63 

Воћњаци 
4,3 0 3 

69,

1 
0,4 1 

95,

8 
0,2 100 0 0.0 0 

Виногради 
36,4 0 10 

27,

4 
26 0 100 0 100 0 0.0 0 

Ливаде 
64,8 0 12,8 

19,

8 
29,7 9 

79,

6 
9,7 

94,

6 
1,8 

1,71

92 
0 

Обрадиво 

земљиште 

7.471 1.260 
1.808

,7 

41,

1 

1.861

,4 

1.17

9 

81,

8 
951,1 

94,

5 

 

340

,2 

68,2 2,2 

Пашњаци 
754,9 4,9 91,4 

12,

8 
69,3 313 

63,

4 
256 

97,

3 

16,

5 

3,66

78 

0,08

45 

Трстици-моч. 71,7 11,6 59,4 99 0,7 0 100 0 100 0 0 0 

Пољопр.земљи

ште 

8.297,

7 

1.276

,5 

1.959

,6 
39 

1.931

,5 

1.49

2 

80,

3 

1.207

,1 

94,

8 

356,

7 
71,9 2,3 

Извор: Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини, 2020/2021.   

Међутим, плодно земљиште се деценијама загађује нерационалном употребом вештачких 

ђубрива и пестицида, као и отпадним материјама пореклом са сточних фарми и 

индустријских погона. Такође, непостојање већих шумских површина и ветрозаштитних 

појасева на подручју Општине појачава ефекат еолске ерозије и исушивање земљишта. 

Земљиште се загађује и дивљим депонијама, као и саобраћајем (изградњом саобраћајница, 

прометом возила). С обзиром на значај пољопривредног земљишта за Општину, усмерену 

великим делом на пољопривредну производњу, потребно је посебно обратити пажњу на 

очување плодности пољопривредног земљишта. Неопходно је успоставити систем праћења 

стања (мониторинг систем) плодног земљишта чији би подаци омогућили боље сагледавање 

целокупне ситуације у погледу загађења пољопривредног земљишта, што би олакшало 

 
8 Према Правилнику о о катастарском класирању и бонитирању земљишта („Службени гласник РС", број 

63 од 17. јуна 2014.), сва земљишта подобна за пољопривредну и шумску производњу распоређују се у 

једну од осам бонитетних класа. У I и II класу спадају земљишта најбољег квалитета, са дубоким 

хумусно-акумулативним хоризонтом, добре структуре и текстуре, водно-ваздушног режима, 

најпогодније за обраду. Земљишта III, IV и V класе класе мање су повољна за обраду  и захтевају 

примену одређених агротехничких мера како би се користиле у ову сврху. Земљишта VI,VII и VIII класе 

су непогодна за пољопривредну произвподу и углавном се користе као пашњаци, ливаде и шуме.  
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решавање датих проблема кроз формирање јасних конкретних мера и активности. У циљу 

заштите земљишта јединице локалне самоуправе, у оквиру својих надлежности треба да 

обезбеде систематско праћење стања и квалитета земљишта, и одржавање базе података о 

стању и квалитету земљишта, а у складу са Програмом мониторинга земљишта (Закон о 

заштити земљишта). Уредбом о систематском праћењу стања и квалитета земљишта 

(„Службени гласник РС”, број 88/20) прописана је методологија, индикатори, стандарди и 

остало, које је неопходно испунити у поступку мониторинга за систематско праћење 

квалитета и стања земљишта.    

9. Заштићена природна добра/резервати природе 

На територији општине Бачка Паланка, осим природних ресурса представљених 

дунавском обалом и канала Дунав-Тиса-Дунав, присутно је више законом заштићених 

природних добара (Табела 10.).  

Табела 10. Заштићена природна добра на територији општине Бачка Паланка 

Заштићена 

природна добра 

Врста заштићеног 

природног добра 

Година 

проглашења 
Општине 

Фрушка гора  Национални парк 1960. 

Бачка Паланка, Беочин, Инђија, 

Ириг, Сремска Митровица, 

Сремски Карловци, Шид. Нови 

Сад 

Јегричка  Парк природе 2005. 
Бачка Паланка, Врбас, Темерин, 

Жабаљ 

Тиквара Парк природе 1997. Бачка Паланка 

Карађорђево 
Специјални резерват 

природе 
1997. 

Бач, Бачка Паланка 

Багремара 
Специјални резерват 

природе 
2007. 

Бачка Паланка 

Букински Храстик Парк шума 1973. Бачка Паланка 

Стабло црне тополе 

(Populus nigra) код 

села Челарева 

Споменик природе 1961. 

Бачка Паланка 

Парк челаревског 

дворца 

Споменик природе 
2003. 

Бачка Паланка 

Извор: Централни регистар заштићених природних добара, Завод за заштиту природе Србије 

(https://www.zzps.rs/wp/centralni-registar/?script=lat)  

Национални парк „Фрушка гора“ представља најзначајније законом заштићено природно 

добро на подручју општине Бачка Паланка. У питању је најстарији национални парк у 

Републици Србији површине 25.393 ха, а обухвата територију неколико општина: Сремски 

Карловци, Беочин, Бачка Паланка, Шид, Сремска Митровица, Ириг, Инђија и град Нови Сад.  

Националним парком управља ЈП „Национални парк Фрушка Гора“. Парк је значајно ИБА 

подручје (Important Bird Area - важно станиште птица), ИПА подручје (Important Plant Area - 

важно станиште биљака), значајно ПБА подручје (Prime Butterfly Area - значајно подручје за 

лептире) и део је ЕМЕРАЛД мреже (еколошки значајна подручја са становишта заштите и 

очувања дивљих врста и њихових станишта). Ово подручје одлукује се високим генетичким, 

специјским и екосистемским биодиверзитетом, са великим бројем ендемичних и реликтних 

врста биљака. Присутно је преко 1.500 врста виших биљака, 60 врста сисара, 200 врста 

птица, 24 врсте водоземаца и богата фауна инсеката. Око 90% укупне површине 

националног парка обухватају шумски екосистеми, који се експлоатишу, што представља 

https://www.zzps.rs/wp/centralni-registar/?script=lat
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основни фактор угрожавања овог подручја. На обронцима парка налазе се насеља, викенд 

зоне и рекреативно-туристички објекти, чијим се активностима мењају у извесној мери 

природни услови станишта на овом подручју. 

На територији општине Бачка Паланка, једним својим делом, налази се законом заштићено 

подручје Парк природе „Јегричка“. У питању је значајно природно добро III категорије 

(заштићено природно добро локалног значаја). Јегричка је назив реке, десне притоке реке 

Тисе, а у суштини представља низ међусобно повезаних водених и мочварних екосистема, са 

специфичном и разноврсном флором и фауном. Овим парком стара се ЈВП Воде Војводине, 

Нови Сад. Парк је значајно ИБА подручје (Important Bird Area – важно станиште птица), 

ИПА подручје (Important Plant Area – важно станиште биљака), као и кандидат за листу 

Рамсарских подручја. Присутно је преко 80 врста водених/мочварних биљака, 190 врста 

птица и 20 врста риба. Укупна површина природног добра износи 1.144,81 ха, а обухвата 

територију општина Темерин, Врбас, Бачка Паланка и Жабаљ. Под режимом заштите II 

степена налази се 245,28 ха а под режимом заштите III степена налази се 899,53 ха. За 

коришћење овог заштићеног подручја, привредна друштва и друга правна лица, 

предузетници и грађани, који користе погодности заштићеног подручја и његове вредности, 

који обављају делатност или располажу непокретностима и другим стварима на заштићеном 

подручју, посећују заштићено подручје ради одмора, спорта, рекреације и сличних потреба и 

на други начин користе заштићено подручје, плаћају накнаду Јавном водопривредном 

предузећу „Воде Војводине“ као управљачу заштићеног подручја. Иако представља законом 

заштићено природно добро, ово подручје је угрожено са многих аспеката, а највише 

отпадним водама које се без пречишћавања испуштају у реку, што доводи до еутрофикације 

воде, забаривања и уништавања водених/мочварних организама.  

Парк природе „Тиквара“ у потпуности се налази на подручју општине Бачка Паланка и 

представља заштићено подручје III категорије (од локалног значаја). Територија парка 

природе представља важно ИБА подручје (Important Bird Area - важно станиште за птице). 

ПП „Тиквара“ у потпуности је у државном власништву, а о њему се стара ЈП Спортско 

рекреативни центар Тиквара, Бачка Паланка. У питању је поплавно подручје на десној обали 

Дунава, представљено мозаиком влажних станишта (рукавци, баре, речне греде, флувијално 

језеро). Језеро представља наутички, спортско-рекреативни, излетнички и риболовни центар 

I категорије, чија је атрактивност у тесној вези са природним вредностима. Највредније 

карактеристике подручја су шумске састојине из пионирске и климакс фазе сукцесије, које 

под утицајем регулација река постају све ређе у Европи. Укупна површина природног добра 

износи 554,52 ха, при чему се под режимом заштите II степена налази 138,85 ха, а под 

режимом заштите III степена 415,67 ха. Око заштићеног подручја се успоставља заштитна 

зона од 351,78 ха. У границама III степена налазе се некадашњи споменици природе 

„Вештачка састојина мочварног чемпреса“ и Споменик природе „Четири стабла платана“, 

издвојени као локалитети.  

Специјални резерват природе „Карађорђево“ налази се на територији општина Бачка 

Паланка и Бач, а у питању је значајно природно добро III категорије (заштићено 

природно добро локалног значаја). Подручје Специјалног резервата представља мозаик 

шумских и барско-мочварних станишта, са бројним ретким биљним и животињским 

врстама, као и аутохтоним врстама дивљачи. Резерват је поверен на управљање војној 

установи Моровић. Укупна површина овог природног добра износи 2.955 ха, 32 ара и 

54 м2, највећим делом у државном власништву. Под режимом заштите II степена налази 

се 1.316 ха, 80 ари и 1 м2, а под режимом заштите III степена 1.638 ха, 52 ара и 53 м2. 

Резерват представља значајно ИБА подручје (Important Bird Area – важно станиште 

птица). Природне вредности резервата угрожене су експлоатацијом шуме и 
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еутрофикацијом вода, као и генерално неадекватним програмом управљања овим 

подручјем. 

Специјални резерват природе „Багремара“ налази се на територији општине Бачка 

Паланка, а у питању је природно добро I категорије (заштићено природно добро од 

изузетног значаја). Специјални резерват природе „Багремара” стављен је под заштиту 

ради очувања јединог станишта биљне врсте кукурјак (Eranthis hiemalis (L.) Salisb) на 

територији Републике Србије. Ова вишегодишња ранопролећна геофита из породице 

љутића (Ranunculaceae) је природна реткост и спада у категорију крајње угрожених врста 

биљака у Републици Србији, а врло је ретка и у суседним земљама. Резерват је поверен на 

управљање ЈП „Војводинашуме“. Укупна површина овог природног добра износи 117,58 

ха, у државном власништву. Под режимом заштите I степена налази се 34,8 ха, а под 

режимом заштите II степена 82,78 ха. Резерват представља значајно ИПА подручје 

(Important Plant Area - важно станиште биљака). Природне вредности резервата угрожене 

су неодрживом сечом шуме, садњом багрема и пољопривредом у окружењу резервата.  

Парк шума „Букински Храстик“, у Карађорђеву заштићена је 1973. године, услед својих 

природних лепота.  Укупна површина парк шуме износи 287,57 ха, и у потпуности се 

налази на територији општине Бачка Паланка. У парку је присутна мешовита састојина 

цера, храста, белог јасена, граба, бреста и других врста, што је редак примерак 

преосталих природних шума оваквог типа у низијским пределима Панонске низије.  

Стабло црне тополе (Populus nigra) код села Челарева заштићено је 1961. године, услед 

своје импозанте величине и старости, и представља једини примерак претходно 

присутне састојине ове аутохтоне врсте.  

Споменик природе „Парк челаревског дворца“ налази се на територији општине Бачка 

Паланка, а у питању је природно добро III категорије, проглашено 2003. године. Ова 

Парк стављен је под заштиту државе јер представља вредан пример вртне уметности 19. 

века у Србији.  У њему су присутни примерци дрвећа велике старости и хабитуса, као и 

ретке врсте за подручје Србије. Парком управља пивара Карлсберг. Укупна површина 

овог природног добра износи 7 33 23 ха/ар/м2.  

10. Уређење гробља  

На подручју општине Бачка Баланка постоји једно градско гробље као и сеоска гробља, у 

сваком сеоском насељу. За уређивање и одржавање гробаља задужено је ЈКП 

„Комуналпројект“, у склопу својих редовних активности. Јавно комунално предузеће врше 

чишћење стаза и прилазних путева, пражњење контејнера са гробаља, одржавање објеката на 

гробљима, кошење травнатих површина као и закоровљених гробних места, сакупљање 

увелог цвећа (сасушених венаца, старих крстова и других отпадних материјала), садњу 

садница, украсног шибља, цвећа и сл., затим окопавање и заливање истих, као и изградњу 

гробних места. Постојећа гробља треба уредити тако да око 60% површине гробља буде 

одређено за гробна места, 20% површине гробља да чини заштитни зелени појас и парковски 

обликован простор, 16% површине гробља треба служи за саобраћајнице, 3% површине 

гробља за трг за испраћај, а 1% површине гробља за остале садржаје (капела, продавница 

свећа, цвећа и др.).  

11. Организациони аспекти подршке унапређењу заштите животне средине  

У циљу решавања постојећих еколошких проблема на подручју општине Бачка 

Паланка, неопходно је заједничко деловање односно сарадња локалних надлежних 

институција односно Општинске управе, инспекцијских служби, образовних и 

здравствених институција, приватних предузетника као и иницијатива грађана у виду 

локално препознатих удружења, чије су активности усмерене на заштиту животне 



21 

 

средине. Дакле, актери повезани са заштитом животне средине у Општини, треба да 

укључе јавни, приватни и цивилни сектор (Графикон 6.).  

Графикон 6. Субјекти у зжс на локалном нивоу 

 

                                  
Извор: Аутори, ИЕП, Београд  

Законом о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 

- др. закон и 47/2018), општине у Србији имају законску обавезу да се старају о заштити 

животне средине и спроводе активности којима се регулишу питања у вези са квалитетом 

животне средине у локалној заједници. Такође, обавезе и надлежности локалне самоуправе у 

области животне средине регулисане су Законом о заштити животне средине као основним 

документом („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 

43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон) и низом 

посебних законских и подзаконских аката, за поједине области животне средине.  

Када је у питању заштита животне средине, карактеристични послови којима би требало да 

се баве локалне самоуправе подразумевају а) планирање заштите животне средине кроз 

израду, усвајање и спровођење докумената везаних за зжс (локални прописи, планови, 

програми, пројекти, процене утицаја на животну средину и др.),  б) мониторинг стања свих 

сфера животне средине (креирање и одржавање локалних база података о стању животне 

средине односно систему вода-ваздуха-земљиште-биодиверзитет) као и в) инспекцијски 

надзор над поштовањем законских прописа у области зжс.  

Поред општинске управе, у активности на заштити животне средине и еколошки развој 

у општини Бачка Паланка укључене су/треба да се укључе, и друге јавне и приватне 

инситуције односно предузећа, која воде бригу о здрављу животне средине и 

становништва као што су ЈКП, Дом здравља, васпитно-образовне институције, локални 

привредници, итд. Значајну улогу у овом смислу имају и удружења грађана, чији је 

циљ повезан са екологијом, односно зжс (Табела 11.).  
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Tабела 11. Удружења са седиштем у Бачкој Паланци, активна у области екологије и зжс 

Назив удружења Година 

оснивања 

Активност 

Општинско друштво за заштиту природе 

„Тиквара“ 
1991. 

Заштита животне средине 

 

Покрет горана Бачка Паланка 

 
2008. 

Одрживи развој и заштита животне 

средине 

Удружење „Зелена група“ 

 
2009. 

Заштита животне средине 

 

Удружење спортских риболоваца 

„БАНДАР“, Гајдобра 
2010. 

Спортски риболов, заштита и очување 

животне средине 

„МИКРОСТРУКТУРА“ 

 
2010. 

Локални развој заједнице и решавање 

инфраструктурних питања, заштита 

животне средине и поштовање друштвене 

правде и једнакости свих грађана 

Удружење викендаша „Еко-Нешт-Ин“  

 
2010. 

Екологија и заштита животне средине 

Наутички клуб „Tиквара“, Бачка Паланка 2005. 
Наутичко рекреативне и еколошке 

активности 

Удружење грађана „Викус“, Бачка Паланка 2011. 

У области заштите и очувања животне 

средине, образовања, културе, туризма и 

руралног развоја 

Uдружење љубитеља - планина и шума - 

пењања на дрвеће - Нови Сад, Деспотово 

„Мидори Мори“ 

2011. 

Заштита природе и животне средине 

Еколошко удружење „Да сачувамо 

Војводину“ 
2011. 

Заштита и побољшање квалитета животне 

средине, развијање свести о еколошким 

правима, едукација грађана у области 

решавања проблема из те области, 

промовисање културне традиције 

Војводине, сарадња између грађана и 

институција 

„Златни караш БП“ 2011. Заштита животне средине 

„Центар за развој - БП“ 

 
2011. 

Локални развој заједнице, решавање 

инфраструктурних питања и заштита 

животне средине 

„ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ДЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ“ 

  

2012. 

Заштита и унапређење животне средине i 

друге активности 

 

Удружење младих „СОК“ 

 
2012. 

Омладинског активизма, културе и 

заштите животне средине 

Друштво за заштиту животиња „Фортуна“, 

Бачка Паланка 
2012. 

Екологија, заштита и добробит животиња 

„ДУНАВ 1293“ 2013. Екологија и заштита животне средине 

Удружење грађана „Скелица“ 2013. 
Eкологија и заштита животне средине, и 

друге активности 

„ЕКО-НАТУРАЛ“ БАЧКА ПАЛАНКА 2015. 
заштита животне средине, и друге 

активности 

Удружење „Синкерек“ 2015. 
Очување животне средине на подручју 

насеља Синкере, и друге активности 

Удружење грађана „ПОЉО-КЛУБ“ 2015. 

Пољопривреда, заштита животне средине 

и екологија, просторно планирање, 

неформална едукација, регионална и 

међународна сарадња 

Удружење риболоваца „БЕЛИ ВУК“ Нова 

Гајдобра 
2015. 

Заштита животне средине и очување 

рибљег фонда 

Удружење викендаша „Еко Визић“ 2016. 
Очување, заштита и унапређење екологије 

и здраве животне средине 

„МОНЕКОН“ 2017. Локални развој заједнице и решавање 
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инфраструктурних питања, заштита 

животне средине и поштовање друштвене 

правде 

Удружење викендаша Дунав-Челарево 2019. 
Уређење и одржавање викенд насеља 

Дунав-Челарево 

ДП  „АПИС МЕДИКУС“, Нештин 2018. 

Унапређење и заштита пчеларства, 

заштита животне средине и одрживог 

развоја 

„АГРО В“ 2018. Пољопривреда/органска пољопривреда 

„Аквила“ 2021. Заштита животне средине 

Извор: Агенција за привредне регистре, Република Србија  

У питању су махом активности удружења везане за промовисање и едукацију локалног 

становништва, превасходно младих, у погледу важности заштите и очувања природе 

кроз организовање тематских предавања, дружења и разних локалних манифестација, 

али и покретање иницијатива које указују на конкретне еколошке проблеме у Општини.  

Сви набројани актери (јавни-приватни-цивилни сектор) требају међусобно да сарађују 

у циљу заштите, очувања и унапређења животне средине на подручју општине Бачка 

Паланка, како би се повећао квалитет живота локалног становништва у овом смислу. 

Висок квалитет животне средине главни је предуслов даљег одрживог привредног, 

односно економског  развоја општине Бачка Паланка.  

 

 

 

 


