
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

  

Година: 37. Алибунар, 03. април 2018. године Бесплатан примерак Број 10 

 
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 
150.  

 
На основу члана 32. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006, 

65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист 
општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа 
општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној дана 02. априла 2018. 
године доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ ЗА К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Доноси се Програм комасације катастарске општине Банатски Карловац, општина Алибунар. 

 
Члан 2. 

Програм комасације катастарске општине Банатски Карловац, општина Алибунар, од 08. априла 
2015. године, израђен од стране Грађевинског факултета Универзитета у Београду, саставни је део ове 
Одлуке и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 461-1/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  АЛИБУНАР 
 

Председник Скупштине 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  БЕОГРАДУ  

 ГРАЂЕВИНСКИ   ФАКУЛТЕТ  

Институт за геодезију и 
геоинформатику  

  

  
  

ОПШТИНА  

АЛИБУНАР  

  

 
 

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

(ОПШТИНА АЛИБУНАР) 

 

 
 

АЛИБУНАР, марта 2015.године 
 
 

 
 

ЛЕГЕНДА КЊИГЕ:   

КЊИГА је технички извештај о изради Програма комасације катастарске општине Банатски 

Карловац, Општина Алибунар, сагласно уговору закљученом између Општине Алибунар, Tрг слободе 
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број 4, бр. 404-131/14, од 30.12.2014. године и Грађевинског факултета Универзитета у Београду, 

Београд, ул. Булевар краља Александра 73/I, број 63132/2-14 од 14.01. 2015. године    

Програм комасације катастарске општине Банатски Карловац, израђен је у периоду од 25.12.2014 

до 20.03. 2015. године у 3 аналогна примерка и 3 примерка на CD-у.  

ИНВЕСТИТОР:  ОПШТИНА АЛИБУНАР  

Tрг слободе број 4, 26310 Алибунар  

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ИЗРАДИ 

ПРОГРАМА:  

  

  

__________________  

 ПОДИЗВОЂАЧ:  

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ,  

ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ГЕОИНФОРМАТИКУ,  

БЕОГРАД,  Ул. Булевар краља Александра 73/I 

_____________________  

УРБИМ ДОО БЕОГРАД, Илије Ђуричића 44/11,  

11030 Београд  

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ ИЗРАДЕ 

ПРОГРАМА:  

_____________________________________ Доц. 

др Рајица Михајловић, дипл.инж.геод.  

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ  

ПРОГРАМА  

Проф. др Манојло Миладиновић, дипл.инж.геод.  

Асист. мр Младен Шошкић, дипл.инж.геод.  

Асист. Ненад Вишњевац, мастер. инж. геод.  

Јована Средић, дипл.инж.геод.  

В.Д. ДЕКАНА  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

___________________________________  

Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод.  

УПРАВНИК ИНСТИТУТА  

ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И  

ГЕОИНФОРМАТИКУ  

   

___________________________________  

Проф. др Бранислав Бајат, дипл.инж.геод.  

 

1. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1.1. ЛИЦЕНЦА ЗА РАД ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

  
   www.rgz.gov.rs | 25.3.2015 9:16:25 |        

      

Подаци о геодетској организацији  

Основни подаци:  

Врста организације:  Научно-образовна институција  

Назив организације: INSTITUT ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU GRAĐEVINSKOG  

FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU  

Адреса:  Булевар краља Александра 73  

Место:  БЕОГРАД  

Телефон:  -  

Email:    

Web site:  grf.bg.ac.rs  

Број лиценце:  03 0063 11 

Датум лиценце:  23.05.2011  

Број решења:  952-03-207/2010  

Датум решења:  23.05.2011  

Овлашћено лице:  - -  

ПИБ:  100251144  

Матични број:  07006454  

Јавна напомена:    
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Преглед врста геодетских радова за које је издата лиценца:  

1- Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је 
предвиђена израда главног пројекта  

Лиценце означене * су лиценце са ограничењем, геодетска организација може да врши геодетске 
радове само за сопствене потребе.  

 
Подаци о запосленим лицима који имају лиценцу:  

 

Лиценца I реда  Иван  Алексић  Доктор наука/  Геодетска Грађевински факултет, Београд  

Лиценца I реда  Рајица  Михајловић  Доктор техничких наука - област геодезија/ Геодетска Грађевински 

факултет, Београд  

Лиценца I реда  Жељко  Цвијетиновић  Доктор техничких наука - област геодезија/ Геодетска Грађевински 

факултет, Београд  

Подаци о осталим запосленим лицима:  

Врста лиценце  Име  Презиме  Стручна спрема/Образовна институција  Струка  

  Бранислав Бајат  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Бранко  Божић  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Синиша  Делчев  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Вукан  Огризовић  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

  Геодетска  

  Бранко  Миловановић  Магистар техичких наука из 

области геодезије/  

Грађевински факултет, Београд 

 

 
1.2.  ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА/ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

 
 

Врста лиценце  Име  Презиме  Стручна спрема/Образовна институција  Струка  

M   
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2. УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

  

2.1.  УВОД  

Програм комасације (у даљем тексту: Програм) је документ на основу кога ће се спровести 

комасација за КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, Општина Алибунар, на укупној 

површини од око 6721 хектара (5611 катастарских парцела). На слици (Слика 1) приказана је граница 

катастарске општине на основи ортофото плана.  

Садржај и основна решења у Програму утврђена су у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту и Закона о државном премеру и катастру као и ставу аутора Програма о 

садржају оваквог документа.  

За потребе израде Програма коришћена је и релевантна статистичка, просторно планска и 

техничка документација Општине Алибунар, као и геодетскокатастарска документација Републичког 

геодетског завода, Службе за катастар непокретности у Алибунару.  

На основу Програма Општина Алибунар ће донети Одлуку о спровођењу комасације, образовати 

Комисију за комасацију, донети начела комасације, обезбедити средства за финансирање радова и 

приступити јавним набавкама и уговарању радова на реализацији Програма комасације са лиценцираном 

геодетском организацијом и пратити реализацију радова.  

У склопу реализације комасације  приступиће се обнови државног премера и изради новог 

катастара непокретности у границама целе катастарске општине.  

 Површина грађевинског подручја, према подацима Службе за катастар непокретности у Општини 
Алибунар, износи 469 хектара (према подацима у катастару непокретности).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Слика 1. Комасационо подручје на основи ортофото плана  
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2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА  

  

Циљ израде Програма комасације је дефинисање садржаја, поступка, динамике и рокова:  

1. Уређења пољопривредног земљишта у његовој функцији у поступку комасације 
ванграђевинског подручја катастарске општине Банaтски Карловац, на површини од око 6252 

хектара,    

2. Обнову државног премера и катастра непокретности комасационог подручја (6252 хектара) 

укључујући и подручја која остају у фактичком стању и  грађевинског подручја насеља 

Банатски Карловац, на површини од око 469 хектара.   

Уређење пољопривредног земљишта и грађевинског подручја у поступку комасације катастарске 

општине Банатски Карловац реализоваће се у складу са планираном наменом простора утврђеној у 

Просторном плану Општине Алибунар и другом релевантном документацијом. Програмом се утврђује:  

• врста и обим комасационих радова (геодетско-техничких радова, радова Комисије за 

спровођење комасације и њених подкомисија и инвестиционих радова),  

• врста и обим радова на обнови државног премера дела катастарске општине који остаје у 

фактичком стању (грађевинског и шумског подручја),  

• динамика и рокови извођења радова,  

• обим и извори средстава за финансирање радова,  

• садржај неопходних докумената за реализацију програма радова  

• финансијско-тржишни и друштвено-економски ефекти спровођења комасације.  

 

2.3. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о 

пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:  

• потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и 

приватном власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 1.11 хектарa, а 

за приватне власнике 0.44 хектара), односно укрупњавања пољопривредних газдинстава,  

• пројектовања нове мреже пољских путева и пољозаштитних појасева у складу са положајем 

инфраструктурних система, система водотокова и дугогодишњих засада,  

• крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),  

• имплементације планских решења из Просторног плана Општине Алибунар и других планова и 

техничке документације;  

• решавање имовинско-правних односа на непокретностима (земљишту и објектима и посебним 

деловима објекта);   

• израда новог државног премера и катастра непокретности;  

• унапређења и заштите животне средине и одрживог развоја,  

• економског развоја и одрживости руралних подручја која представљају једно од најзначајнијих 

питања за будући развој АП Војводине (који се заснива, на даљем развоју и одрживој 

експлоатацији ресурса у области пољопривреде, шумарства и водних ресурса и 

диверсификацији руралне економије (туризам, рекреација,...) и афирмацији тзв. ''мекших'' 

развојних фактора друштвеног, културолошког, институционалног и еколошког значаја.  

 
2.4. РАЗЛОЗИ ЗА ОБНОВУ ПРЕМЕРА  

  

Премер подручја Катастарске општине Банатски Карловац извршен је 1910. године. Премер је у 

хватском мерном систему, у стереографској пројекцији, а катастарски планови су израђени у размери 

1:2880 за ванграђевинско подручје. Већи део грађевинског подручја (407ha) снимљен је 1968. године а 

планови су урађени у размери 1:1000. За тај део грађевинског подручја урађен је и ДКП. Процена је да је 

степен неажурности катастарских података OKO 40%и, што намеће потребу обнове премера за цело 

грађевинско подручје који има катастарске планове у стереографској пројекцији и ажурирање 

(реамбулација) премера дела насеља где су катастарски планови у Гаус-Кригеровој пројекцији.  

Листови катастарских планова, који су стари око 100 година су веома дотрајали, и на њима се 

графичке промене на непокретностима тешко региструју и веома су несигурне. Укупан број листова 

непокретности за грађевинско подручје је 1749 а за ванграђевинско 1812.  
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То су довољни разлози да се у поступку комасације изврши и обнова премера грађевинског 

подручја у новој државној пројекцији и да се изврши израда катастра непокретности и за грађевинско 

подручје.  

 

2.5.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ ИЗ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  

 

Катастарски премер комасационог подручја извршен је 1913. године у хватском мерном систему, у 

стереографској пројекцији, а катастарски планови су израђени у размери 1:2880 (са изузетком дела 

грађевинског подручја), што је неусклађено са важећим Законом о државном премеру и катастру.  

Листови катастарских планова су стари, дотрајали и у веома лошем стању. Графичке промене на 

непокретностима се отежано региструју (исцртавају) што доводи у питање сигурност уписа непокретности 

и права на њима у катастар непокретности.  

Катастар непокретности је основан у периоду од 2006. године до 2011. године са излагањем 

постојећих података на јавни увид. Укупан број листова непокретности на комасационом подручју 
(ванграђевинско подручје) је  1812 што је у овом програму усвојено за број учесника комасације.  

У табели (Табела 1) приказани су основни подаци о комасационом подручју према стању 

уписаном у катастару непокретности у Служби за катастар непокретности Републичког геодетског завода 

у Алибунару.  

 

П
о
в
р
ш

и
н

а
 к

.о
. 
(х

а
) 

В
р
с
та

/г
о

д
и
н

а
 п

р
е
м

е
р
а

 

Површине  

по  

размерама  

Грађевиско 

подручје  

 

Ванграђевиско подручје  

 

1000  2880  

П
о
в
р
ш

и
н

а
 

(х
а
) 

П
а
р
ц

е
л

а
 

Л
и
с
то

в
а

 

П
о
в
р
ш

и
н

а
 

П
а
р
ц

е
л

а
 

Л
и
с
то

в
а

 

П
о
в
р
ш

и
н

а
/ 

л
и
с
ту

 

П
о
в
р
ш

и
н

а
/ 

п
а
р
ц

е
л

а
 

П
а
р
ц

е
л

а
/ 

л
и
с
ту

 

6721  
ПП/1913 

ОП/1967  
469  6252  469  2891  1749  6252  5611  1812  3.45  1.11  3.10  

Табела 1. Основни подаци о комасационом подручју према катастру непокретности  

  

У табели (Табела 2) приказани су подаци о катастарским парцелама на комасационом подручју 

систематизовани по групама формираних на основу површина (величине) поседа учесника комасације 

за ванграђевинско подручје.  

 

   

      ВЕЛИЧИНА 

ПОСЕДА  

      

До 

1ха  

%  

1-3 

ха  %  

3-5 

ха  

%  

5-10 

ха  

%  

10-

20 

ха  %  

20-

40 

ха  %  

>40 

ха  

%  

Укуп 

но  

%  

ПОВРШИНА  

(ХА)  

387  6  534  9  307  5  282  5  64  1  30  0  4648  74  6252  100  

БРОЈ  

ПАРЦЕЛА  

1767  31  1037  18  480  9  360  6  37  1  13  0  1917  34  5611  100  

БРОЈ  

ЛИСТОВА  
1362  75  315  17  82  5  41  2  5  0  1  0  6  0  1812  100  

Табела 2. Основни подаци о парцелама на комасационом подручју приказани по групама 

формираним на основу површине поседа за ванграђевинско подручје  

  

У табели (Табела 3) дат је приказ земљишта према облику својине на територији катастарске 

општине Банатски Карловац.  
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0  
6721  100  

Табела 3. Приказ површина земљишта према облику својине у к.о. Банатски Карловац  

  

У табели (Табела 4) су приказане укупне површине катастарске општине Банатски Карловац 

према начину коришћења земљишта. 
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Укупна 
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578  868  

4510
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7
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1

4  

253

3  
4  57310  100  

Табела 4. Начин коришћења земљишта у к.о. Банатски Карловац  

 

2.6. ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА   

   

Правни основ    

  

Код израде Програма комасације коришћени су следећи прописи:  

1. Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09),  

2. Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10 и 65/13),  

3. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10),    
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4. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13 и 98/13),  

5. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12),   

6. Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05 и 123/07),  

7. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),  

8. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11 и 93/12),  

9. Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Службени гласник РС", број 16/92)   

10. Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Службени гласник 

РС", број 46/06),  

11. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 , 36/09 и  72/09);  

12. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10);   

13. Стратегија развоја шумарства Републике Србије, 2006. год.,  

14. Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 

11/02);  

15. Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 29/13),  

16. Стратегија развоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", број 78/05),  

17. Анализа потребе уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП 

Војводине, Републички геодетски завод, март 2007. године;  

18. Попис пољопривреде 2012. -Пољопривреда у Републици Србији, 2013.год;  

19. Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег плана и привременог 

годишњег плана газдовања приватним шумама ("Службени гласник РС", број 122/03),  

20. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/11),  

  

Документација  

  

За израду Програма коришћена је сва расположива техничка и друга документација која се 

односи  на подручје Општине Алибунар, односно комасационо подручје и то:  

 Просторни план Општине Алибунар (2012.),  

 Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.  

 Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине до 2020. (2011).  

 Стратегија развоја Општине Алибунар 2014-2020.  

 Стратегија руралног развоја општине Алибунар 2010-2014.  

 Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Делиблатска 

пешчара (2006.).  

 Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2x400 

kV ТС „Панчево 2“ – граница Румуније.  

 Пројекат подизања шумских заштитних појасева на подручју општина Опово, Ковачица и 

Алибунар (2004.)  

 Идејни пројекат за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 

на доњој тераси Општине Алибунар (2014.).  

 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за текућу 

годину,  

 Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и локалну инфраструктуру 

као и за пројекте везане за пољопривредно и шумско земљиште,  

 Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима, као и друга 

документација катастра непокретности Службе за катастар Републичког геодетског завода у 

Алибунару.  

 

3. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (ППОА) И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА 

РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА  

 

Подручје К.О. Банатски Карловац је обухваћено од стране више планских докумената: 

Просторни план Општине Алибунар, Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе Делиблатска пешчара, Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор 

за далековод 2х400 kV ТС ”Панчево 2” – граница Румуније.  
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3.1.  ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

  

У „Анализи потреба уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП 

Војводине“, коју је урадио Републички геодетски завод, Општина Алибунар спада у тзв. приоритет првог 

реда са становишта комасације у Војводини (Слика 2):  

 

 
Слика 2. Приказ приоритета уређења земљишта комасацијом у Војводини  

  

3.2.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

  

Комасационо подручје је плански разрађено у Просторном плану Општине Алибунар (ППОА). 

Сходно томе у овом програму ће се приказати само основни и скраћени прикази из ППОА и стратешких 

докумената релевантни за комасационо подручје као и одговрајући графички прилози. У Прилогу број 1 

приказан је План намене простора из ППОА са границом комасационог подручја, а у Прилогу број 2 

План инфраструктуре из ППОА са границом комасационог подручја из ППОА.  

  

1.  Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса  

  

Пољопривредно земљиште  

Пољопривредно земљиште је потребно штитити мерама и активностима којима се трајно 

обезбеђују природне функције земљишта:  

 забраном коришћења пољопривредног земљишта у друге сврхе, осим у случајевима 

утврђеним Законом и Просторним планом;   

 забраном испуштања и одлагања отпадних и штетних материја;   

 контролисаном применом минералних ђубрива и препарата за заштиту;   

 избором адекватних технологија у обради земљишта;   

 применом противерозионих мера.   
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Уз примену ових мера сачуваће се квалитет земљишта тј. његова физичка, хемијска и биолошка 

својства. Пољопривредном земљишту које је коришћено за експлоатацију минералних сировина, 

пројектима рекултивације дати намену блиску пређашњем стању.  

Пољопривредно земљиште треба заштитити пољозаштитним појасевима од штетног дејства 

еолске ерозије, којом се односе земљиште и усеви у фази семена, што за последицу има смањење 

приноса. У том смислу је потребно формирати ветрозаштитно и пољозаштитно зеленило на 

просторима уз канале, саобраћајнице и у оквиру пољопривредног земљишта, ван простора СРП 

''Делиблатска пешчара'', које ће представљати еколошке коридоре,повезати међусобно удаљена 

станишта и  побољшати микроклиматске услове окружења.  

Од штетног дејства подземних и поплавних вода, пољопривредно земљиште штитити редовним 

одржавањем постојећег и доградњом дренажног система.  

  

Шуме и шумско земљиште  

Концепција развоја шума и шумског земљишта у оквиру обухвата Просторног плана, 

подразумева повећање површина под шумама, унапређење постојећих шума и њихово коришћење у 

складу са еколошким принципима и условима заштите природе, уз остваривање заштитних, културно-

социјалних и производних функција.   

Шумско земљиште на територији Општине се може повећати пошумљавањем обрадивог 

пољопривредног земљишта без обзира на катастарску класу по претходно прибављеној сагласности 

Министарства. Шумско земљиште као ресурс треба користити у складу са његовим биолошким 

капацитетима, како би ефекти производње у шумарству били већи. Одговарајући избор станишта за 

пошумљавање, избор врста дрвећа као и примена прописане технологије гајења шума, спада у 

најважније превентивне мере заштите шума и шумског земљишта.  

Заштити шума и шумских земљишта, као и стабилности шумских екосистема, треба дати 

приоритет и посебан значај због опште угрожености од многих биотичких и абиотичких чинилаца, али и 

због значаја општекорисних функција шума и њене глобалне и основне намене.   

Деградиране и девастиране састојине морају се преводити у више узгојне облике без обзира на 

њихово порекло, разлоге и начине настанка. Конверзију састојина на неодговарајућим стаништима 

спроводити врстама којима дато станиште одговара по еколошко-типолошкој припадности. Само 

састојине стабилне унутрашње структуре и изграђености, могу задовољити потребе разних захтева 

према шумама и њима одређеним основним наменама. Оптимална стања шумских састојина морају се 

стално успостављати и пратити, тако да на најефикаснији начин задовоље потребне функције и 

намене, уз уважавање њихових специфичности.  

Један од приоритетних задатака је повећање степена шумовитости, имајући у виду укупну 

шумовитост подручја и позитивне ефекте које шума има. Повећање степена шумовитости мора бити 

акција ширег значаја, спровођена у сарадњи са другим субјектима, уз максимално коришћење 

техничких, кадровских и економских потенцијала. Овај циљ се односи првенствено на  делове који се 

налазе ван шумских комплекса (приватне шуме и шумска земљишта), али се може остваривати и 

унутар државних шума. На просторима СРП ''Делиблатска пешчара'' повећање степена шумовитости 

остварити уз поштовање режима заштите.  

  

Воде  

Воде и водотоци као добра од општег интереса, под посебном су заштитом и користе се под 

условима и на начин који одређује Закон о водама.  

Заштита и коришћење водног ресурса подразумева:  

 оптимизирање режима вода,  

 праћење стања и  

 анализу квалитета вода.  

У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвидети:  

 око постојећих и планираних изворишта подземних вода дефинисати зоне и појасеве 

санитарне заштите, у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања и 

одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр.92/2008);  

 ради заштите и коришћења подземних вода, пратити стање нивоа и квалитета подземних 

вода прве фреатске издани, дубљих и дубоких подземних вода,   

 у циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у 

напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним 

водама; 
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 забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре и водотоке било какве воде осим 

атмосферских и условно чистих расхладних вода, које по Уредби о категоризацији вода 

одговарају IIб класи; 

 заштиту од поплава обезбедити одржавањем изграђених и изградњом планираних објеката и 

система;  

 одбрамбени насип штитити забраном изградње објеката и садње зеленила у складу са 

Законом о водама;  

 одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење канала од муља и растиња) и 

изводити реконструкцију и изградњу у складу са условима из Просторног плана.  

Овим мерама омогућиће се рационално и вишенаменско коришћење вода (водоснабдевање, 

рекреативне и туристичке активности, хидроенергетски потенцијал, пловидба, порибљавање и сл.).  

  

2.  Просторни развој и дистрибуција привредних делатности  

  

Користећи своје компаративне предности, а имајући у виду укупне и посебне потенцијале 

општине Алибунар, основни развојни приоритет треба да буде ревитализација укупне привреде и 

развој ефикасне привредне инфраструктуре, уз активну и атрактивну политику привлачења 

инвеститора, уз императив заштите и очувања животне средине, а у циљу побољшања квалитета 

живота становништва.  

  

Пољопривреда  

Посебну пажњу потребно је посветити уско специфичним програмима производње. Полазећи од 

природних предности за ратарску производњу, добрих педолошких карактеристика земљишта, умерене 

континенталне климе и створених вредности које се огледају у традицији ратарске производње на овом 

подручју и високог стручног знања носилаца развоја пољопривреде, потребно је осавременити 

производњу применом нових технологија у складу са савременим научним сазнањима.  

Концепција развоја пољопривреде подразумева:  

 обезбедити прехрамбену сигурност грађана довољним количинама квалитетних производа,  

 обезбедити довољне количине одговарајућих сировина за прехрамбену индустрију,  

 очувати земљишне ресурсе,  

 избором технологије, свести на минимум негативне утицаје пољопривредне производње на 

животну средину, 

 задржати ослонац у креирању развоја научног сектора и осмишљавању стратегије развоја 

пољопривреде, на домаћим научним кућама и институтима, 

 осавремењавати производњу применом научних достигнућа, 

 подстицати задругарство и друге облике  самоорганизовања пољопривредника, 

 посветити посебну пажњу националним уско специфичним програмима производње.  

  

Ратарство  

У наредном периоду у општини Алибунар доминатна грана биљне производње биће и даље 

ратарство.  

Посебни правци развоја ратарства су:  

 изменом структуре сетве и применом нових технологија доћи до већих економских ефеката 

ратарске производње,  

 повећати површине под индустријским и крмним биљем на рачун површина под житима,  

 повећати површине за семенску производњу у условима наводњавања,  

 водити рачуна о плодореду и учешћу сетве легуминоза,  

 повећати примену стајског ђубрива.  

  

Повртарство  

С обзиром да територија Општине поседује добре агроеколошке услове, као и дугу традицију 

производње и прераде поврћа, реално је очекивати да се у наредном периоду повећају површине у 

повртарској производњи, а уз примену савремених технологија да дође и до повећања приноса и да се 

прерада поврћа подигне на још виши технолошки ниво.  

Очекује се да у наредном периоду дође до повећања површина у свим облицима производње од 

баштенског и њивског до производње у заштићеном простору, а да би се то постигло потребно је 

дефинисати правце развоја:  
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 повећати површина под повртарским културама при чему би оне требале да достигну 

површине од око мин 20% укупне површине пољопривредног земљишта,  

 повећати производњу поврћа као другог усева,  

 увести разноврснији производни програм, увођењем квалитетнијих и отпорнијих сорти 

високог нутритивног и здравственог квалитета, 

 осавременити баштенски начин производње уз избор сорти које захтевају веће ангажовање 

људске радне снаге уз комбиновање са производњом у заштићеном простору, 

 набавити нову специјализовану савремену механизацију,  

 подићи већи број стакленика и пластеника,  

 повећати образовни ниво пољопривредних произвођача, путем стручних саветовања о 

достигнућима у савременој повртарској производњи и  

 обезбедити виши степен прераде на месту настанка сировина (сушење, смрзавање, 

паковање, производња амбалаже, транспорт итд.) у мини погонима као породични посао,као 

и даљи развој индустријско-прерађивачких капацитета.  

  

Воћарство и виноградарство  

Правци развоја воћарско-виноградарске производње на територији Општине, а у складу са 

оријентацијом на интензивирање свих облика пољопривредне производње су:  

 донети стратегију развоја воћарско-виноградарске производње,  

 задужити стурчне службе за контролу садног материјала и по препорукама ове службе 

подизати нове воћњаке и винограде,  

 садни материјал бирати према типовима земљишта,  

 спровести санацију постојећих засада и крчење старих и дотрајалих уз заснивање нових,  

 подизати засаде избором отпорнијих врста и сорти који нарочито показују отпорност према 

проузроковачима болести и штеточинама,  

 уносити интегралан биолошки концепт у воћарско-виноградарској производњи како би се 

пратили светски трендови производње,  

 перманентно повећати површине под трајним засадима, водећи рачуна о истовременом 

побољшању квалитета производње и  

 створити услове за изградњу система за наводњавање на површинама на којим ће се 

подизати или занављати трајни засади.                                               

  

Сточарство  

Стање у сточарству на територији Општине карактеришу нагомилани проблеми праћени 
слабим производним резултатима, наспрам могућности подручја и перманентим падом производње.Да 
би се овакво стање побољшало неопходно је:  

 утврдити стратегију развоја сточарства за територију Општине уз израду јединственог 
одгајивачко-селекциског програма, 

 обезбедити довољне количине квалитетне хране првенствено на подручју Општине, 

 дефинисати јасне критеријуме и израдити одговарајући одгајивачко-селекцијски програм,  

 успоставити задовољавајући здравствени статус животиња уз стални надзор ветеринарске 
службе,  

 обезбедити  повезивање примарне производње са прерађивачком индустријом, како би се 
ускладили планови производње,  

 специјализовањем производње поделити расни састав говеда у правцу млечног и месног 
типа,  

 извршити адаптацију постојећих објеката фарми,а нове објекте пројектовати и изводити у 
више фаза и етапа реализације,  

 уводити нова савремена научна сазнања у процес производње,  

 пратити контролу квалитета сточне хране од улазних компоненти до готових крмних смеша 
и  

 израдити посебан програм ревитализације и унапређења сточарства за територију целе 
Општине и дефинисати носиоце спровођења програма.  

  

Остали видови производње  

У свим насељима постоји интересовање за призводњу неконвенционалних видова анималне 

производње.У насељима би се уз релативно мала улагања могли организовати разни видови 
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производње у постојећим објектима као основна или додатна делатност. Неки могући видови овакве 

производње су:  

 гајење фазана у контролисаним условима,  

 фармски узгој препелица,  

 гајење пужева,  

 узгој нутрија,чинчила и кунића и  

 гајење глиста.  

У Општини нису довољно искоришћене могућности за развој пчеларства, те је неопходно у 

свим стратешким опредељењима нагласити да постоје добри услови за развој овог вида поризводње.  

  

Уређење и коришћење вода у пољопривреди  

 

У наредном периоду са променом сетвене структуре и интензивирањем пољопривредне 

производње наметнуће се неминовност изградње нових и реконструкција постојећих заливних 

система. Постојећа каналска мрежа за одводњавање је у доста добром стању, али у наредном 

планском периду је неопходно извршити њену реконструкцију. 

Да би се побољшала ситуација у овој области неопходно је предузети одговарајуће мере и то:  

 извршити анализу рада постојећих система за наводњавање и одводњавање као и анализу 

свих њихових делова (црпне станице,каналска мрежа, уређаји итд.),  

 дефинисати приоритете који, уз најмања улагања, у првој фази могу дати најбоље 

резултате,  

 извршити измуљивање и чишћење постојећих канала детаљне каналске мреже, 

 на теренима, чија конфигурација то дозвољава,канале за одводњавање користити као 

вишенаменске омогућујући да се у одређеном периду током вегетације могу користити за 

наводњавање,  

 извршити анализу квалитета вода прве издани и на високим теренима омогућити бушење 

бунара за потребе наводњавања мањих површина и  

 експлоатацију свих водопривредних система организовати и планирати на савременим, 

рационалним и научно-стручно верификованим критеријумима.  

  

Шуме и шумско земљиште  

Повећањем површина под шумама побољшати сировинску базу за примарну и финалну 

прераду. Такође, кроз повећање прерађивачких капацитета, обезбедити већу упосленост 

становништва на територији Општине.  

Концепција развоја шумарства на подручју обухвата Просторног плана је:  

 остварити привредне и остале функције шуме;  

 организовање трајне максималне шумске производње;  

 пласман коришћења дрвне масе у прерађивачким капацитетима у земљи;  

 коришћење дрвне масе и потенцијала према могућностима и динамици успостављања 

оптималног стања;  

 унапредити стање постојећих шума;  

 формирати нове површине под шумама на чистинама и шумском земљишту, а према 

планским документима власника и корисника простора;  

 газдовање шумама ускладити са биолошким капацитетима станишта, што подразумева 

газдовање врстама дрвећа на одговарајућим стаништима.  

На простору СРП ''Делиблатска пешчара'' основна правила коришћења, уређења, заштите и 

развоја шума су: 

 спровођење тростепеног режима заштите и коришћење шума у III степену заштите у складу 

са прописаним режимима, што подразумева експлоатацију дрвне масе са обраслих 

површина у наредном уређајном периоду у складу са основама газдовања шумама; 

 контролисано сакупљање биљних и животињских врста ради одржавања њиховог 

оптималног стања;  

 усаглашавање планских докумената са условима заштите;  

 развој шумарства као привредне гране у складу са условима заштите Резервата. 

 Рационално и вишенаменско коришћење шума у складу са Уредбом о заштити Резервата 

(Уредба о заштити СРП ''Делиблатска пешчара '', Службени гласник РС бр. 3/02 и 81/08). 
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3.  Насеље Банатски Карловац  

  

Просторним планом Општине Алибунар предвиђено је да се за насеље Банатски Карловац 

ради план генералне регулације, те због тога у њему нису дефинисана правила грађења нити је дат 

шематски приказ уређења насеља. До доношења плана генералне регулације, примењиваће се 

важећи планови за насеље Банатски Карловац у делу у ком нису у супротности са одредбама ППОА.  

  

3.3.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  

СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА  

  

ППППН СРП ''Делиблатска пешчара'' на територији општине Алибунар су обухваћене три 

катастарске општине: КО Алибунар, КО Банатски Карловац и КО Николинци (утицајно подручје на СРП 

''Делиблатска пешчара'').   

Изградња на грађевинском земљишту у грађевинским подручјима насеља у обухвату 

Просторног плана одвијаће се према условима утврђеним просторнопланском документацијом.  

Даља разрада ППППН вршиће се израдом следеће законом предвиђене планске и 

урбанистичке документације:  

• просторни планови општина (усклађивање постојећих или доношење нових планова у 

складу са ППППН);  

• просторно-планска и урбанистичка документација за инфраструктурне коридоре и 

инфраструктурне објекте планиране ППРС и ППППН (магистрални и регионални путеви, 

електроенергетски, телекомуникациони и други коридори);  

• урбанистички планови насеља за које се просторним планом општина утврди да их је 

потребно радити;  

• урбанистички планови одговарајуће регулационе разраде за зоне кућа за одмор, примарне и 

секундарне туристичке центре, узгајалишта дивљачи, пољопривредне комплексе.  

Ван грађевинских подручја, на територијама катастарских општина у обухвату Просторног 

плана, могуће је градити:  

• објекте у функцији туризма, на локалитетима и просторима предвиђеним ППППН;  

• објекте у функцији пољопривреде (економија, машински парк, производња сточне хране, 

рибњаци и сл.);  

• узгајалишта дивљачи са пратећим садржајима;  

• мање објекте у оквиру воћарско-виноградарских зона;  

• куће за одмор у оквиру утврђених зона;  

• објекте путне привреде уз саобраћајнице, у оквиру саобраћајних коридора;  

• објекте неопходне за спровођење заштите и коришћења СРП ''Делиблатска пешчара'' и 

других заштићених локалитета;  

• објекте везане за заштиту од елементарних непогода;  

• објекте у функцији инфраструктурних система.  
Планирана траса магистралног полу-ауто пута М-1.9. Панчево-Вршац, као и регионални пут  

Девојачки бунар-Векерле-Долово, допринеће развоју овог подручја и бољој вези овог дела Јужног 
Баната са ширим окружењем.    

У домену железничке инфраструктуре планирана је реконструкцуја и модернизација 
железничких пруга у оквиру рационалног економског улагања у реконструкцију и очекиване добити 
током експлоатационог периода, с тим да се потенцира развој овог вида превоза код превоза 
масовних роба и интегралног транспорта.   

На подручју општине Алибунар, а у СРП ''Делиблатска пешчара'', налази се туристички 
локалитет ''Девојачки бунар'', који је од примарног значаја за цео простор у обухвату ППППН СРП 
''Делиблатска пешчара''. Због великог броја изграђених објеката, овај локалитет је изузет из заштите. 
Девојачки бунар ће и даље остати најкомплетнији и најфреквентнији туристички локалитет.  То 
потврђује и чињеница да су на том локалитету изграђене бројне куће за одмор, али и за становање. Да 
не би дошло до деградације овог простора, потребно је дефинисати биолошки и еколошки капацитет 
простора (прихватљив обим и структуру смештајних и услужних капацитета).   

Планирани даљи развој овог туристичког локалитета (опремање спортскорекреативним 
садржајима уз коришћење постојећег геотермалног извора као и реконструкција постојеће и изградња 
планиране инфраструктуре), допринеће развоју не само околних насеља, већ и целог подручја.  
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Изградња нових кућа за одмор и рекреацију (''викенд куће'') може се одвијати само у оквиру 
простора који су утврђени за ове намене, на основу урбанистичког плана са одговарајућом 
регулационом разрадом.  

Специјални резерват природе ''Делиблатска пешчара'' је зониран кроз тростепени режим 
заштите (на територији општине Алибунар заступљена су сва три режима): I степеном заштите су 
обухваћени простори које треба сачувати као највредније са аспекта заштите природе, II степеном 
заштите су обухваћени простори на којима је потребно предузимати посебне мере унапређивања, а 
највећи део површина је у зони III степена заштите где се омогућава одвијање већине делатности у 
функцији развоја.  

Дозвољене и забрањене активности у зонама режима I, II и III степена заштите су прописане 
важећом Уредбом о заштити СРП ''Делиблатска пешчара''.  

Према Уредби на простору под режимом заштите I степена забрањена је свака делатност 
(активност), осим научних истраживања и контролисане едукације. На подручју режима II и III стапена, 
забрањује се изградња индустријских и других објеката чији рад  и постојање могу изазвати 
неповољне промене квалитета земљишта, воде, ваздуха, живог света и лепоте предела, односно 
извођење радова који могу нарушити морфолошке и хидролошке карактеристике  терена и интегритет 
простора.  

У области привреде посебни циљеви су везани за утврђивање стратегије развоја подручја, 

који су  компатибилни са основним циљевима заштите, развоја и унапређења природног комплекса 

(заштићени делови природе).  
Развој пољопривреде на заштићеном природном добру треба ускладити са установљеним 

режимом заштите.  
Највећи део Резервата, који се налази на територији општине Алибунар је под шумама и 

шумским земљиштем и то у III степену заштите.  

Коришћење шума Резервата ће бити усаглашено са режимима заштите. То подразумева 

мелиорацију, узгој и заштиту постојећих шума уз фаворизовање аутохтоних лишчара.  

Планирано је пошумљавање простора ван граница Резервата на шумском земљишту и 

деградираним површинама и формирање ваншумског зеленила у виду заштитног зеленила уз путеве, 

канале и у оквиру пољопривредног комплекса. Ветрозаштитно и пољозаштитно зеленило у оквиру 

пољопривредног земљишта треба да буде формирано на око 2% територије не рачунајући површине 

које су у саставу СРП-а.  

У ловиштима ''Делиблатска пешчара'', и ''Средњи Банат'' која су у обухвату овог  Плана, 

планира се постизање пуног економског капацитета ловишта, повећање бројности и структуре 

дивљачи, очување ретких и угрожених врста и развој ловног туризма.  

У оквиру заштите природних добара приоритетни циљеви заштите, коришћења и развоја СРП 

''Делиблатска пешчара'' чији се део налази на територији општине Алибунар су:  

 заштита и праћење стања биљних и животињских врста, њихових популација и станишта,  

 управљање популацијама природних реткости,  

 очување динског рељефа и разноврсности екосистема и мозаичног распореда животних 

заједница,   

 одржавање травних површина, обнова аутохтоних лишчара и уклањање борова у складу са 

режимима заштите и   

 ревитализација пожаришта.  

Предлаже се стицање међународног статуса заштите уписом у Листу светске заштите 

UNESCO.  

Предметни простор припада Јужнобанатском регионалном систему за водоснабдевање. За 

водоснабдевање овог региона предвиђене су, поред постојећих локалних изворишта, и велико 

алувијално извориште поред Дунава на потесу Ковин-Дубовац-Банатска Паланка. Из овог система 

вршило би се водоснабдевање насеља у следећим општинама: Ковин, Панчево, Опово, Ковачица, 

Алибунар, Вршац, Пландиште и Бела Црква.   

Предметни простор припада Банатском регионалном систему коришћења, уређења и заштите 
речних вода. Заштита од спољних вода банатских водотока у првом реду се односи на заштиту од 
вода реке Тисе и Дунава. Укупни водни режим на овим водотоцима и каналима (квалитет, расподела 
воде, поплаве, итд.) под снажним је утицајем измењених услова насталих укључењем ових водотока у 
мрежу хидросистема ДТД, тако да они у хидротехничком смислу чине јединствену целину.  

Све бушотине за експлоатацију минeрaлних сировина, које се налазе на подручју Резервата у 

режимима заштите I и II степена, морају се затворити (ликвидирати). Забрањује се изградња 

истражних и контурно истражних бушотина (нафта, природни гас). Ван граница Резервата дозвољени 
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су истражни радови, одосно изградња истражних и контурно истражних буштотина, на истражном 

простору одобреном од надлежног Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.  

У области инфраструктурних система предвиђен је даљи развој и ревитализација постојећих 

система, као и изградња нових, чиме би се утицало на побољшање животног стандарда и квалитета 

живота и заштите животне средине.  
Ради побољшања снабдевања електричном енергијом потребно је:  

 изградити 20 kV далековод од насеља Алибунар до локалитета ''Девојачки бунар'',  

 реконструисати постојећу 10 kV мрежу за прелазак на 20 kV напонски пренос на локалитету 

''Девојачки бунар'',  

 реконструисати постојећу 10 kV мрежу за прелазак на 20 kV напонски пренос у насељима 

Алибунар, Банатски Карловац и Николинци,  

 реконструисати постојећи 10 kV далековод који повезује Банатски Карловац и Тилву, за 

прелазак на 20 kV напонски пренос.  

Са аспекта коришћења енергетских извора (нафта, природни гас, геотермалне воде), општина 

Алибунар спада у високо перспективно подручје.  

Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне и нафтоводне инфраструктуре на подручју 

обухвата Просторног плана, пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу обезбеђења 

земног гаса  за све кориснике на предметном подручју и боље експлоатације земног гаса и нафте.  

За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја потребно је изградити спојне путеве 

уз све главне и локалне путне правце оптичким кабловским везама. Систем преноса ће се одвијати 

преко аутоматских дигиталних централа довољног капацитета, које треба поставити у свим насељима.   

  

3.4.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ 

КОРИДОР ЗА ДАЛЕКОВОД 2х400 KV ТС „ПАНЧЕВО 2“ – ГРАНИЦА РУМУНИЈЕ  

  

Планирани инфраструктурни објекат, 2х400 kV далековод ТС Панчево 2– граница Румуније, као 
интерконективни прекогранични далековод, је стратешки важан објекат, како за национални и локални 
ниво, тако и прекогранични регионални ниво. Он ће представљати још једну интерконективну везу у 
електроенергетском систему земаља Југоисточне Европе, и једну од многобројних планираних 
интерконективних веза у електроенергетском систему земаља Југоисточне Европе у складу са 
споразумом и обавезама UCTE-a (Унија за координацију преноса ел. енергије) чији је члан и наша 
земља. Интерконективне везе у земљама Југоисточне Европе су основни покретач развоја 
прекограничне трговине електричном енергијом и обезбеђују сигурност и стабилност 
електроенергетског система.  

Развој прекограничне трговине електричне енергије у региону захтева да се развој преносне 

инфраструктуре одвија кроз проширивање и јачање интерконекције енергетског система са циљем 

продаје и размене електричне енергије. Изградња планираног 2х400 kV далековода између Србије и 

Румуније ће повећати капацитет електроенергетског система на заједничкој граници и отворити шире 

могућности за размену електричне енергије између две земље и региона у целини и унапредити 

трговину електричном енергијом у Југоисточној Европи.   

Општи циљ Просторног плана је стварање услова за изградњу интерконективног далековода 

2x400 kV између Републике Србије и Републике Румуније, чиме би се постигло међусобно повезивање 

електроенергетских система две државе, повећање обима комерцијалног електроенегетског промета 

између две државе, чиме би се створили услови за повећање остваривања прихода, али и повећања 

енергетске ефикасности смањењем преносних губитака.  

Планом су дефинисани услови за изградњу далековода 2x400 kV, директном применом Плана, 

усклађивање са постојећом и планираном инфраструктуром и коришћење  простора у обухвату Плана. 

Дефинисана је зона посебне намене којом је омогућено несметано функционисање објекта 

далековода, као и коришћење простора у обухвату Плана.  

Приказ трасе далековода дат је у Прилогу 2.  

 

4. ПРИКАЗ И ОЦЕНА  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  

  

Оцена постојећег стања природних и атропогених карактеристика комасационог подручја 

извршена је на основу расположивих података из планске и друге документације, као и непосредним 

увидом учињеним обиласком комасационог подручја и институција које управљају природним и 

антропогеним ресурсима.  
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4.1. ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА  

  

1. Хидролошке1 и хидрографске2 карактеристике  

  

Простор Општине Алибунар припада банатском регионалном систему коришћења, уређења и 

заштите речних вода. Заштита од спољних вода банатских водотока у првом реду се односи на 

заштиту од вода реке Тисе и Дунава. Укупни водни режим на овим водотоцима и каналима (квалитет, 

расподела воде, поплаве, и тд.) под снажним је утицајем измењених услова насталих укључењем ових 

водотока у мрежу хидросистема ДТД, тако да они у хидротехничком смислу чине јединствену целину.  

На комасационом подрују нема природних водотокова У северном делу комасационог подручја 

развијена је мрежа мелиорационих канала (Слика 3).  

 

 
Слика 3. Положај постојећих водотокова и водног земљишта на комасационом подручју 

 

2. Педолошке карактеристике  

  

                                                 
1 Хидролошке карактеристике се односе на: образовање и губљење водене масе (падавине, кондензација, 

понирање, испаравање отицање и др), појаве и процеси кретања воде у природи, утицај воде на речне токове и 

обрнуто и режим вода на земљи  
2 Хидрографија је грана примењених наука која се бави мерењем и описом физичких карактеристика приобалних 

подручја, језера и река, као и прогнозу њихових промене у времену, укључујући и економски развој, безбедност и 

одбрану, научна истраживања и заштиту животне средине  
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На слици (Слика 4) (Извор: Педолошка карта Војводине – 1971.) су приказани типови 

земљишта подручја Катастарске општине Банатски Карловац.  

 

 
Слика 4. Педолошка карта земљишта комасационог подручја  

 

На подручју К.о. Банатски Карловац налазе се следећи типови, подтипови и варијетети 

земљишта:  

• ритска црница заслањена,  

• чернозем карбонатни,  

• антропогенизовани (риголовани) песак,  

• смеђа степска земљишта на песку различите развијености,  

• чернозем на песку.  

  

3. Климатске карактеристике3  

  

Општина Алибунар се налази у зони средњеевропске климе, са изразито континенталним 
карактеристикама које појачавају ваздушне струје из Влашке низије, преко Ђердапске клисуре. Ова 

                                                 
3 Са становишта пројекта комасације од климатских карактеристика је значајно: температура ваздуха,  влажност 

ваздуха, облачност и инсолација, ветар и падавине  
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струјања су ублажена утицајем средње Европе и струјањем са цеверозапада. С обзиром на свој 
положај и отвореност према Карпатима, општина је изложена великом утицају ветрова, кошаве и 
северца.  

Најхладнији месеци су јануар, са просечном температуром од 0,50С и децембар, са просечном 

температуром од 1,20С. С друге стране, најтоплији месец је јул, са просечном температиром од 22,10С. 

Апсолутне максималне температуре су забележене у месецу јулу, од 410С, а минимална температура 

у месецу јануару, од 220С. Апсолутна амплитуда је износила 630С. Према подацима, средњи датуми 

првог и последњег дана са минималном температуром мањом од 00С може да буде у перуоду од 

22.10.-16.04. Број мразних дана за период 1991. – 2006. Године износи годишње у просеку 80,8 дана, 

док је број ледених дана (са максималном дневном температуром испод 00С) просечно годишње 18,4. 

С друге стране просечан број летњих дана (са максималном температуром ваздуха већом од 250С) 

износи 100,7, док је просечан број тропских дана (са максималном температуром ваздуха већом од 

300С) 38,9 дана.  

Просечна годишња вредност суме падавина износи 619,1mm, највише у јуну од 89,5mm, а 

најмање у фебруару 23,8mm. Максимална дневна сума падавина у периоду 1991. – 2006. године 

забележена је у јулу и износи 92mm. Просечан годишњи број дана са падавинама износи 125,4, 

највише у месецу априлу 12,5 дана. Просечан годишњи број дана са снегом износи 20,7 дана а са 

снежним покривачем 31,2 дана.  

Највећа релативна влажност је у децембру (83,9%), јануару (83,6%) и мају (око 64,7 %), док 

просечна годишња вредност износи око 72,6 % што је знак прилично сувог времена. Минимална 

вредност релативне влажности износи 24,2% у априлу. Посматрано по годишњим добима релативна 

влажност је највећа зими 81,4 %, у јесен 75,2 %, лети 67,2%, а најмања у пролеће 66,81 %.  

Средња годишња вредност облачности за Алибунар и околину износи 50%. Облачност опада 

од зимских ка летњим месецима. Највећа је у децембру и јануару 69%, а најмања у јулу 39% и августу 

32%. Број тмурних дана при средње дневној облачности од 80% и већој, износи 90,8 и већи је од броја 

ведрих дана од 88,4 када је средња дневна облачност једнака или мања од 20 %. Осунчавање је у 

тесној вези са облачношћу, тј. дужина осунчавања је у обрнутој сразмери са облачношћу. Трајање 

сунчевог сјаја има велики значај за вегетацију и здравствене прилике. Према подацима највећа 

осунчаност је у јулу и августу око 290h, а најмање у децембру око 59,2h. Годишња просечна вредност 

је око 2166,7h сијања сунца или просечно 6h дневно. На основу података можемо сматрати да је 

дужина осунчавања задовољавајућа.  

Општина Алибунар се налази у зони интензивног јављања ветра. Највећу учесталост имају 

ветрови из југоисточног правца са брзином од 5,5m/s, док је други по учесталости северозападни 

ветар, са просечном брзином од 3,6m/s (Слика 5). По месецима, најветровитији су новембар и 

децембар, а нешто мање март и април. Учешће тишина је знатно чешће у летњим месецима, а 

нарочито у јулу и августу. Кошава је сув слаповит ветар, који утиче на исушивање земљишта, док 

северац већином у летњим месецима доноси пријатну хладовину и освежење, често и са кишом. 

Просечан годишњи број дана са јаким ветром (јачине преко 6 Бофора) је око 149,9 дана а са олујним 

ветром (преко 8 Бофора) 30,1 дан. 

 

  

  
Слика 5. Ружа ветрова за подручје Алибунар  
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4.2. ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ   

  

Према попису из 2011. године на подручју Општине Алибунар живи укупно 19.780 становника, 

што је за око 13.8% мање у односу на 2002. годину. И у К.о. Банатски Карловац приметно је смањење 

броја становника која по попису из 2011. године има 5084 становника што је за 12,6% мање него 2002. 

године.  

У табели (Табела 5) приказан је преглед броја становника и домаћинстава са стањем у 2002. и 

2011. години, као и пројекција за 2021. годину. Пројекција за 2021. годину прављена је пре пописа из 

2011. године и на основу тих података јасно је да се предвиђене пројекције неће остварити, него да ће 

пад броја становника бити значајно већи.  

 

 

  

Број 
становника 
2002. године  

  

Број 
становника  

2011.   

године  

  

Пројекција 
броја  

становника 

за 2021. 

годину  

Број 

домаћи- 

нстава 

2002. 

године  

Број 

домаћи- 

нстава 

2011. 

године  

Пројекција 
броја  

домаћинстава 

за 2021. годину  

Општина 

Алибунар  22954  19780  19350  7649  7022  6860  

Банатски 

Карловац  5820  5084  5400  1985  1922  1950  

Табела 5. Преглед броја становника и домаћинстава са стањем 2002. и 2011.   

  

4.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  

  

Банатски Карловац је сеоско насеље смештено источно од општинског центра Алибунар. 

Банатски Карловац припада групи равничарских насеља. То је група насеља панонског збијеног типа, 

јер су најчешће плански подизана на погодним природним просторима, на којима доминирају лесне 

заравни и терасе, тако да ова насеља имају све карактеристике војвођанских, плански грађених, села. 

Основе насеља су углавном правоугаоне, са ретким деформацијама, и чине их три-четири улице дуж 

оде насеља које пресецају, под правим углом, споредне улице.   

Грађевинско подручје обухвата подручје од 469 хектара према стању у катастру непокретности.  

У ППОА за насеље Банатски Карловац нису дефинисана правила уређења и грађења нити 

шематски приказ уређења насељених места, јер се предвиђа даља урбанистичка разарада. 

Предвиђена је израда плана генералне регулације насеља Банатски Карловац.  

Просторним планом дефинисане су зоне као грађевинско земљиште ван грађевинског подручја. 

На комасационом подручју Налазе се следеће такве зоне:  

Туристичко рекреативни локалитет Бели Багер (на рефералној карти означена као локација 

са бројем 17 – прилог 1), северно од насеља Банатски Карловац на месту бившег позајмишта за 

потребе циглане, на површини од око 21,10ha. Локалитет је намењен спортском риболову, а опремање 

и уређење се може вршити на основу услова из ППОА, израдом урбанистичког пројекта.  
Зона туристичких садржаја и кућа за одмор (на рефералној карти означена као локација са 

бројем 18 – прилог 1), налази се југозападно од насеља Банатски Карловац и подељена је на две 

целине – ван Специјалног резервата природе "Делиблатска пешчара" и унутар Специјалног резервата 

природе "Делиблатска пешчара". Целина ван Специјалног резервата природе "Делиблатска пешчара" 

је површине од око 424,76ha док је целина унутар Специјалног резервата природе "Делиблатска 

пешчара" површине од око 76,85ha. Ова зона је претежно изграђена кућама за одмор (викенд кућама). 

Просторним планом се даје могућност да се у оквиру ове зоне формирају туристички садржаји, као 

допуна туристичкој валоризацији СРП ''Делиблатска пешчара''. Изградња и уређење викенд кућа, као и 

пренамена постојећих у туристичке сврхе се може вршити на основу услова из ППОА. Уколико се 

планира формирање туристичког комплекса са разноврсном понудом, неопходна је израда 

урбанистичког пројекта.  

Укупна површина ове локације (501,61ha),укључујући и “Девојачки бунар“ са 36,48ha  износи око 

538,58ha. Подручје локалитета „Девојачки бунар“ је делимично уређено, а за даље уређење неоходна 

је израда плана детаљне регулације.  

Зона спортско рекреативног и здравственог туризма налази се северозападно од 

локалитета „Девојачки бунар“, непосредно уз границу СРП Делиблатска пешчара и заузима површину 

од 223,85ha. За ову зону неопходна је израда плана детаљне регулације.  
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Планирана трансфер станица и депонија интерног отпада (на рефералној карти означена 

као локација са бројем 23 – прилог 1), налази се јужно од насеља Банатски Карловаци обухвата 

површину од око 72,72 ha.  

За зоне које су дефинисане као грађевинско земљиште ван грађевинског подручја, комасација 

би могла да се реализује геодетским снимањем фактиког стања и принципима урбане комасације или 

препарцелације према претходно утврђеним урбанистичким условима. Ово би нарочито могло бити 

делотворно у зони туристичких садржаја и кућа за одмор (на рефералној карти означена као локација 

са бројем 18 – прилог 1) због великих проблема у погледу комуналног уређења и комуналне 

инфраструктуре који тренутно постоје. Неопходно је издвојити велике површине за саобраћајну и 

комуналну инфраструктуру што би довело до великих трошкова уколико би се то радило на класичан 

начин – експропријацијом. Урбана комасација пружа механизме за ефикасно и јефтино решавање 

поменутих проблема на задовољство свих учесника у процесу. Законска регулатива из области урбане 

комасације је у процесу доношења те због тога у овом Програму није могуће поближе дефинасати 

целокупан процес. Имајући у виду дужину трајања комасације у К.о. Банатски Карловац и велике 

изгледе за скоро доношење законске регулативе, могуће је, када се стекну законски услови, уредити 

ове површине методом урбане комасације која је дефинисана Законом о планирању и изградњи.  

  

4.4. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  

  

Општина Алибунар је једна од општина где је започето уређење пољопривредних земљишта 

комасацијом још пре четрдесет година и то у К.о. Локве (1976. године). Постигнути су следећи 

резултати:  

• Решени су имовинско правни односи,  

• Урађена је детаљна каналска мрежа,  

• Створени су услови за наводњавање,  

• Урађен је план намене површина,  

• Формиране су парцеле правилног облика,  

• Урађен је нови премер и планови,  

• Завршен је катастар непокретности.  

Подручје катастарске општине Банатски Карловац је, у катастарском смислу, формирано пре 
100 година. Ограничења за развој пољопривреде су уситњеност поседа, застарелост машинског парка, 
неповољна старосна структура пољопривредника, неадекватна путна мрежа. Пољопривредне табле у 
оквиру којих су постојеће парцеле пољопривредног земљишта су разноликих димензија и површина.  

Просечна ширина некатегорисаних путева је око 4m. Сви пољски путеви имају земљани 
коловозни застор.  

Просечна површина пољопривредне парцеле (ванграђевинско подручје) је 1,11 (у приватном 
власништву 0,44) хектарa, просечна површина пољопривредног земљишта по учеснику комасације је 
3,45 хектара, а просечан број парцела којима располаже један учесник комасације износи 3,10.  

Ова величина поседа домаћинстава и парцела и њихова разбацаност могу се, за услове и 
природне погодности (педолошки покривач и бонитетне карактеристике) пољопривредне производње 
на подручју К.о. Банатски Карловац сматрати неповољним за ефикасну организацију пољопривредне 
производње и употребу механизације, а тиме и остварење веће добити.  

Структура коришћења површина по стању у катастру непокретности дата је у табели (Табела 4) 
и на дијаграму (Слика 6).  
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4.5. ОЦЕНА СТАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА    

 

Проценат шумовитости у К.о. Банатски Карловац је 17% (Табела 3). Све површине под шумама 

на комасационом подручју налазе се у СРП Делиблатска Пешчара. Према ППППН СРП Делиблатска 

пешчара, коришћење шума ће бити усаглашено са режимима заштите. То подразумева мелиорацију, 

узгој и заштиту постојећих шума фаворизовање аутохтоних лишчара.  

 На осталом делу комасационог подручја практично не постоји шумско нити ваншумско 

зеленило. Услед неразвијености мреже ваншумског зеленила и евидентне потребе за његово 

подизање (смањење удара ветра, поправљање микроклимата у зони насеља и смањење одношења 

пољопривредних земљишта), мрежу пољозаштитних појасева је могуће формирати уз путеве, канале 

и на пољопривредном земљишту на целој територији катастарске општине.  

  

4.6. ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И РАЗВОЈ СЕОСКИХ 

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА    

  

а) Саобраћајна инфраструктура  

  

У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОА.   

Кроз територију К.о. Банатски Карловац пролази коридор планираног међународног аутопута Е-

70, деоница Панчево-Ватин у дужини од око 3km (Слика 7). Израда планске документације за овај 

инфраструктурни објекат очекује се у наредном периоду.  

За државни пут I реда бр. 1.9. Београд – Панчево – Алибунар – Уљма – Вршац – граница са 

румунијом (Ватин) који пролази кроз К.о. Банатски Карловац у дужини од 3.6km, планирано је 

задржавање постојећег коридора, уз неопходне мере у циљу задржавања постојећег и евентуалног 

повећања нивоа саобраћајне услуге.  

За државни пут II реда бр. 123 деоница Алибунар – Банатски Карловац (деоница Банатски 

Карловац – Делиблато није утврђена/изграђена) који пролази кроз комасационо подручје у дужини од 

око 1km, планирано је задржавање по постојећим трасама – са проласком кроз насеља, јер је обим 

транзитног теретног саобраћаја у задовољавајућим оквирима, док ће се реконструкцијом и 

рехабилитацијом, као основним мерама које ће се предузимати, подизати ниво услуге и безбедност 

одвијања саобраћаја.  

Кроз комасационо подручје пролазе и општински путеви ОП-4 Банатски Карловац – Девојачки 

бунар у дужини од око 7.5 km, и ОП-3 Владимировац – Девојачки бунар у дужини од око 3 km. 

Општински путеви представљају важан сегмент саобраћајне матрице, у смислу међусобног 

повезивања насеља у Општини и окружењу. Из тог разлога је неопходно приступити њиховој 

реконструкцији.  

Кроз К.о. Банатски Карловац пролази магистрална пруга бр.6 (Е-66) Београд – Панчево – 

Вршац – Државна граница (Стамора Моравита) у дужини од око 4.3km која повезује Републику Србију 

са Румунијом и коридор Х са коридором IV (Слика 7). За ову пругу планирано је да постане 

двоколосечна и модернизована за брзину од 160km/h.  Још је планирана електрификација, 

реконструкција постојећег колосека, станичних капацитета и комплетне саобраћајно-сигналне опреме, 

  
Слика 6. Структура коришћења површина  
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као и изградњу индустријских колосека, а према исказаним захтевима и потребама потенцијалних 

корисника.  

Предвиђена је и изградња нове железничке пруге у складу са правцем развоја железнице 

општина јужног Баната (Алибунар, Ковин, Вршац Бела Црква), афирмацијом железнице као 

капацитета за повећање туристичке понуде ових простора.Предложена траса ове пруге је на правцу 

Алибунар-Банатски Карловац – Девојачки Бунар – Делиблато.  

 

 
Слика 7. Приказ инфраструктуре на комасационом подручју 

 
б) Водопривредни објекти  

 

Водопривредним објектима, у смислу Закона о водама, сматрају се: 1) објекти за заштиту од штетног 
дејства вода са водопривредним уређајима и опремом: насипи, регулационе грађевине, ретенције, 
бране, акумулације, одводни канали, дренажни бунари, уставе, црпне станице и објекти за заштиту од 
ерозија и бујица; 2) објекти за коришћење вода: акумулације, водозахвати, црпне станице, 
резервоари за водоснабдевање, магистрални цевоводи или канали са објектима постројења за 
припрему питке воде и бродске преводнице; 3) објекти за заштиту вода: главни колектор за довођење 
отпадних вода до уређаја за пречишћавање отпадних вода, уређаји за пречишћавање отпадних вода 
и објекти за одвођење пречишћених вода; 4) хидромелиорациони објекти са водопривредним 
уређајима и опремом: објекти за наводњавање и објекти за одводњавање  
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У циљу уређења водног режима на подручју доње тераса општине Алибунар, изграђен је 

систем за одводњавање (каналска мрежа, црпне станице за препумпавање сувишне воде са подручја, 

хоризонтална цевна дренажа и пратећи објекти) и извршена подела подручја на 6 сливних подручја. 

Сливови носе називе црпних станица за одводњавање или имена већих насеља. Територија 

Катастарске општине Банатски Карловац припада сливу Алибунарски Рит. Изглед и структура 

постојеће каналске мреже приказана је на слици (Слика 8). Детаљан графички приказ каналске мреже 

на подлози топографске карте размере 1:25000 са ознакама канала приказан је у прилогу 3. 

Табеларни приказ свих канала на подручју К.о. Банатски Карловац приказан је у прилогу 4.  

Дренажна проблематика подручја доње терасе Општине Алибунар условљена је чињеницом да 

се на већем делу терасе простиру тешка земљишта (према механичком саставу) која захтевају 

озбиљне мере са аспекта одводњавања. Садашњи систем одводњавања пројектован је и изграђен као 

класичан мелиоративни систем у пољопривреди. Основна намене му је да у критичном периоду 

прихвати и брзо спроведе сувишне воде из сливног подручја до реципијента у овом случају канал ДТД.   

Систем за одводњавање почива на раду каналске мреже различитог нивоа, која прикупља 

сувишне воде са подручја и евакуише их гравитационо или преко црпних станица (укупан капацитет 

11,8 m3/s) у канал ДТД.   

Каналска мрежа је добро распоређена по простору, претежно по депресијама и углавном на 

растојању од 300-400 m. Ипак, њена функционалност је дискутабилна. Каналска мрежа је предугачка и 

слабо одржавана, што утиче на инертност читавог система за одводњавање и његову спору реакцију 

на ефекте препумпавања сувишне воде са сливног подручја. Слаби дотицаји до црпне станице су 

између осталог последица замуљења каналске мреже, као и зарастања различитим врстама 

вегетације.  

 

 
Слика 8. Изглед и структура постојеће каналске мреже 

 
Хоризонтална цевна дренажа на комасационом подручју је изграђена на 458hа у сливу 

Алибунарски рит (Слика 9). 
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Слика 9. Хоризонталана цевна дренажа у К.о. Банатски Карловац 

 
Резултати спроведених техничких увида у стање и функционалност постојећих система 

заштите од унутрашњих вода на подручју општине Алибунар, показују да је и даље значајан део 

површина угрожен високим нивоима подземних вода, чије дубине често не задовољавају захтевани 

критеријум за пољопривредне површине. С друге стране, тежак механички састав земљишта и слабије 

функционисање и одржавање дренажних система утиче да се појављују површине (водолеже) на 

којима се задржава атмосферска вода. Све су то разлози због којих се одводњавању мора и даље 

посветити дужна пажња.  

За каналску мрежу на целој територији Општине Алибунар надлежно је предузеће ВДП „Јужни 

Банат“, Вршац. Пројекат изградње и реконструкције каналске мреже је у фази израде од стране овог 

предузећа те због тога није могао бити обухваћен овим Програмом. У фази реализације комасације на 

територији К.о. Банатски Карловац мора се узети у обзир и тај пројекат и успоставити тесна сарадња 

са ВДП „Јужни Банат“ у циљу унапређења каналске мреже.  

Проблем недостатка система за наводњавање је евидентан у Општини Алибунар. У циљу решавања 
овог проблема израђен је ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ВОДЕ ЗА 
НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА НА ДОЊОЈ ТЕРАСИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
(Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2014. године). Приликом извођења радова на 
комасацији мора се узети у обзир овај пројекат који потенцијално може имати велики утицај на развој 
пољопривреде на комасационом подручју.  

Општина Алибунар је један од репрезената слабог развоја наводњавања у Републици Србији. 

И поред доброг положаја доње терасе, у близини квалитетне воде за наводњавање (канал ДТД), као и 

изграђене густе каналске мреже за одводњавање, која се може искористити и за наводњавање, исто 

се јако мало примењује. Тако се наводњава само 2.050 hа од укупно 14.331 hа земљишта I и II класе 

према погодности за наводњавање.   

Чињеница да су на подручју просечно најзаступљенија газдинства средње величине до 10 hа, 

говори у прилог слабе примене наводњавања. С друге стране, само четири компаније ("Агростепа", 

"Biogas energy", "Локве" и "Агропородукт") на целом подручју газдују пољопривредним површинама у 

комплексу већем од 100 hа. На површинама прве 3 компаније системски се спроводи наводњавање.  

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета у Општини 

Алибунар оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају 

Јужнобанатског регионалног система), из којег ће се снабдевати становништво насеља општине 

Алибунар, као и само они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. 

Дугорочно посматрано, предвиђа се пребацивање одређене количине воде са ''Годоминско-

Шалиначког'' изворишта у овај систем, као и коришћење вода реке Дунава (непосредно или 

упуштањем у подземље) уколико исте имају одговарајући квалитет. Снабдевање водом Алибунара и 

  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 27 

осталих насеља Општине, засниваће се на коришћењу постојећих изворишта, уз њихову санитарну 

заштиту, ревитализацију и заштиту од деструкције коју би могла да изазове неконтролисана градња 

објеката у њиховој околини. Постојећа водоводна мрежа у насељима се задржава са делимичном 

реконструкцијом на деоницама које не задовољавају планске потребе.Снабдевање водом у оквиру 

рубних предела насеља и атару, као и тамо где нема могућности за снабдевање водом преко 

водоводне мреже, биће решено индивидуално, путем бушених бунара.  

На простору Алибунара развијаће се сепарациони канализациони системи, којима ће се 

посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно атмосферске отпадне воде. Основни задатак 

канализационог система је потпуна хидротехничка санитација урбаних простора. Фекални 

канализациони системи треба да прикупе и одведу ван територије све отпадне воде формиране при 

употреби и коришћењу. Канализациони системи су у врло уској вези са водоснабдевањем и 

представљају функционалну и органску целину са њим. Због тога се канализациони системи морају 

развијати упоредо са развојем система водоснабдевања. У наредном периоду следи изградња 

канализационих система у насељима Општине у којима није изграђена. Јавна канализациона мрежа се 

не може градити без започињања активности на изградњи постројења за пречишћавање отпадних 

вода, како је дефинисано водопривредном основом. Отпадне воде из насеља Алибунар и Банатски 

Карловац ће се пречишћавати на ППОВ у насељу Алибунар. За насеља Владимировац, Селеуш и 

Локве ће се градити самостална постројења за пречишћавање на познатим локацијама ван 

грађевинског подручја насеља, а за насеље Јаношик у грађевинском подручју овог насеља. За остала 

насеља ће се накнадно утврдити локације постројења (Николинци, Иланџа, Нови Козјак и Добрица).  

 
б) Енергетска и ТТ инфраструктура  

  

У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОА, са садржаном 

енергетском и ТТ инфраструктуром.  

Кроз К.о. Банатски Карловац пролази планирани далековод 2х400KV ТС “Панчево 2“ – граница 

Румуније. За трасу овог инфраструктурног коридора утврђен је јавни интерес за експропријацију, 

односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката, одлуком Владе Републике 

Србије ("Службени гласник РС", бр. 32/14). Донесен је и Закон о утврђивању јавног интереса и 

посебним поступцима експропријације и прибављања документације ради реализације изградње 

система за пренос електричне енергије 400KV напонског нивоа ”Трансбалкански коридор – прва фаза” 

("Службени гласник РС", бр. 115/14). Поступак Ееспропријација у оквиру овог коридора је у току.  

На територији К.о. Банатски Карловац постоје далеководи напона 20KV и 110KV као и 

планирани 20KV далеководи (Слика 7).  

Банатски Карловац има и развијену ТТ мрежу као и гасовод. (Слика 7).  

  

4.7. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА  

  

Заштита природних добара  

 

Основни циљ у области природних добара је њихова заштита и унапређење. Најзначајније 

природно добро представља СРП Делиблатска пешчара. Делиблатска пешчара има међународни 

статус као подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности. У оквиру UNESCO-

MaBпрограма ''Човек и биосфера'' чији је циљ обједињавање заштите биодиверзитета, културних 

вредности и економског развоја одређеног подручја, предлаже се да СРП ''Делиблатска пешчара'' 

постане део мреже резервата биосфере.  

Приоритети заштите природних добара и биодиверзитета на простору обухвата Просторног 

плана до 2015. године су: уписивање Делиблатске пешчаре у UNESKO-MaB листу резервата 

биосфере, санација деградираних простора са најзначајнијим неповољним утицајем на природне 

вредности и животну средину и заснивање информационог система о заштићеним подручјима и 

биодиверзитету.  

На подручју Специјалног резервата Делиблатска пешчара у складу са Уредбом о заштити 

обезбеђује се: заштита и праћење стања биљних и животињских врста, њихових популација и 

станишта; одржавање травних површина, нега и обнова аутохтоних лишћара, уклањање затечених 

засада борова; спонтана или планска ревитализација пожаришта; планска заштита од пожара; 

поновно насељавање аутохтоних биљних и животињских врста природних реткости и обезбеђивање 

одговарајућих станишта; управљање популацијама природних реткости; очување динског рељефа и 

осталих геоморфолошких облика; разноврсности екосистема, биљног и животињског света и 
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мозаичног распореда животних заједница; замена деградираних багремових састојина и потпомагање 

сукцесије жбунасте у шумске заједнице аутохтоних лишћара и друге активности на очувању и 

унапређивању стања заштићеног природног добра; контролисано сакупљање биљних и животињских 

врста; коришћење пољопривредног земљишта, сточарство на традиционални начин; уређење и 

коришћење простора у складу са прописаним режимом заштите на начин којим се омогућава очување 

природних вредности; научноистраживачки рад и мониторинг, васпитно-образовне активности и 

презентација добра, уз одговарајуће опремање; опремање простора за потребе еколошког туризма и 

лова.   

У оквиру ове зоне налазе се туристички локалитети Девојачки бунар, као и зоне кућа за одмор, 

које се као изграђене површине задржавају, уз забрану њиховог даљег ширења.  

СРП ''Делиблатска пешчара'' поверава се на старање ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин. 

Заштићеним подручјем се управља на основу плана управљања у складу са Законом о заштити 

природе.  

Након усаглашавања акта о заштити (Уредба о заштити СРП ''Делиблатска пешчара'') са 

Уредбом о режимима заштите (''Службени гласник РС'', бр. 31/12), потребно је детаљније дефинисати 

забране и ограничења за изградњу објеката, радове и активности у Резервату.  

  

Заштићена непокретна културна добра  

 

У атару насеља Банатски Карловац су евидентирани археолошки локалитети (рекогносцирање 

није вршено):  

 Локалитет "ЦИГЛАНА" - приликом контроле земљаних радова коју је 1958. године вршио 

Народни музеј у Вршцу откривен је један лонац јајастог облика који је идентификован као 

дачки материјал касног латена;  

 Према подацима из литературе на локалитету "Виногради" нађена је остава која је 

датована у крај бронзаног доба и почетак халштата;  

  

Заштита животне средине  

 

Стратешко опредељење Општине Алибунар је усмерено у контексту одрживог развоја и 

заштите природних ресурса од деградације, што подразумева израду локалног регистра извора 

загађивања и успостављања мониторинга квалитета ваздуха, вода, земљишта, буке и нејонизујућег 

зрачења, као и реализацију мера  и активности ради заштите природних ресурса.  

  

 4.8. SWOT АНАЛИЗА  

 

Основне снаге (strengths), слабости (weaknesses), могућности (opportunities) и претње (threats) 

будућем развоју планског подручја су: 

 

СНАГЕ  СЛАБОСТИ  

- Процентуално највећи број грађана 
румунске националности у Србији, те 
традиционално добра сарадња са 
Румунијом   

- Релативно развијена међународна 
сарадња (SDC, Норвешка, Јапан, Грчка, 
Италија, UNDP,M DFID, Словачка)   

- Започет процес “bottom-up” развоја 
заједнице кроз формирање ЛАГ, ЛИДЕР 
приступ   

- Покривеност региона инфраструктуром 
(саобраћајна доступност, комуналном, 
социјалном, образовном, ИТ)   

- Квалификовани радници прехрамбеног 

профила (месари, пекари)   

- Неидентификовани и невалоризовани 
специфични и конкурентни локални 
производи и услуге   

- Непостојање јаке базе МСП и 
предузетничког духа везаних за локалне 
производе и услуге   

- Низак ниво конкурентности постојећих 
руралних производа и мале инвестиције у 
истраживање и развој   

- Висока стопа незапослености, међу 
највишим у Војводини   

- Висок удео запослености у екстензивној 
пољопривреди, јавном сектору и трговини   

- Ниво просторног планирања не 
задовољава елементарне потребе МСП   

- Недостатак подстицаја за останак и 
привлачење стручних и 
високообразованих кадрова   
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- Недовољно  диверсификована 

пољопривредна производња (кукуруз, 

пшеница)   

МОГУЋНОСТИ  ПРЕТЊЕ  

- Природни ресурси за економску 
експлоатацију (обновљиви извори 
енергије: ветар, термални извори, вода и 
плодно земљиште)   

- Делиблатска пешчара (као ресурс погодан 
за економско коришћење): излетнички, 
спортско-рекреативни и welness туризам, 
експлоатација лековитог и ароматичног 
биља, воћа и печурака   

- Геостратешки положај у односу на 
Београд, Темишвар и Европске коридоре   

- Повећање захтева тржишта у експанзији 
за производима са ознакама порекла, 
квалитета и традиције   

- Глобални тренд специјализације и 
улагања у развој људских ресурса и 
знања као кључних фактора за повећање 
конкурентности   

- Финансијска улагања у екологију од 
стране различитих донатора 
(националних, покрајинских, општинских и 
међународних), као предуслов за улагања   

- Фондови и програми за диверзификацију 
пољопривреде и развој руралне 
непољопривредне економије   

- Нови маркетиншки канали који произилазе 

из технолошких промена/иновација   

- Брзе промене у захтевима потрошача и у 
моди потрошње   

- Глобална економска криза   

- Либерализација тржишта   

- Подизање цене енергената и сигурност 
добављача   

- Конкурентност осталих региона (Вршац, 

Панчево, Београд и Нови Сад)   

 

5. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ (ПЛАН РАДА)  

  

Програмом комасације ће се разрадити основни концепти као и решења дата у Просторном 

плану Општине Алибунар, као и законским и другим документима наведеним у овом програму.  

Сагласно основним и посебним циљевима просторног развоја дефинисаним у Просторном 

плану Општине Алибунар, овим програмом комасације се програмирају радови којим се стварају 

предуслови за:  

 развој и уређење села који ће третирати интегрално са организацијом и уређењем сеоског 

атара као простора непосредних развојних услова и ресурса,  

 укрупњавање парцела и поседа пољопривредних домаћинстава, односно газдинстава,  

 повећање степена шумовитости и обраслости подручја (подизањем пољозаштитних 

појасева) и заштите пољопривредно земљиште од штетног дејства ветра (на око 2% 

територије),  

 уређење каналске мреже система за одводњавање,  

 уређење мреже некатегорисаних пољских путева уз минимално заузимање пољопривредног 

земљишта и са оптимизацијом извршења транспортног рада код обраде земљишта и 

убирања летине,  

 решавање имовинско-правних односа на непокретностима у комасационом подручју, 

 државни премер и израда катастра непокретности за комасационо подручје.  

  

Програм ће се реализовати тако што ће се:  

 израдити главни пројекат комасације,  

 образовати Комисија за комасацију и њене подкомисије (Комисију за комасацију образује 

Скупштина Општине Алибунар),  
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 саставити комасациона маса на основу утврђеног фактичког стања (које утврђује Комисија 

за комасацију и о коме саставља записнике),  

 извршити комасациона процена вредности земљишта,  

 извршити геодетски радови на премеру комасационог подручја,  

 извршити утврђивање и обележавање граница отворених канала система за одводњавање,  

 извршити утврђивање и обележавање граница пољозаштитних појасева,  

 извршити пројектовање и изградња (равнање и ојачање неких коловоза) мреже пољских 

(некатегорисаних) путева,  

 обезбедити документација, донети Начела расподеле комасационе масе, извршити 

расподела земљишта из комасационе масе, донети решења о расподели и извршити 

увођење у  нови посед учесника комасације,  

 извршити државни премер и израда катастра непокретности за цело подручје катастарске 

општине (укључујући и грађевинско подручје).  

  

Да би се реализовали радови на комасацији овим програмом ће се:   

 евидентирати могући пројекти на извођењу радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта,  

 утврдити глобални предмер и предрачуна радова на комасацији комасацији и обнови 

премера грађевинског и вангражевинског подручја,  

 дати основна организација послова на реализацији овог програма,  

 дати извори финансирања радова.  

  

5.1. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, истовремено са доношењем одлуке 

о спровођењу комасације, Скупштина Општине Алибунар ће образовати Комисију за комасацију, која 

спроводи поступак комасације (Прилог број 5: Пример решења о образовању комисије за комасацију).  

Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.  

За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним правосудним 

испитом, а за чланове комисије именује се по један дипломирани инжењер пољопривреде, геодетски 

инжењер, дипломирани инжењер архитектуре или просторног планирања и три представника учесника 

комасације, а по потреби и дипломирани инжењер шумарства.  

Стручне и административне послове комисије обавља Секретар комисије, дипломирани 

правник кога именује Скупштина Општине Алибунар из редова запослених у управи Општине 

Алибунар.  

Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта и поткомисију за утврђивање 

дугогодишњих засада и објеката.  

Општина Алибунар утврђује накнаде за рад чланова Комисије за комасацију, подкомисија и 

Секретара комисије, трошкове за канцеларије и материјал као и радно време за њихов рад.  

  

5.2.  ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ  

  

За потребе организације и планирања радова од стране Општине Алибунар, праћење 

динамике извођења радова, припрему документације за јавно надметање и израду конкурсне 

документације, геодетско-технички радови на комасацији се могу груписати по фазама и то:  

  

1. ФАЗА   

(радови који се изводе након увођења извођача у посао)  

  

 Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале документације 

комасационог подручја   

 Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије 

комасацијом  

 Утврђивање фактичког стања  

 Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих параметара за 

UTM пројекцију  

 Премер комасационог подручја (комасациони премер)  
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o дефинисање координата граница катастарске општине и комасационог подручја на 

основу података постојећег премера,  

o геодетска мерења и прикупљање података о непокретностима, o преузимање (или 
одређивање) координата граница водотокова, саобраћајних објеката и др.   

o израда топографског плана,  

o израда прегледног плана постојећег стања,  

o премер грађевинског подручја  

 Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта,   

  

2. ФАЗА   

  

 Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних) путева и осталих 

заједничких површина,  

 Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња, равнање, 

рекултивација земљишта итд.)   

 Израда документације за расподелу комасационе масе: o израда књиге фонда 
комасационе масе старог стања,  o израда исказа и сумарника исказа старог стања,  

o израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента одбитка вредности 
земљишта за заједничке потребе;  

 Расподела комасационе масе:  

o излагање исказа земљишта старог стања и узимање жеља о расподели земљишта,  

o одређивање позиције нових парцела и поседа, израда прегледног плана расподеле 

комасационе масе и излагање на јавни увид,  

o решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе,  o одређивање 

координата граничних тачака објеката и парцела новог поседа,  

 Израда геодетске основе за обележавање новог стања,  

 Израда плана геодетског обелележавања новог стања на терену  

  

3. ФАЗА   

  

 Реализација плана геодетског обележавањановог стања на терену,  

 Израда ДКП-а новог стања,   

 Израда исказа новог стања,  

 Израда записника о привременој примопредаји земљишта из  комасационе масе,   

 Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене примопредаје земљишта),   

 Катастарско класирање земљишта,  

 Доношење решења о расподели комасационе масе,  

 Израда техничких извештаја и елабората премера.  

 Израда базе података катастра непокретности  

  

5.2.1. Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале 

документације  

  

Документација катастра непоктености стања (база података катастра непокретности и 

катастарски планови) се преузима (у оригиналу или копији) од Службе за катастар Републичког 

геодетског завода у Алибунару.   

Просторно планска докумнтације се преузима у одговарајућем облику (претежно дигиталном) 

од надлежних урбанистичких институција Општине Алибунар.  

  

5.2.2. Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије 

комасацијом  

  

Главни пројекат треба да има следећи садржај:  

1. Опште податке о предмету пројекта и пратећој документацији;   

2. Пројектни задатак за израду главног пројекта;   
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3. Основе за израду пројекта (прописе, подлоге за пројектовање);   

4. Технички извештај о извршеним претходним радовима;   

5. Пројектно решење геодетско-техничких радова (садржај и техничкотехнолошку разраду, 

смернице и упутства за извођење);   

6. Организацију радова (редослед радних активности и време реализације);   

7. Предмер и предрачун радова (обим, врсту и цену радова);   

8. Графичке прилоге и пратеће елаборате.  

  

Пројектно решење треба да садржи следеће:  

  

1. КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР И ПРЕМЕР ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА  

1.1. Тачност комасационог премера и поступак контроле квалитета радова и  остварења 

утврђене тачности  

1.2. Тачке референтне мреже,  

1.2.1. Параметри трансформације   

1.2.2. Локална референтна мрежа, стабилизација, одређивање координата,  

1.2.3. Полигонска мрежа,   

1.2.4. Слободне геодетске тачке  

1.3. Идентификација и обележавање граница комасационог  подручја,  

1.4. Опис и спецификацију геодетске методе мерења,  

1.5. Прикупљања података о непокретностима  на ванграђевинском подручју подручју и 
обележавање граница сталних објеката и дугогодишњих засада,  

1.6. Премер и прикупљање података о непокретностима у грађевинском подручју,  

1.7. Дигитални модел терена (модел података, геодетска метода мерења, графички 

приказ).  

  

2. УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ПРЕ КОМАСАЦИЈЕ  

2.1. Преузимање и конверзија базе података катастра непокретности  

2.2. Израда дигиталног катастарског плана постојећег стања (стања пре комасације)   

2.3. Утврђивање фактичког стања    

2.3.1. Поступак, припрема, јавно оглашавање,   

2.3.2. Позивање странака,   

2.3.3. Провођење промена у бази података катастра непокретности,   

2.3.4. Записник о утврђивању фактичког стања  

2.4. Књига фонда масе, искази земљишта  

  

3. КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА И КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ  

3.1. Комасциона процена,  

 Основни подаци о комасационом подручју   

 Анализа подлога за комасациону процену земљишта (педолошке карте подручја; 

геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке карактеристике 

подручја; геодетско-картографска документација),   

 Рекогносцирање комасационог подручја и избор места за отварање педолошких 

профила и техника отварања профила,  

 Анализа података о профилима,  

 Разврставање земљишта у процембене разреде,   

 Израчунавање просечних приноса и прометне вредности земљишта,  

 Састављање табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта  

 Разврставање (класификација) земљишта,  

 Одређивање координата граничних тачака процембених разреда и приказ граница,  

 Прегледни план комасационе процене земљишта  

 Утврђивање вредности неплодних земљишта, •  Утврђивање вредности објеката,  

 Утврђивање вредности дугогодишњих засада,  

 Утврђивање вредности пољопривредног земљишта на посебним локацијама са 

увећаном тржишном вредношћу,  

3.2. Катастарско класирање  
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4. ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИАТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  

4.1. Саобраћајна инфрструктура,  

4.1.1. Државни и општински путеви  

4.1.2. Мрежа пољских путева  

 Топографска основа и друга документација за израду пројекта мреже 

пољских путева  

 Принципи пројектовања пољских путева,  

 Функционална класификација (подела) пољских путева,  

 Шема (облик) мреже пољских путева,  

 Интензитет промета на пољским путевима,  

 Основни елементи за пројектовање пољских путева,  

 Попречни профили пољских путева,  

 Проширење коловоза пољског пута у кривини,  

 Коловозна конструкција,  

 Дебљина коловозних конструкција пољских путева,  

 Трасе путева, раскрснице и укрштања путева и проширења пута,  

 Растојања између путева, оријентација парцела,  

 Објекти на пољским путевима,  

4.2. Воде и водно земљиште,  

4.2.1. Водно и приобално земљиште  

4.2.2. Водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица  

4.3. Шуме и шумско земљиште,  

4.3.1. Шуме и шумско земљиште,  

4.3.2. Деградиране и девастиране шуме, дрвенасто и остало растиње,  
4.3.3. Мелиорација и крчење деградираних шума, дрвенастог и осталог растиња.  
4.3.4. Заштита земљишта од ерозије ветром- пољозаштитни појасеви  

4.4. Заштита животне средине и културних добара,  

4.4.1. Заштита животне средине,  

4.4.2. заштита културних добара  

4.5. Заштита земљишта од ерозије водом,  

4.6. Остали инфраструктурни објекти на комасационом подручју (железничка мрежа, 

гасовод, електромрежа),  

4.7. Техничко уређење терена.   

  

5. РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ, ГРУПИСАЊЕ ПАРЦЕЛА, ЗАВРШНИ  

КОМАСАЦИОНИ РАДОВИ   

5.1. Коефицијент умањења вредности за заједничке потребе,  

5.2. Искази земљишта новог стања,  

5.3. Расподела комасационе масе (излагање исказа, узимање жеља),   

5.4. Елементи за обележавање парцела новог стања, обележавање парцела на терену,   

5.5. Записник о увођењу у посед учесника комасације и поступак по приговорима,  

5.6. Решења о расподели комасационе масе, жалбе на решења  

  

6.    ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ  

6.1. Упутство за израду дигиталног катастарског плана, нумерација и рачунање површина 

катастарских парцела и објеката;  

6.2. Упутство за формирање базе података катастра непокретности;  

6.3. Упутство за састављање техничких извештаја  

  

5.2.3. Утврђивање фактичког стања  

  

За потребе састављања комасационе масе врши се утврђивање фактичког стања у погледу 

положаја и имаоца права својине и других стварних права на катастарским парцелама и другим 
непокретностима на комасационом подручју за око 1812 учесника комасације.  

Ако се фактичко стање, које на терену није спорно у погледу права својине и других стварних 

права на парцели не слаже са стањем катастру непокретности, парцеле ће се укључити у комасациону 

масу на основу фактичког стања. Овим се не дирају права трећих лица на те парцеле.  
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Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд. Ови спорови 

сматрају се хитним.  

До правоснажности пресуде о спору, као учесник комасације сматраће се фактички корисник 

парцеле.  

Утврђивање фактичког стања (прилог ...врши Комисија за комасацију која саставља Записник о 

утврђивању фактичког стања у сарадњи и уз техничку подршку извожача геодетских радова. Записник 

о утврђивању фактичког стања обавезно садржи:  

 назив: Општина Алибунар _________, Катастарска општина,  

 личне податке о имаоцу права, односно називу, пребивалишту и адреси правног лица,  

 ЈМБГ или МБ,  

 бројеви катастарске парцела, површине, назив потеса, катастарску културу и катастарску 

класу и укупну површину,  

 број досадашњег листа непокретности,   

 терете и ограничења,  

 изјаве странке и евентуалне изјаве других лица са подацима, којима се, на основу 

предочених доказа и података прихвата фактичко стање унето у Записник,  

 датум, потписе странака и овлашћеног лица Комисије за комасацију.  

Први подаци о праву својине и другим стварним правима на парцелама које се уноси у 

комасациону масу, узима се са стањем у катастру непокретности или фактичко стање. Документација 

за утврђивање фактичког стања (база података катастра непокретности и катастарски планови) се 

преузима (у оригиналу или копији) од Службе за катастар Републичког геодетског завода у Алибунару.  

Утврђивање фактичког стања се врши у одговарајућим просторијама. Просторије морају имати 

услове за пријем странака и чување катастарске и геодетско-техничке документације.  

  

5.2.4. Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих 

параметара за UTM пројекцију  

  

У циљу ефикасног обављања премера комасационог подручја неопходно је обезбедити 

одговарајућу геодетску основу. Податке о геодетској основи (координате референтних, 

тригонометријских и полигонских тачака) треба преузети од Републичког геодетског завода, Службе за 

катастар непокретности у Алибунару.   

Локалну референтну мрежу треба да чини скуп трајно стабилизованих тачака на комасационом 

подручју која ће се успоставити ради реализације државног координатног система. Трансформационе 

параметре за комасационо подручје треба одредити на основу координата тачака које су изражене у 

UTM и Gaus – Krigerovom координатном систему применом одговарајуће трансформације.  

  

5.2.5. Премер комасационог подручја (комасациони премер)  

  

Предмет комасационог премера  

  

Предмет комасационог премера и прикупљања података о комасационом подручју су:  

 граница комасационог подручја,  

 границе катастарске парцела које остају у фактичком стању, сталних објеката, 

дугогодишњих засада, водотокова,   

 непокретности у грађевинском подручју,  

 географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.,  

 инфраструктуртура  

 вегетација и шуме  

 воде  

 рељеф земљишта за потребе обезбеђења дигиталног модела терена,  

 остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине постојећих пољских 

путева, привремених објеката итд.).  

  

Тачност хоризонталног положаја непокретности  

  

За комасациони премер могу се пројектовати све геодетске методе мерења којима се 
обезбеђује тачност координата тачака непокретности утврђене за размеру катастарских планова 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 35 

1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру 
премера непокретности  ("Службени гласник РС", број 69/02).  
 

Размера катастарског плана  1:500  1:1000  1:2000  1:2500  1:5000  

Стандардна девијација  положаја граничних тачака 

парцела  [m]  

 0.05  0.10   0.15   

0.20  

 0.25  

Стандардна девијација положаја осталих тачака [m]   0.08   0.15   0.20  0.25   0.30  

Стандардна девијација висина тачака [m]   0.05   0.10   0.15   0.18   0.30  

Табела 6. Табела стандардних девијација положаја граничних тачака према Уредби о примени 

технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (2002.) 

 
Дугогодишњи засади  

  

Утврђивање дугогодишњих засада на комасационом подручју извршиће посебна подкомисија 

коју именује Комисија за комасацију.  

Дугогодишњи засади су таква основна средства за чије су подизање потребне знатне 

инвестиције, које ће за њих бити дугорочно везане. Осим тога дугогодишњи засади захтевају посебну 

агротехнику, посебан систем машина специјализовану радну снагу, распрострањеност им је 

ограничена и сл. Према томе, подизање дугогодишњих засада и избор њихове структуре зависи како 

од природних, тако и од друштвено-економских услова. Природни услови, они који се односе на 

земљиште (педолошке особине земљишта, положај земљишта, рељеф, географска ширина, 

надморска висина и сл), климу (топлота, светлост, ваздух, падавине и сл.) и биолошке особине засада 

представљају веома значајне чиниоце који утичу на структуру засада.  

Дугогодишњи засади у комасацији су: воћњак, виноград, шума, луцерка и детелина и 

друго индустријско биље. Они остају у фактичком стању и додељују се, по правилу, учеснику 

комасације, власнику дугогодишњих засада.  

Под воћњаком се подразумева наменска садња дрвећа и жбуња за производњу хране. 

Воћњаци се састоје од воћног или језграстог и производног дрвећа које се гаји за комерцијалну 

производњу. Воћњак је катастарска парцела на којој су засађена воћна стабла, без обзира на начин 

гајења, старост воћака и степен проређености.  

Виноград је катастарска парцела на којој је засађена винова лоза, без обзира на начин гајења, 

старост винове лозе и степен проређености  

Под шумом се подразумева се површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем. 

Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу шума и семенске плантаже, као и 

заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари. Шумом се не сматрају одвојене групе шумског 

дрвећа на површини мањој од 5 ари, паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод 

далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину.  

Луцерка и детелина су најзначајније вишегодишње крмне легуминозе.  

Ако се дугодогишњи засади уништавају, или изузетно додељују другом учеснику комасације, у 

циљу утврђивања правичне накнаде за унете дугогодишње засаде у комасациону масу, извршиће се 

утврђивање њихове тржишне вредности по прописима о експропријацији.  

Дугогодишњи засади утврђују се увидом на лицу места, уз обавезу да се прегледа 

документација о сваком засаду, утврди стање садница у односу на почетак године, утврди да ли је 

вршено досађивање, да ли је вршено крчење засада.  О утврђеним парцелама са дугогодишњим 

засадима саставља се записник са описом свих засада и графичким прилогом (на ортофотоплану). 

Записник усваја Комисија за комасацију.  

Карактеристика овог комасационог подручја је постојање већих површина под дугогодишњима 

засадима који су остарели и запуштени. Једини начин за адекватно коришћење тих пољопривредних 

површина је потпуно крчење старих засада и садња нових.  

  

Стални објекти на комасационом подручју  

  

Под појмом сталних објеката на комасационом подручју подразумевају се објекти чији ће 

положај, односно границе експропријације, остати непромењене и након изведене комасације и то: 

инфраструктурни објекти (саобраћајна и водопривредна инфраструктура), грађевински објекти у 

пољопривреди, евидентирана културна добра и археолошки локалитети, поједини пољски путеви, 
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позајмишта земље, воде, рибњаци, материјални ровови, археолошка налазишта, споменици културе и 

др.  

Стални објекти се пре комасационог премера обележавају белегама од стране њиховог 

власника, односно корисника.  

  

Утврђивање и обележавање граница водотока  

  

На територији К.о. Банатски Карловац не постоје природни водотокови. На слици (Слика 8) 

приказана је каналска мрежа. У поступку комасације ће се обележити и снимити границе постојећих 

канала.  

Подаци о постојећим каналима, добијени од Водопривредног друштвеног предузећа ″Јужни 

Банат″ Вршац, дати су по сливовима и приказани су у прилогу 4, а елементи канала су дати на слици 

(Слика 10).  

 

 
Слика 10. Елементи канала 

 
Сва потребна и детаљна документација о каналима на подручју Катастарске општине Банатски 

Карловац се може преузети од Водопривредног друштвеног предузећа ″Јужни Банат″ Вршац.  

  

Утврђивање и обележавање граница шума и крчење шикара и дрвенастог растиња 

  

Повећање потреба за шумским сортиментима и шумама као еколошким простором, захтева 

истовремено и вишефункционално коришћење шума и шумског простора. Често се на истом простору 

сусреће више намена, тако да се јавља потреба за разграничењем одређених функција шума. Због 

тога је неопходно утврдити глобалну и основну намену појединих састојина. Глобална намена се 

односи на цео шумски комплекс и у складу је са општим циљевима газдовања, а основна намена 

представља приоритетну функцију шума.  

Све функције шума могу се сврстати у следеће групе:  

• Комплекс еколошких (заштитних) функција  

• Комплекс производних функција  

• Комплекс социјалних функција  

Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско - здравствене 

и друге функције.  

Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког и просторног), 

дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума (лековито биље, печурке, 

шумски плодови, смола и др.), као и производња кисеоника посебно специфичне и врло значајне 

функције шума.  

У социјалне функције шума убрајају се: туристичко - рекреативне, образовне, научно - 

истраживачке, одбрамбене и друге функције.  

  

Утврђивање и обележавање граница под шумама  

  

Границе парцела под културом шума, као дугогодишњим засадом, обележиће се на основу 

података из катастра непокретности или према фактичком стању на терену.  
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Утврђивање и обележавање границе општинских путева4  

  

На слици (Слика 7) представљена је прегледна карта државних и општинских путева на 

комасационом подручју према фактичком стању. Границе парцела јавних путева обележиће се на 

основу података из катастра непокретности или одговарајуће пројектне документације.  

  

Премер и прикупљање података о непокретностима у грађевинском подручју 

 

Премер грађевинског подручја насеља Банатски Карловац ће се извршити у складу са важећим 

геодетским прописима. Премер граница парцела и објеката ће се извршити са тачношћу за размеру 

катастарских планова 1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени технологије глобалног 

позиционог система у оквиру премера непокретности  ("Службени гласник РС", број 69/2002), (Табела 

6).  

Обележавање границе грађевинског подручја насеља Банатски Карловац ће се извршити на 

основу одлуке Општине Алибунар о одређивању границе грађевинског подручја насеља Банатски 

Карловац (ова одлука се мора донети пре обнове премера).   

Идентификацију и обележавање граница парцела и објеката у насељу ће извршити власници 

непокретности у сарадњи са извођачем радова на обнови премера.  

Будући да на већем делу грађевинског подручја постоји обнова премера извршена 1968. 

године, на том делу ће се радити реамбулација. Увидом у податке из ДКП-а и њиховим упоређивањем 

са стањем на терену уочљиво је да је степен неажурности ДКП-а доста велики.  

Општина ће, преко извођача радова, обезбедити око 3000 бетонских белега димензија 

10×10×50 cm, вибра бетон са крстом на врху, без арматуре, тежине 10kg. Тачан број и цену белега ће 

утврдити извођач радова пре обележавања граница нових парцела на грађевинском подручју. 

Думензије и изглед белега приказани су на слици (Слика 19). Поред тога неопходно је прибавити и 550 

белега за за омеђавање границе катастарске општине. Тачан број белега ће се утврдити Главним 

пројектом комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом, а у Програму је дат 

глобални предмер.  

  

5.2.6. Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта  

  

Комасациону процену вредности земљишта изводи подкомисија у коју се, сагласно члану 35. 

Закона о пољопривредном земљишту одређује дипломирани инжењер пољопривреде који има 

лиценцу Инжењерске коморе Србије за обављање ових послова и искуство на тим пословима.   

Геодетска организација која врши процену вредности земљишта мора имати одговарајућу 

опрему и лиценце.   

Комасационом проценом, земљишта се на комасационом подручју разврставају према 

производној способности, у највише осам вредносних класа (разреда) и то узимањем у обзир свих 

особина земљишта како су оне заступљене у појединим јединицама природне класификације 

земљишта.   

Квантитативна оцена производне способности земљишта разврстаних у разреде исказује се 

просечним приносима најзаступљенијих ратарских култура на комасационом подручју (кукуруз, 

пшеница, јечам, шећерна репа, сунцокрет, луцерка) и тржишном вредношћу земљишта.  

Обзиром да не постоје ближи прописи о комасационој процени вредности земљишта, њу треба 

извршити по досадашњим прихваћеним поступцима у пракси извођења комасације у Србији, која се 

одвија у две фазе. 

 

Прва фаза комасационе процене  

  

Прва фаза обухвата радове на: идентификацији типова земљишта на комасационом подручју, 

односно:   

• прикупљање и анализи претходних подлога (све претходне педолошке карте подручја, 

геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке карактеристике подручја; 

                                                 
4 Према Закону о јавним путевима, општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, 

односно града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева   
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геодетско-картографску документацију: фотограметријске снимке или ортофото приказе из 

претходног фотограметријског снимања подручја Србије, катастарске планове и др),  

• рекогносцирање комасационог подручја,   

• избор места и отварање педолошких профила5, са најмање један профил на 20  хектара,   

• лабораторијске и друге анализе података о профилима,   

• класификација земљишта односно разврставање земљишта у процембене разреде,   

• израчунавање просечних приноса и утврђивање прометне (тржишне) вредности земљишта,   

• израда табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта,   

• састављање техничког извештаја о првој фази процене земљишта,   

• усвајања извештаја од стране Комисије за комасацију о одређивању броја процембених 

разреда.   

Извештај о првој фази радова се обавезно доставља Комасационој комисији и излаже се на 

јавни увид у трајању од петнаест дана. На извештај, учесници комасације за време трајања излагања 

могу да стављају примедбе. По истеку рока за излагање на јавни увид, Комисија за комасацију 

разматра достављене примедбе (писмене или усмене). Пре усвајања, примедбе на комасациону 

процену вредности земљишта разматра и Одбор учесника комасације, заједно са Комисијом за 

комасацију. О примедбама се не доноси одлука, нити се о резултатима решавања примедби 

обавештавају њихови подносиоци.  

Прегледни план комасационе процене земљишта садржи нарочито:  

• границе разреда,  

• површине разреда обојене одговарајућим бојама,  

• бројеве разреда исписане плавим тушем, арапским бројевима величине прилагођене 

размери графичке презентације плана,  

• површине под дугогодишњим засадима, сталним објектима и неплодне површине,  

• педолошке профиле, означене кругом пречника прилагођене размери графичке 

презентације плана, попуњене црним тушем, са исписаним бројевима, величине 

прилагођене размери графичке презентације плана, поред ознаке места профила,  

• угледна земљишта за сваки разред, означена квадратићима у коме се налази круг са 

уписаним бројем разреда,  

• водолежна, водоплавна и земљишта угрожена водном ерозијом.  

Прегледни план потписују чланови подкомисије за комасациону процену земљишта.  

 Прегледни план комасационе процене земљишта и технички извештај о извршеним радовима излажу 

се на јавни увид у трајању од 15 дана. На прегледни план и технички извештај, учесници комасације за 

време трајања излагања могу да стављају примедбе. У току излагања на јавни увид подкомисија 

објашњава садржај прегледног плана и техничког извештаја Одбору, а затим и учесницима 

комасације.  

Земљишта која се у затеченом стању не могу користити за пољопривредну производњу, а која 

ће се у поступку комасације, изменом начина њиховог коришћења привести култури, као што су: 

насути пољски путеви, канали за одводњавање, сврставају се у суседне разреде, умањењем њихове 

вредности у зависности од степена оштећења земљишта.  

За земљишта под сталним објектима не утврђује се вредност.  

  

Друга фаза комасационе процене  

  

Друга фаза комасационе процене обухвата:   

• избор геодетских подлога за регистровање граничних линија процембених разреда (ове 

подлоге могу бити дигитални геореференцирани ортофотопланови размере 1:2500 којима 

располаже Републички геодетски завод6),    

• утврђивање и снимање граница процембених разреда (снимање процембених разреда се 

може вршити ГПС уређајима који обезбеђују тачност позиционирања око 1m),   

                                                 
5 Рекогносцирање, избор места за отварање профила, техника отварања профила, анализа података о 

профилима и класификација земљишта изводе се у складу са техничким прописима за израду педолошких карата  
6 www.geosrbija.rs, геопортал Републичког геодетског завода који омогућава приступ сервисима претраживања и 

прегледа за одређени број метаподатака, сетова просторних података и сервиса путем Интернета. Израдa 

дигиталног ортофотоа у Републици Србији је финансирана од стране Европске уније – CARDS програм.  
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• израду Прегледног плана комасационе процене и,  

• састављање коначног Техничког извештаја о извршеној комасационој процени (у аналогној и 

дигиталној форми).  

 

5.2.7. Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних) путева и 

осталих заједничких површина  

  

Пољски путеви  

  

Пошто не постоје прописи за пројектовање и изградњу пољских (некатегорисаних7) путева у 

Србији, овим програмом се дају основне смернице за њихово пројектовање и изградњу у поступку 

комасације.  

Пољски путеви ће се изградити на основу главног пројекта који ће се израдити у току извођења 

комасационих радова и који ће, осим општих прописаних делова за израду техниче документације 

(члан 26. Закона о државном премеру и катастру), у пројектном решењу имати следећа поглавља:  

  

1. Шема и густина пољских путева  

  

Шема пољских путева ће бити прилагођена распореду постојећих сталних инфраструктурних 

објеката (путеви, водотоци, канали), дугогодишњих засада и изграђеног земљишта.   

Пољске путеве на комасационом подручју треба пројектовати тако да се остварује несметан 

саобраћај у односу на суседне пољопривредне табле које нису у комасационом подручју, односно да 

се обезбеди лак приступ парцелама суседних табли, као  и за потребе локалног саобраћаја.  

Структура мреже пољских путева треба да задовољи саобраћајне и економске критеријуме, да 

само поједини коридори обезбеђују саобраћајни ток и да постоји јасна хијерархија.  

Узимајући у обзир досадашња искуства на пројектовању мреже пољских путева, густина путева 

не треба да пређе износ густине путева у старом стању, а у крајњем случају да не пређе износ од 60 

m/ha, а површина земљишта под пољским путевима не треба да је већа од 3% од укупне површине 

комасационог подручја (постојеђе стање путева је на око 0.5% од укупне површине комасационог 

подручја).  

  

2. Ширина и попречни профили пољских путева  

  

Ширина и попречни профили пољских путева димензионишу се на основу габаритних мера 

највећих пољопривредних машина и транспортних средстава која се под нормалним условима могу 

наћи на комасационом подручју, као и намене (функције) пољског пута.   

Попречни профили пољских путева представља прву полазну пројекцију у пројектовању пута 

који директно или посредно служе у обављању саобраћајне функције.  

 Димензије елемената попречног профила зависе од категорије пољског пута и намене пута приказане 

су у табели (Табела 7).  

 

Категорија 

пољског пута  

Ширина 

пута  

Намена пута  

Главни пут  7-10 m  Повезује комплекс табли и поприма унутрашњи (ређе и спољни) 

саобраћај са сабирних и приступних путева на тврде путеве, према 

економским двориштима и насељу и обрнуто.  

Сабирни пут  6-8 m  Поприма унутрашњи саобраћај са приступних путева и преноси га на 

главне или тврде путеве према економским двориштима или насељу и 

обрнуто.  

                                                 
7 Некатегорисани пут, према Закону о јавним путевима, јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју 

разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар 

непокретности као некатегорисани пут (сеоски путеви, пољски путеви, шумски путеви и путеви на насипима за 

одбрану од поплава)  
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Приступни 

пут  

5-6 m  Служи за унутрашњи саобраћај и обезбедјује непосредни приступ на 

табле и парцеле унутар табле.  

Локални пут  4 m  

(изузетно  

3 m)  

Служи за унутрашњи саобраћај и непосредни приступ на табле и 

парцеле унутар табле.  

 

Табела 7.  Приказ класификације пољских путева на комасационом подручју  

 

3. Трасе путева  

  

Трасе пољских путева се могу сећи под правим углом, а препоручују се и решења дата на 

слици (Слика 11).  

 

 
Слика 11. Приказ могућег пројектног решења раскрснице пољских путева 

  

Пољски путеви ће се, по потреби, пројектовати са једне стране отворених канала система за 

одводњавање.  

  

4. Растојања између путева  

  

Растојања између путева пројектују се у зависности од: дужине парцеле и ширине 

пољопривредне табле, структуре поседа по величини и власништву, начина коришћења земљишта, 

обима и распореда сталних објеката (постојећих и планираних). Растојање између путева односно, 

дужина парцеле би, требала би да буде одређена на основу анализе  постојећег поседа и очекиваних 

величина будућег поседа односно парцела учесника комасације.  

Дужина (lp) и ширина (šp) парцеле треба да имају оптималне вредности тј. да буду у границама 

за које се постиже оптимална вредност параметра.  

Оптималне вредности за f (однос дужине према ширини), lp и šp, за различите површине 

парцела (поседа), дате су у табели (Табела 8):  

 

Површина парцела -поседа  (ha)  lp (m)  šp (m)  f  lp (m)  šp (m)  fоpt 

0.5  153  33  4.70  158  32  5  

1  210  47  4.44  223  45  5  

2  283  71  400  316  63  5  

4  365  110  3.33  447  89  5  

5  392  127  3.08  500  100  5  

6  414  145  2.86  547  109  5  

8  447  179  2.50  632  126  5  

10  471  212  2.22  707  141  5  
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Табела 8. Оптималне вредности параметара нових парцела 

 

5. Оријентација дуже стране парцела  

   

Препоручује се да дуже стране парцела, где год је то могуће, буду оријентисане у оптималној 

зони коју чине правац север-југ и правац доминантног ветра. На слици (Слика 12) су дате зоне 

оптималних праваца дуже стране парцеле за подручје Војводине.  

  

6. Коловозна конструкција пољских путева  

  

Пољски путеви могу бити земљани и са конструкцијом од шљунка.  

За други тип коловозне конструкције пољских путева користиће се одговарајућа техничка 

решења.  

Препоручује се да то буду конструкције од шљунка са максималном дебљином до 30цм.  

 

 
Слика 12. Оптимални правци дужих страна парцела за подручје Војводине 

 

7. Укрштање пољских путева са државним и општинским путевима  

  

Код укрштања пољских путева са државним и општинским путевима морају се предвидети 

посебна техничка решења у складу са Законом о јавним путевима и прописим донетим на основу њега, 

као и прописима о железничком саобраћају.  

Раскрсница или укрштај општинског, односно некатегорисаног пута, као и улице, са државним 

путем, односно прикључак на државни пут може се градити уз сагласност Јавног предузећа „Путеви 

Србије“. Сагласност садржи нарочито: посебне услове изградње, потребну саобраћајну сигнализацију 

и опрему.  

Није могуће извршити повезивање општинског, односно некатегорисаног пута, као и улице, са 

општинским, односно некатегорисаним путем, као и улицом који већ имају изведену раскрсницу, 

укрштај или прикључак на државни пут.  

Правила грађења, реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре које је потребно 

примењивати дефинисана су у ППОА. Специфична правила и услови дефинишу се детаљнијом 

планском разрадом на основу конкретних услова на терену, а морају бити у граничним вредностима 

прописаним правилима и условима ППОА.   
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  Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:  

• државни путеви II реда 10 m;  

• општински путеви 5 m. 

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева требало би подизати тако да не ометају 
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.  Процедуре и акције на 
пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке инфраструктуре и 
регулација водотокова, морају се обједињавати.  

Приликом пројектовања путева и исправке граница сеоских дворишта неопходно је 
примењивати правила уређења и грађења за делове територија за које није предвиђена израда 
урбанистичког плана у складу са препорукама описаним у ППОА где су прописана и општа правила 
урбанистичке регулације и парцелације за препарцелације приликом формирања грађевинских 
парцела.  
  

Пољозаштитни појасеви  

  

Подизање пољозаштитних шумских појасева се најцелисходније изводи у поступку комасације.  
  

1. Потреба за подизањем пољозаштитних појасева  

  

Просторним планом је утврђено да ће се у циљу заштите земљишта од ветра формирати 
шумски пољозаштитни појасеви:  
  

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ  

1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ  ЗЕМЉИШТУ  

У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозије изазване ветром (еолска 
ерозија), примењују се противерозионе мере које обухватају сађење вишегодишњих дрвенастих 
биљака и подизање пољозаштитних појасева. Заштитне појасеве у виду ветрозаштитних и 
пољозаштитних појасева је потребно формирати ван простора СРП ''Делиблатска пешчара'' на 2,5-4% 
територије Општине, првенствено уз атарске путеве ради заштите од еолске ерозије и одношења 
земљишта и семена у фази усева.  
Уколико постоји довољна ширина регулације у  оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре, могуће је 
формирати заштитне појасеве, али је нерационално да њихова ширина буде мања од 5 m.  

 

 
Слика 13. Пример пољозаштитних појасева 

 
Пољозаштитни појасеви на подручју Општине Алибунар, па самим тим и Катастарске општине 

Банатски Карловац су пројектовани у ПРОЈЕКТУ ПОДИЗАЊА ШУМСКИХ ЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ОПОВО, КОВАЧИЦА И АЛИБУНАР, Униврзитет у Новом Саду, Пољопривредни 

факултет, ИРЦ Институт за тополарство и ваншумско зеленило, Нови Сад, 2004. године.  

Бројне научне и стручне студије из области климатологије, пољопривреде, водопривреде и 

других области показује да је читаво подручје Војводине угрожено различитим степеном еолске 

ерозије, тако да је за одређено подручје важно утврдити интензитет еолске ерозије ради предузимања 

одговарајућих мера заштите, посебно са становишта стабилизације еколошких услова у подручју 

равничарског дела Војводине.  
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По методу Пасака подручје општине Алибунар спада у категорију узнемирених до веома 

узнемирених земљишта (Слика 14), а са становишта угрожености ветром и сушом према Велашевићу 

подручје општине се сврстава у зону јаке угрожености.  

 
Слика 14. Интензитет еолске ерозије на подручју Војводине 

 

Показатељи оба метода указују да се територија Алибунара налази у ширем подручју које је 

угрожено еолском ерозијом у мери која захтева одређени степен заштите путем подизања различитих 

видова заштитног зеленила.  

Последице у зони израженог дејства еолске ерозије указују на бројне штете у пољопривреди, 

водопривреди и саобраћају, а индиректно и у многим другим привредним гранама, с обзиром на 

чињеницу да овај вид ерозије уништава битне компоненте животне средине, као што су земљиште, 

вода и ваздух.  

Највидљивије штете су у пољопривреди и то збох механичког оштећивања спољних виталних 

органа биљака и одношењем лаког семена пољопривредних култура, као и разним појавама 

физиолошког оштећивања, а огледају се у губитку највреднијег дела земљишта и повећаној 

евапорацији, што негативно утиче на транспирацију биљака, услед смањивања влажности земљишта.  

Подизањем шумских заштитних појасева створиће се трајнија заштита од нежељеног дејства 

ветра на ширем простору, а утицаће и на стварање хуманијих услова за живот и рад становника. Услед 

штетног дејства ветра и нежељених ефеката проузрокованих еолском ерозији у пољопривреди долази 

до знатног повећања трошкова производње. Ови повећани трошкови се манифестују кроз: одношење 

површинских најплоднијих делова земљишта и минералних ђубрива, затим одношење лакшег семена и 

таложење наноса на засејаним површинама итд.  

Поред отклањања и ублажавања наведених штета у пољопривреди, појасеви ће створити 

предуслове за читав низ других корисних функција: биодренажу у зони виских вода као и побољшавање 

еколошких услова у целини, што би довело до стварања стабилнијег екосистема у равници и 

успостављање динамичке равнотеже у ланцу исхране који је нарушен под дејством антропогеног 

фактора. Са другог аспекта, појачаним уношењем врста дрвећа и жбуња са добрим медоносним 

својствима директно би се утицало на развој пчеларства као привредне делатности. Из наведених 

разлога све поменуте предности се могу остварити правилним избором врста за појасеве као 

оптималном заступљеношћу и редовним одржавањем шумских заштитних појасева.   

Поред споменутих предности, морају се имати у виду и одређени негативни утицаји шумских 

пољозаштитних појасева. Основни неповољан утицај подизања шумских заштитних појасева се огледа 

у томе што они „заузимају“ део простора предвиђеног за друге намене, као што је пољопривреда или 

површине дуж саобраћајница, канала и слично. Подизањем појасева ове се површине у дужем 

временском периоду преводе у шумска земљишта. Према литератури и досадашњим подацима и 

пракси се за потребе подизања појасева користила пољопривредна површина, која не прелази границу 

од 2 до 2,5% од укупне површине. Наведене граничне вредности зависе од облика површине, 

испресецаности подручја путевима и каналима. У случају општине Алибунар овај проценат ће бити у 

опште прихваћеним границама.   
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Остали негативни утицаји шумских заштитних појасева се огледају у засењивању суседних 

пољопривредних површина, утицајем на неравномерно отапање снега, као и то да шумски појасеви 

могу бити штетни уколико се у њима налази врста која погодује развијању фитопатолошких обољења 

или инсеката  

Из свега наведеног се може закључити да су негативни утицаји шумских појасева на 

пољопривредне културе у заштићеном простору знатно мање значајни и да се у вечини случајева могу 

отклонити студиозним избором врсте дрвећа, положајем и структуром појасева.  

  

2. Основни принципи подизања пољозаштитних појасева  

  

Шумски појасеви се распоређују у два правца који су управни један на други. За Општину 

Алибунар утврђено је да је преовлађујући ветар из југоисточног правца, тако да би главне појасеве 

требало поставити у правцу управном на смер дувања најчешћег ветра. Правац споредних појасева 

требао би бити управан на правац пружања главних појасева уз могућност одступања од 300 до 450, 

што се може сматрати потпуно задовољавајућим.  

Према досадашњим истраживањима дошло се до закључка да велика правилност није пресудна 

за нормално испуњење функција појасева и стога се у мрежу појасева може укључити и остало 

ваншумско зеленило.  

На систем подизања шумских заштитних појасева утиче и локација подизања појасева тако да 

долази до извесних модификација када се ради о појасевима на граничним површинама, у појасевима 

поред каналске мреже, као и појасевима поред саобраћајница, тако и у појасевима поред сталних 

објеката као што су економска дворишта.  

Из претходно наведених разлога је потребно разматрање највеће ефикасности појасева, што се 

огледа у рационалном размештању, правилном избору конструкције и структуре појаса, а која ће у 

највећој мери одговарати станичним условима.  

 

3. Избор одговарајућих шумских заштитних појасева  

  

Елементи конструкције појасева су представљени ширином појаса, обликом попречног пресека, 

ширином међуредова, растојањем стабала у реду и саставу по врстама дрвећа и жбуња.  

Ширина шумских појасева стоји у корелацији са њиховом могућношћу да приликом дувања 

ветрова пропусте извесну количину ваздуха. Најчешће су подизани појасеви који имају три до шест 

редова, с тим да ширина не би смела бити мања од шест метара јер је у том случају уопште 

проблематична сврха подизања заштитног зеленила. С обзиром на климатске карактеристике које 

владају у Општини Алибунар ширина појасева би требала бити од 7,5 до 12 метара, с тим да је 

максимум 15 метара а у зависности од локације подизања и станишних услова који су и главни 

модификатори ширине појасева. Посебно је питање размака између редова и биљака у реду. Тако је 

утврђено да је у сушнијим деловима потребан размак од 2 до 3 метра између редова како не би дошло 

до појачане конкуренције у потрошњи воде из земљишта.  

Обликом попречног пресека појаса се у извесној мери модификује кретање ваздушних маса. 

Према наведеном параметру у климатским условима Панонске низије су најпогоднији ажурни појасеви 

средње продуваности при земљи и нешто мало продувани у крунама. У складу са наведеним 

принципима и просторним могућностима на подручју Општине Алибунар конструисана су четири типа 

шумских заштитних појасева:  

• Тип А – шумски заштитни појас уз саобраћајнице (Слика 15),  

• Тип Б – шумски заштитни појас уз земљане путеве у атару (Слика 16),  

• Тип Ц – шумски заштитни појас уз канале и водотоке (Слика 17),  

• Тип Д – шумски заштитни појас уз слатине (Слика 18).  
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Слика 15. Шумски заштитни појас уз саобраћајнице 

 
Слика 16. Шумски заштитни појас уз земљане путеве у атару 

 

 
Слика 17. Шумски заштитни појас уз канале и водотоке 
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На приказаним типовима попречног пресека нанешене су само, као пример, врсте дрвећа, док 

се код приказа појединачних пројектованих појасева у ПРОЈЕКТУ  

ПОДИЗАЊА ШУМСКИХ ЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ОПОВО, КОВАЧИЦА И 

АЛИБУНАР (Табела 9) дају конкретне врсте за подручје катастарске општине Банатски Карловац.  

У Пројекту, за сваки пројектовани појас дат је и предлог осталих елемената појасева, и то: 

врста, растојање у редовима, старост садница као и цена материјала (дата у динарима у 2004. 

години).   

Подаци о пројектовним појсевима за Катастарску општину Банатски Карловац дати су и у 

табели (Табела 9) из које се може видети следеће:  

• укупна површина пројектованих пољозаштитних појасева је 118.87 хектара што чини 1.77% 

од укупне површине К.о. Банатски Карловац,  

• укупна дужина појасева је 138.9 км,  

• укупан број планираних садница је 135963.  

 

Број 

појаса  

Тип 

појаса  

Дужина  

(m)  

Површина  

(ha)  
Врста дрвећа  

Садница 

(комада)  

П1  Б  1700  1,3600  Morus sp.  1700  

П2  Б  2700  2,1600  Robinia pseudoaccacia  2700  

П3  Б  2300  1,8400  Sophora sp.  2300  

П4  Б  4200  3,3600  Gelditschia sp.  4200  

П5  Б  2450  1,9600  Robinia pseudoaccacia  2450  

П6  Б  3620  2,8960  Acer pseudoplatanus  2620  

П7  Б  2250  1,8000  Acer dasycarpum  2250  

П8  Б  1800  1,4400  Morus sp.  1800  

П9  Б  1050  0,8400  Ulmus pinnato ramosa  1050  

П10  Б  1850  1,4800  Prunus sp.  1850  

П11  Б  1000  0,8000  Morus sp.  1000  

П12  Б  1750  1,4000  Celtis sp.  1750  

П13  Б  1850  1,4800  Gelditschia sp.  1850  

П14  Б  1850  1,4800  Ulmus pinnato ramosa  1850  

П15  Б  1550  1,2400  Gelditschia sp.  1550  

П16  Б  3150  2,5200  Robinia pseudoaccacia  3150  

П17  Б  1600  1,2800  Sophora sp.  1600  

П18  Б  3250  2,6000  Robinia pseudoaccacia  3250  

П19  Б  1550  1,2400  Sophora sp.  1550  

  

  
Слика 18. Шумски заштитни појас уз слатине  
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П20  Б  2600  2,0800  Acer dasycarpum  2600  

П21  Б  1430  1,1440  Sophora sp.  1430  

П22  Б  1950  1,5600  Acer pseudoplatanus  1950  

П23  Б  800  0,6400  Prunus laurocerasus  800  

П24  Ц  1400  2,5200  Populus x euramericana cl M1  1050  

П25  Ц  1350  2,4300  Populus x euramericana cl M1  1013  

П26  Б  2750  2,2000  Robinia pseudoaccacia  2750  

П27  Б  1000  0,8000  Morus sp.  1000  

П28  Б  400  0,3200  Celtis sp.  400  

П29  Б  2700  2,1600  Gelditschia sp.  2700  

П30  Б  1000  0,8000  Acer pseudoplatanus  1000  

П31  Б  1350  1,0800  Sophora sp.  1350  

П32  Б  1850  1,4800  Morus sp.  1850  

П33  Б  680  0,5440  Celtis sp.  680  

П34  Б  1800  1,4400  Sophora sp.  1800  

П35  Б  3200  2,5600  Robinia pseudoaccacia  3200  

П36  Б  2950  2,3600  Robinia pseudoaccacia  2950  

П37  Б  1550  1,2400  Acer dasycarpum  1550  

П38  Б  3450  2,7600  Robinia pseudoaccacia  3450  

П39  Ц  5000  9,0000  Populus x euramericana cl M1  3750  

П40  Б  370  0,2960  Prunus laurocerasus  370  

П41  Б  370  0,2960  Prunus sp.  370  

П42  Б  370  0,2960  Celtis sp.  370  

П43  Б  420  0,3360  Sophora sp.  420  

П44  Б  750  0,6000  Gelditschia sp.  750  

П45  Б  370  0,2960  Sophora sp.  370  

П46  Б  2900  2,3200  Robinia pseudoaccacia  2900  

П47  Б  370  0,2960  Sophora sp.  370  

П48  Б  370  0,2960  Sophora sp.  370  

П49  Б  370  0,2960  Gelditschia sp.  370  

П50  Б  370  0,2960  Sophora sp.  370  

П51  Б  370  0,2960  Gelditschia sp.  370  

П52  Б  370  0,2960  Morus sp.  370  

П53  Б  750  0,6000  Sophora sp.  750  

П54  Б  550  0,4400  Gelditschia sp.  550  

П55  Б  5050  4,0400  Robinia pseudoaccacia  5050  

П56  Б  7550  6,0400  Robinia pseudoaccacia  7550  

П57  Б  2150  1,7200  Acer pseudoplatanus  2150  

П58  Б  350  0,2800  Acer dasycarpum  350  

П59  Б  1900  1,5200  Sophora sp.  1900  

П60  Б  700  0,5600  Gelditschia sp.  700  

П61  Б  1800  1,4400  Robinia pseudoaccacia  1800  

П62  Б  1600  1,2800  Acer dasycarpum  1600  

П63  Б  6450  5,1600  Robinia pseudoaccacia  6450  

П64  Б  1600  1,2800  Acer pseudoplatanus  1600  

П65  Б  1600  1,2800  Acer dasycarpum  1600  

П66  Б  1600  1,2800  Morus sp.  1600  
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П67  Б  1650  1,3200  Morus sp.  1650  

П68  Б  450  0,3600  Prunus sp.  450  

П69  Б  2700  2,1600  Robinia pseudoaccacia  2700  

П70  Б  2950  2,3600  Robinia pseudoaccacia  2950  

П71  Б  2200  1,7600  Acer pseudoplatanus  2200  

П72  Б  1800  1,4400  Robinia pseudoaccacia  1800  

П73  Б  1500  1,2000  Robinia pseudoaccacia  1500  

П74  Б  1100  0,8800  Prunus sp.  1100  

П75  Б  1350  1,0800  Sophora sp.  1350  

П76  Б  750  0,6000  Prunus sp.  750  

П77  Б  350  0,2800  Prunus laurocerasus  350  

УКУПНО    138900  118,8700    135963  

 
Табела 9. Основни подаци о пројектованим појасевима на подручју К.о. Банатски Карловац 

 
4. Препоруке код утврђивања граница пољозаштитних појасева у поступку пројектовања 

мреже пољских путева  

  

Обзиром на проценат земљишта који се предвиђа за појасеве и осетљивост тог питања, 

пројектант у комасацији мора претходно још једном обавити консултације са релевантним 

институцијама као и са Одбором учесника комасације о одобравању примене претходног Пројекта 

подизања заштитних шумских појасева.   

Посебно се мора указати на чињеницу да ће они захтевати 1.77% површине земљишта која ће 

се узети од државног земљишта и да ђе остати у државној својини.  

Општина Алибунар и Месна заједница Банатски Карловац, ће такође размотрити и питање 
власништва и управљања пољозаштитним појасевима у зависности од тога ко ће уложити средства за 
набавку садница, сађење и одржавање појасева (о овоме се није расправљало у Главном пројекту).  

У све ове активности се мора увести и укључити и ЈП ″Војводинашуме″ (Јавно предузеће 

″Војводинашуме″ Петроварадин газдује државним шумама Републике Србије на подручју Аутономне 

покрајине Војводине на основу Закона о шумама и "Закона о утврђивању одређених надлежности 

Аутономне Покрајине" (тзв. Омнибус закона) објављеног у ″Службеном гласнику Републике Србије″, 

број 6/02).  

  

5.2.8. Израда плана техничког уређења комасационог подручја  

  

На основу уредби које доноси Влада Републике Србије и Секретеријат за пољопривреду, 

водопривреду и шумарство, сваке године се расписује конкурс за доделу бесповратних средстава, као 

мере подстицаја за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, за:  

1. Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта (систематска контрола 

плодности обрадивог пољопривредног земљишта врши се на основу Уредбе о о 

коришћењу средстава за систематску контролу плодности обрадивог пољопривредног 

земљишта ("Службени гласник РС", број 15/06).  

2. Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (калцификација, хумизација, 

фосфатизација, калцизација, гипсовање и сл. са подривањем подораничног слоја 

земљишта).   

3. Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште,   

4. Биолошка рекултивација пољопривредног земљишта,   

5. Одводњавање, односно наводњавање обрадивог пољопривредног земљишта.  

6. Мелиорација ливада и пашњака.   

Општи услов за подношење захтева и коришћење бесповратних средстава за јединице локалне 

самоуправе је да иста има усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на који је сагласност дала Управа за пољопривредно земљиште.  
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5.2.9. Израда документације за расподелу комасационе масе и расподела комасационе 

масе  

  

Да би се извршило груписање пољопривредних парцела мора се претходно израдити 

одговарајућа геодетско-техничка документација за расподелу комасационе масе и то:  

1. Површина и вредност комасационог подручја, односно пољопривредни  табли у новом 

стању,  

2. Књига фонда комасационе масе,  

3. Коефицијент одбитка земљишта за заједничке потребе,  

4. Искази земљишта.  

 

Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном земљишту у поступку комасације се обезбеђује 

земљиште за изградњу објеката за потребе насеља (за изградњу мреже пољских путева, система за 

одводњавање и наводњавање, за комуналне и друге потребе насеља).  

Земљиште обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини у комасациону масу, 

односно унетој вредности земљишта, и то без накнаде.  

Сагласно члану 42. Закона о пољопривредном земљишту, ″укупна вредност земљишта које се 

даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 10% од укупне вредности земљишта 

унетог у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке потребе), а укупна површина 

земљишта која се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне површине 

земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и учесник комасације другачије не 

споразумеју″  

  

1. Начела комасације  

  

На основу овог програма Скупштина Општине Алибунар, на предлог Комисије за спровођење 

комасације утврђује Начела комасације (Пример начела комасације дат је у Прилогу број 6).  

Начела комасације представљају основни оквирни документ на основу кога се усмеравају 

техничка решења и поступци од значаја за пројектовање и реализацију новог стања поседа, уређења 

простора и мера које треба спровести.  

Начелима се, нарочито, прописује:  

• предмет комасације,  

• начин утврђивања фактичког стања,  

• принципи расподеле комасационе масе и груписања земљишта,  

• основе комасационе процене земљишта,  

• пројектовање мреже пољских путева,  

• поступак и начин утврђивања дугогодишњих засада и сталних објеката,  

• обезбеђење земљишта за заједничке потребе, односно сагласност на коефицијент 

умањења површина  

• време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе,  

• трошкове комасације и др.  

Сагласно члану 36. Закона о пољопривредном земљишту ″власник земљишта нема право 

накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад на земљишту у комасационој маси, ако је та 

улагања извршио после дана објављивања одлуке о спровођењу комасације″.  

 

2. Комисија за комасацију  

  

Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, коју сагласно члану 35. Закона о 

пољопривредном земљишту, образује Скупштина Општине Алибунар.   

Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.  

За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним правосудним 

испитом, а за чланове комисије именује се по један: дипломирани инжењер пољопривреде, 

дипломирани геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре или просторног планирања, 

дипломирани инжењер шумарства и три представника учесника комасације (Прилог број 5: Пример 

решења о образовању комисије за комасацију).  

Стручне и административне послове комисије обавља секретар комисије, дипломирани 

правник кога именује Скупштина Општине Алибунар из редова запослених у општинској управи.  
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Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта.  

У поткомисију за комасациону процену земљишта одређују се дипломирани инжењер 

пољопривреде и најмање два представника из реда учесника комасације.  

  

3. Одбор за комасацију 

  

Сагласно члану 37. Закона о пољпривредном земљишту учесници комасације могу формирати 

Одбор за комасацију који: заступа интересе учесника комасације, припрема предлоге за пројекте 

комасације које доставља комисији за комасацију, разматра извештаје о комасационој процени 

земљишта и расподели комасационе масе.  

Одбор за комасацију не одлучује о правима учесника комасације.  

  

4. Расподела комасационе масе 

  

Расподела комасационе се мора извршити тако да:   

• сваки учесник комасације добије земљиште одговарајуће вредности, а по могућству исте 

културе и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина обраде,  

• сваки учесник добије што боље заокружено земљиште и на мањем броју места него што је 

унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на два или више места,   

• вредност додељеног земљишта не може се разликовати више од 10% од вредности унетог 

земљишта у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке потребе), осим ако се 

комисија и учесник другачије не споразумеју,  

• површина додељеног земљишта не може се разликовати више од 20% од површине 

земљишта унетог у комасациону масу,   

• учесник комасације добије земљиште правилнијег облика и на мањем (или истом) броју 

места него што је унео у комасациону масу.  

• додељено земљиште треба да је на приближно истом одстојању од економског дворишта 

као и унето земљиште, са сличним утицајем вода на искоришћење земљишта.  

Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, која:  

• позива учеснике комасације на усмену расправу и узима изјаве о предлогу груписања 

земљишта из комасационе масе (узимање жеља),  

• води књигу расподеле комасационе масе у коју уписује називе или личне податке учесника 

комасације који су у поступку узимања изјава о груписању и расподели земљишта из 

комасационе масе изразили жељу да им земљиште буде додељено у једној или више 

табли,  

• утврђује предлог расподеле земљишта из комасационе масе,  

• излаже план расподеле на јавни увид,  

• врши израду решења о расподели комасационе масе,  

• уводи учеснике комасације у нови посед.  

 

5.2.10.  Израда геодетске основе за обележавање новог стања  

  

У циљу преношења и обележавања пројектованих објеката, табли и парцела на терен, као и за 

потребе одржавања државног премера и изградње будућих објеката на комасационом подручју, 

израђује се нова геодетска основа, односно полигонска, а по потреби и нивелманска мрежа.  

Полигонска и нивелманска мрежа се ослањају на референтну мрежу.   

  

5.2.11. Израда и реализација плана геодетског обележавања новог  стања на терену  

  

Геодетско обележавање јесте израда и реализација плана обележавања објеката, 

пољопривредних табли и нових катастарских парцела на комасационом подручју и обухвата следеће:  

1. Рачунање координата детаљних тачака свих граничних тачака објеката, пољопривредних 

табли и нових катастарских парцела и њихових посебних делова на комасационом 

подручју;  

2. Израда и реализација плана геодетског обележавања објеката, пољопривредних табли и 

нових катастарских парцела.  
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У циљу очувања прописане тачности пројектованих геометријских облика објеката, табли и 

парцела, несметаног увођења у посед учесника комасације, извођења грађевинских радова на 

изградњи објеката на комасационом подручју и омогућавању несметаног рада грађевинске и друге 

механизације, врши се израда и реализација плана геодетског обележавања који нарочито садржи:  

1) извод из одговарајућих прописа (закона, правилника, упутстава, стандарда) који се односе на 

предметплана (називи прописа, услови тачности, врста стабилизације тачака и др.); 

2)  концепцију плана обележавања; 

3)  претходну оцену тачности геодетских мерења (подаци за изворе грешака, претходна оцена 

тачности мерења хоризонталних углова, дужина, висинских разлика, контролних фронтова); 

4)  услове тачности, праћење и контрола мерења;  

5) нумеричке и графичке прилоге;  

6) упутство за обележавање; 

7)  израду елабората обележавања.  

 
5.2.12. Израда дигиталног катастарског плана (ДКП-а) новог стања  

  

Израда ДКП-а реализује се према пропису за израду дигиталног катастарског плана код 

државног премера. Израда дигиталних катастарских планова врши се тако што се нумерички подаци 

преузимају из база података техничке документације формиране за комасационо подручје.  

  

5.2.13.  Израда исказа новог стања  

  

У исказе земљишта новог стања упусију се подаци за парцеле новог стања и то: катастарски 

број, број листа плана, број табле, потес, катастарска култура. Катастарска класа, површине и 

вредности по процембеним разредима.  

Посед који је додељен из комасационе масе исказује се одвојено од поседа који није предмет 

комасације, а обухваћен је комасационим подручјем. Подаци у исказу земљишта новог стања узимају 

се из скица детаља, а површине и вредности из књиге фонда комасационе масе, односно из списка 

површина парцела за парцеле које нису биле предмет комасације. На основу података новог стања из 

исказа земљишта саставља се сумарник исказа земљишта новог стања, који служи и као контрола 

рачунања података у исказима земљишта.  

 

5.2.14.  Израда записника о привременој примопредаји земљишта из  комасационе 

масе и увођење у посед учесника комасације  

  

Извођач радова ће најксаније до 15. новембра текуће године извршити обележавање нови 

парцела и објеката и извршити увођење у посед учесника комасације.  

Обележавање парцела и објеката и њихово омеђавање са свим потребним контролама ће се 

извршити без присуства учесника комасације.  

Општина ће, преко извођача радова, обезбедити око 8000 бетонских белега димензија 

10×10×50 cm, вибра бетон са крстом на врху, без арматуре, тежине 10kg. Тачан број и цену белега ће 

утврдити извођач радова пре обележавања граница нових парцела на комасационом подручју. 

Думензије и изглед белега приказани су на слици (Слика 19).   

Увођење учесника у посед врши Комисија са извођачем радова.   

 Увођење учесника се врши тако што учесник по пријему новог поседа потписује Записник о увођењу у 

посед који, нарочито, садржи:  

1. Назнаку где су садржани подаци о парцелама које је учесник комасације унео у комасациону 

масу и на којима му престаје право својине;  

2. Износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу;  

3. Податке о земљишту које учесник комасације добија из комасационе масе (број табле, 

привремени број парцеле, вредност и површина) и на којима стиче право привременог 

коришћења.  
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Слика 19. Димезије и изглед белега за обележавање граничних тачака парцела 

 
5.2.15. Катастарско класирање земљишта  

 

Катастарско класирање земљишта врши се у складу са прописом о катастарском класирању 

земљишта за потребе израде катастра непокретности.  

Катастарским класирањем одређује се култура и класа сваке парцеле плодног земљишта. 

Парцеле плодног земљишта, према начину коришћења, сврставају се у једну од следећих култура: 

њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак, шума, рибњак, трстик и мочвара. У оквиру сваке 

културе земљиште се распоређује у највише осам класа.   

  

5.2.16.  Доношење решења о расподели комасационе масе  

  

Комисија за комасацију доноси решења о расподели комасационе масе (Прилог број 7: Пример 

решења о расподели комасационе масе).  

Диспозитив решења о расподели комасационе масе садржи:  

1) име (име једног родитеља), презиме и место и адреса становања, односно назив и 

седиште учесника комасације;  

2) податке о земљишту унетом у комасациону масу на коме престаје право својине 

учесника комасације;  

3) износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу за заједничке 

потребе;  

4) податке о земљишту (број парцеле, број табле, потес-звано место, катастарска култура 

и класа, површина и вредност) које учесник комасације добија из комасационе масе;  

5) рок у коме је учесник комасације дужан да преда земљиште које је унето у комасациону 

масу и рок у коме је учесник комасације дужан да обави скидања плодова и усева.  

Припрему података за израду решења о расподели комасационе масе врши извођач радова на 

комасацији.  

 

5.2.17.  Израда техничких извештаја и елабората премера  

  

Документација о извршеним радовима се састоји од елабората реализације о извршеним 

радовима у појединим фазама комасације. За сваку фазу радова израђује се елаборат реализације 

који садржи: опште податке, технички извештај и прилоге (графичке, нумеричке итд.). Елаборат 

премера непокретности формира се од елабората који се израђује у поступку реализације главног 

пројекта комасације  

  

5.2.18.  Израда базе података катастра непокретности  

  

На основу свих података добјених у поступку комасације извршиће се оснивање катастра 

непокретности за Комасационо подручје.  

Оснивање катастра непокретности врши Републички геодетски завод, о чему се он мора 

обавестити по завршетку радова на комасацији.  

 

  

6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ  

  

6.1.  УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ  
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У имплементацији и извођењу радова по основу Програма комасације учествују субјекти 

сагласно прописима о комасацији, државном премеру и катастру, локалној самоуправи и раду 

државних органа којима је дефинисана обавеза о учешћу у извођењу комасационих радова (Слика 20) 

и то:  

  

1. Општина Алибунар  

    

Основни субјекат и носилац свих активности на извођењу комасације јесте Општина Алибунар, 

који, сагласно Закону о пољопривредном земљишту (ЗПЗ):  

 одређује територију катастарске општине (или делова општина) која се уређује комасацијом  

(члан 32. ЗПЗ);  

 доноси Програм комасације (члан 32. ЗПЗ);  

 доставља Програм комасације на сагласност Министарство пољопривреде и заштите 

животне средине (члан 32. став 2. ЗПЗ)   

 доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан 34. ЗПЗ) (Пример одлуке о спровођењу 

комасације дат је у Прилогу број 8);  

 решењем образује Комисију за спровођење комасације (члан 35. ЗПЗ);  

 именује секретара комисије за комасацију (члан 35. ЗПЗ);  

 доноси Начела комасације;  

 доноси Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације (пример 

правилника о накнадама дат је у Прилогу број 8);  

 именује комисије по прописима о јавним набавкама за избор извођача радова на комасацији 

и за вршење надзора над извођењем радова;  

 закључује уговоре са:  

 извођачем геодетско-техничких и других радова на комасацији  o извођачем радова на 

вршењу надзора над извођењем радова;  

 учествује у финансирању дела трошкова комасације,  

 закључује уговор са Републичким геодетским заводом о бесплатном уступању свих 

геодетско-катастарске података за потребе комасације,  

  

Општина, сагласно Закону о локалној самоуправи:  

 уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 

реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним 

(општинским) и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу (тачка 12) члан 20. 

Закона).  

 доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 

њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и 

одлучује о привођењу пашњака другој култури (тачка 20) члан 20. Закона)  

 

2.   Комисија за спровођење комасације  

    

Свим пословима у комасацији руководи Комисија за спровођење комасације која се стара о: 

организацији свих радова, праћењу динамике извођења појединих радова и њиховом међусобном 

усклађивању, законитости у раду и др.   

Комисија за комасацију, као оперативно тело, врши и следеће послове:  

 образује подкомисије за: процену вредности земљишта, објеката и дугогодишњих засада, 

утврђивање фактичког стања, расподелу комасационе масе, примопредају земљишта и 

друга стручна тела;  

 утврђује фактичко стање,   

 учествује у вршењу процене вредности земљишта;  

 обезбеђује претходне пројекте   

 усваја пројекте комасације за које је овлашћена ЗПЗ и прописима донетим на основу њега 

(пројекат мреже пољских путева, расподеле комасационе масе);  

 утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасацине масе и решава по 

примедбама учесника комасације на расподелу комасационе масе;  

 врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и доноси записник о 

привременој примопредаји земљишта и објеката;  
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 доноси решења о расподели комасационе масе (члан 43. ЗПЗ);  

 обавља и друге послове утврђене одлуком о њеном формирању. 

 
3.   Република Србија  

    

Република Србија учествује у комасацији преко својих надлежних министарстава, посебних 

организација и јавних предузећа:  

  

Министарство пољопривреде и заштите животне средине:  

  

 у другом степену решава жалбе на решење о расподели комасационе масе (члан 44. ЗПЗ);  

  

Управа за пољопривредно земљиште:  

  

 даје сагласност на Програм комасације (члан 32. став 2. ЗПЗ)   

 управља пољопривредним земљиштем у државној својини (члан 79. ЗПЗ);  

  

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  

  

 расписује конкурсе за доделу бесповратних средстава за заштиту, уређење и коришћења 

пољопривредног земљишта  

  

Републички геодетски завод:  

  

 закључује споразум са Општином и уступа, без накнаде, сву геодетско-техничку и 

катастарску документацију за извођење комасационих радова,  

 врши инспекцијски надзор над радом геодетских организација на пројектовању, извођењу и 

надзору над радовима на комасацији,  

 врши пријем геодетских радова и техничких извештаја и оверу елабората,  

 доноси решење о образовању комисије за излагање података и врши излагање података 

премера и катастарског класирања на јавни увид,  

 врши израду новог катастра непокретности.  

  

Јавна републичка предузећа  

  

Обезбеђују планиране инфраструктурне пројекте (обилазница аутопута, каналску мрежу, јавне 

путеве-омеђавање, пољозаштитне појасеве)  
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Слика 20. Приказ учесника и хијерархије спровоћења програма комасације 

 
6.2.  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА   

   

Систематизација радова и радних активности на припремним радовима дати су у табели  

(Табела 10).   

 

Ред 

број  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И 

ЊИХОВИ НОСИОЦИ  

Период 
реализације  

(календар. дана)   

0.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ   

  0.1  Доношење Програма комасације (Општина Алибунар) и 

обезбеђење сагласности на Програм од стране Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине  

30 дана  

0.2  Доношење одлуке о спровођењу комасације (Општина Алибунар)  5 дана  

0.3  Образовање комисије за комасацију  (Општина Алибунар)  5 дана  

0.4  Именовање секретара комисије за комасацију (Општина 

Алибунар)  

2 дана  

0.5  Формирање одбора за комасацију (Месне заједнице)  2 дана  

0.6  Доношење начела комасације (Општина Алибунар)  5 дана  

0.7  Јавне набавке и избор извођача радова на комасацији (Општина 

Алибунар)  

у складу са  

прописима о  

јавним набавкама (45 

дана)  

0.8  Јавне набавке и избор извођача за вршење надзора над 

извођењем геодетско-техничких радова на комасацији (Општина 

Алибунар)  

у складу са  

прописима о  

јавним набавкама (45 

дана)  
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Табела 10. Систематизација припремних радова и радних активности 

 
Систематизација радова и радних активности на геодетско техничким радовима сачињена на 

основу претходно идентификованих радова и активности у овом програму и време за њихову 

реализацију је дато на основу процене њиховог трајања и укупно планираног времена за завршетак 

радова на комасацији. Из техничких разлога и природе радова раздвојен је део фазе премера 

комасационог подручја који се односи на грађевинко подручје од остатка радова на комасацији па је 

систематизација радова за премер грађевинског подручја приказана у посебној табели (Табела 11). 

Систематизација радова и радних активности на ванграђевинском подручју дата је у табели (Табела 

12).  

 

6.2.1. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о. 

Банатски Карловац   

 

Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о.Банатски 

Карловац приказана у Табела 11.  

 

Ред 

број  
РАДОВИ, АКТИВНОСТИ И ЊИХОВИ НОСИОЦИ  

Период 
реализације  

(календар. 

дана)  

1  Реализација геодетских референтних тачака за катастарски премер 

подручја (извођач радова)   

15 дана  

2  Обележавање и премер границе грађевинског подручја (извођач 

радова у сарадњи са Комисијом за комасацију)   

5 дана  

3  Идентификација и обележавање граница парцела и објеката 

(извођач радова у сарадњи са власницима непокретности)  

30 дана  

4  Катастарски премер граница парцела, објеката, посебних 

делова објеката и рељефа (извођач радова)   

60 дана  

5  Израда скица премера са прикупљањем података о 

непокретностима и имаоцима права на непокретностима у 

складу са фактичким стањем (извођач радова)  

60 дана  

6  Израда списка кућа и азбучног списка власника (извођач 

радова)  

5 дана  

7  Катастарско класирање (извођач радова)  30 дана  

8  Израда дигиталног катастарског плана (извођач радова), нумерација 

катастарских парцела и рачунање површина (извођач радова)  

1 дана  

1 дана  

9  Формирање листова непокретности са привремено уписаним 

подацима (извођач радова)  

10 дана  

10  Излагање података на јавни увид (извођач радова и Републички 

геодетски завод)  

30 дана  

11  Израда техничког извештаја (извођач радова)  20 дана  

Табела 11. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о.Банатски Карловац 

 

6.2.2. Систематизација радова и активности на комасационом премеру ван грађевинског 

подручја К.о.Банатски Карловац   

  

Систематизација радова и активности на комасационом премеру и уређењу земљишне 

територије комасацијим ванграђевинског подручја К.о.Банатски Карловац приказана је у табели 

(Табела 12.). 

Ред. 
број 

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ И ЊИХОВИ НОСИОЦИ 
Период 

реализације 
(календар.дана) 

1. I ФАЗА 
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1.1.  Преузимање података катастра непокретности, просторно планске 

и остале документације комасационог подручја (извођач радова)  
10 дана  

1.2.  Израда главног пројекта комасационог премера и уређења 

земљишне територије комасацијом (извођач радова)  
45 дана  

1.3.  Утврђивање фактичког стања (изводи Комисија за комасацију и 

извођач радова)  
120 дана  

1.4.  Израда геодетске референтне мреже и одређивање  

трансформационих параметара за UTM пројекцију(извођач радова)  
10 дана  

1.5.  Премер комасационог подручја – комасациони премер (извођач 

радова)  
90 дана  

1.6.  Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта (извођач 

радова)  
120 дана  

2. II ФАЗА 

2.1.  Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских  

(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина 

(извођач радова)  

150 дана  

2.2.  Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења 

растиња, равнање, рекултивација земљишта итд.) (извођач радова)  
10 дана  

2.3.  Израда документације за расподелу комасационе масе (израда 

књиге фонда комасационе масе старог стања, израда исказа и 

сумарника исказа старог стања, израда књиге фонда масе новог 

стања и одређивање коефицијента одбитка вредности земљишта 

за заједничке потребе) (извођач радова)  

180 дана  

2.4.  Расподела комасационе масе (излагање исказа старог стања и 

узимање жеља о расподели земљишта, одређивање позиције 

нових парцела и поседа, израда прегледног плана расподеле 

комасационе масе и излагање на јавни увид, решавање приговора 

на предлог расподеле комасационе масе, одређивање координата 

граничних тачака објеката и парцела новог поседа.) (извођач 

радова и Комисија за комасацију)  

180 дана  

2.5.  Израда геодетске основе за обележавање новог стања (извођач 

радова)  
120 дана  

2.6.  Израда плана геодетског обележавања новог стања на терену 

(извођач радова)  
120 дана  

3. III ФАЗА 

3.1.  Реализација плана геодетског обележавања новог стања на 

терену(извођач радова)  
60 дана  

3.2.  Израда ДКП-а новог стања (извођач радова)  10 дана  

3.3.  Израда исказа новог стања (извођач радова)  40 дана  

3.4.  Израда записника о привременој примопредаји земљишта из 

комасационе масе (изводи Комисија за комасацију и извођач 

радова)  

15 дана  

3.5.  Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене 

примопредаје земљишта и објеката) (изводи Комисија за 

комасацију и извођач радова)  

20 дана  

3.6.  Катастарско класирање земљишта (извођач радова)  60 дана  

3.7.  Доношење решења о расподели комасационе масе  

(врши Комисија за комасацију)  
30 дана  

3.8.  Израда техничких извештаја и елабората премера (извођач радова)  90 дана  

3.9.  Израда базe података катастра непокретности за комасационо 

подручје (изводи Републички геодетски завод)  
30 дана  

Табела 12. Систематизација радова и радних активности на комасацији ванграћевинског подручја 

К.о.Банатски Карловац  
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6.3.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО –ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ    

  

На основу систематизација радова и радних активности дат је предмер и предрачун геодетско-

техничких радова на комасацији и то за грађевинско подручјe (Табела 13) и ванграђевинско подручје 

(Табела 14).  

Предмер и предрачун је утврђен на основу:  

• укупне површине грађевинског и ванграђевинског подручја,  

• количина радова по појединим активностима,   

• времена за извршење појединих активности утврђеног на основу привремених Геодетских 

норматива (Републички геодетски завод, 2002.година), односно просечних дневних учинака 

за поједине послове и радне активности,  

• процене оријентационог времена за поједине активности,  

• просечних бруто цена рада геодетских стручњака по по степенима стручне спреме и 

помоћних радника (фигураната) на територији Србије.  

Предмер и предрачун радова ће служити као основа за израду уговора о извођењу радова са 

геодетском организацијом, као и сагледавања потребних укупних средстава и динамике њиховог 

обезбеђења и исплата извршених радова.  

 

Р
е
д

н
и

 б
р

о
ј 

РАДОВИ И АКТИВНОСТИ 
Количина 

(ха,дана...) 

Д
н

е
в

н
и

 у
ч

и
н

а
к
 

је
д

н
о

г 
с
т
р

у
ч

њ
а
к
а
 

(х
а
) 

Н
о

р
м

а
 д

а
н

а
 

Укупно 

дин. 

1  Реализација геодетских 

референтних тачака за катастарски 

премер подручја (извођач радова)  

469hа  

130 тач  

10 тач  

/ндан  

(1 стр)  

13  290000  

2  Обележавање и премер границе 
грађевинског подручја   
(извођач радова)  

469hа  

150тач  

20 тач /ндан  

(1 стр +2 фиг)  

8  194000  

3  Идентификација и обележавање 
граница парцела и објеката,   
Набавка камених 3550 бетонских 
белега за обележавање парцела у 
грађевинском подрују и границе 
катастарске општине  
(извођач радова)  

2891  
парцела  
469ха  

  

3550  

100пар/ дан  
(1 стр)  

  

170  

РСД  

29  650000  

  

  

603500  

4  Катастарски премер граница 

парцела, објеката, посебних 

делова објеката и рељефа  

(извођач радова)  

2891  
парцела  
469ха  

20пар/ ндан  
(2 стр +  

2 фигу)  

145  6349000  

5  Израда скица премера са 

прикупљањем података о 

непокретностима и имаоцима 

права на непокретностима у складу 

са фактичким стањем (извођач 

радова)  

469hа  

1749 ЛН  

1922 домаћин  

6hа/ ндан  
  

(1 стр)  

79  1387000  

6  Израда списка кућа и азбучног 

списка власника  

1922 домаћин  140 власни  
/дан (1 стр)  

14  284000  

7  Катастарско класирање   

(Републички геодетски завод)  

469hа  20hа/ ндан  
(1 стр)  

24  532000  

8  Израда дигиталног катастарског 
плана  (извођач радова), 
нумерација катастарских парцела и 

469hа 2891  

пар  

(1 стр)  

  

1  

  

150000  
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рачунање површина (извођач 
радова)  

9  Формирање листова непокретности 

(ЛН) са привремено уписаним 

подацима  (извођач радова)  

1749   ЛН  100 ЛН/ ндан  
(1 стр)  

18  49000  

10  Излагање података на јавни увид   

(извођач радова и Републички 

геодетски завод)  

2891 пар 1749 

ЛН  

95 ЛН/ ндан  
(1 стр)  

19  599000  

11  Израда техничког извештаја  

(извођач радова)  

Један 

извештај  

(1 стр)  10  150000  

    11.237.500   

(93.646 €)  

Табела 13. Предмер и предрачун радова на премеру грађевинског подручја К.о.Банатски Карловац  

 

Напомена: обрачунска вредност евра на дан 19.03.2015 је: 1евро = 120 динара.  
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а
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о
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Укупно дин. 

1. I ФАЗА 

1.1.  

Преузимање и анализа података 

катастра непокретности, просторно 

планске и остале документације 

комасационог подручја  

6252ha  

  
(2 стр)  10  

350000  

  

1.2.  

Израда главног пројекта 

комасационог премера и уређења 

земљишне територије комасацијом  

6252ha  

  
(3 стр)  30  2200000  

1.3.  
Утврђивање фактичког стања  

  

1812 

учесник  

15 учесн/ 
дан (1 стр)  

121  

  

3449000  

  

1.4.  

Израда геодетске референтне 

мреже и одређивање 

трансформационих параметара за 

UTM пројекцију  

6252ha  

  

200ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

32  

  

924000  

  

1.5.  
Премер комасационог подручја – 

комасациони премер  

6252ha  

  

40ха/дан  

(2 стр +  

2фиг)  

157  

  

11664000  

  

1.6.  
Утврђивање вредности 

(комасациона процена) земљишта  

5174ha  

  

50ха/дан  

(2 стр 

+2фиг)  

104  

  
5623000  

  

2. II ФАЗА 

2.1.  

Израда и излагање на јавни увид 

пројекта пољских 

(пољопривредних) путева и 

осталих заједничких површина  

6252ha  

  

20ха/дан (1 

стр)  

313  

  

7395000  

  

2.2.  

Израда плана техничког уређења 

комасационог подручја (крчења 

растиња, равнање, рекултивација 

земљишта итд.)  

6252ha  

  
(1 стр)  10  600000  

2.3.  
Израда документације за 

расподелу комасационе масе 

6252ha  

  

20 ха/дан 

(1 стр)  

313  

  

4216000  
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(израда књиге фонда комасационе 

масе старог стања, израда исказа 

и сумарника исказа старог стања, 

израда књиге фонда масе новог 

стања и одређивање 

коефицијента одбитка вредности 

земљишта за заједничке потребе)  

2.4.  

Расподела комасационе масе 

(излагање исказа старог стања и 

узимање жеља о расподели 

земљишта, одређивање позиције 

нових парцела и поседа, израда 

прегледног плана расподеле 

комасационе масе и излагање на 

јавни увид, решавање приговора 

на предлог расподеле 

комасационе масе, одређивање 

координата граничних тачака 

објеката и парцела новог поседа.)  

1812 

учесник  

15 учесн/ 
дан  

(1 стр)  

121  

  

3449000  

  

2.5.  
Израда геодетске основе за 

обележавање новог стања  

6252ha  

  

100ха/дан  

(1 стр 

+2фиг)  

63  

  

1253000  

  

2.6.  

Израда плана геодетског 

обележавања новог стања на 

терену  

6252ha  

  

40ха/дан (1 

стр)  
157  

2208000  

   

3. III ФАЗА 

3.1.  

Реализација плана геодетског 

обележавања новог стања на 

терену  

6252ha  

  

15ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

417  

  

14789000  

  

3.2.  Израда ДКП-а новог стања  
6252ha  

  
(1 стр)  10  

100000  

  

3.3.  
Израда исказа новог стања  

  

6252ha  

  
(1 стр)  40  

350000  

  

3.4.  

Израда записника о привременој 

примопредаји земљишта из  

комасационе масе  

6252ha  

  

200ха/дан 

(1 стр)  

32  

  

500000  

  

3.5.  

Увођење у посед учесника 
комасације (извршење привремене 
примопредаје земљишта и 
објеката) и набавка камених белега 
за обележавање парцела у 
комасационом подручју, димензија  

10×10×50цм, без арматуре  

6252ha  

  

  

  

8000 белега  

30ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

  

170дин/ 

белега  

209  

  

5176000  

  

  

  

1360000  

3.6.  Катастарско класирање земљишта  
6252ha  

  

50ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

125  

  

2164000  

  

3.7.  
Доношење решења о расподели 

комасационе масе  

1812 

учесника  

20решењ  

/дан  

(1 стр)  

91  

  

870000  

  

3.8.  
Израда техничких извештаја и 

елабората премера  
  (1 стр)  30  500000  

    69.140.000 RSD  
576.167 €  

Табела 14. Предмер и предрачун геодетско-техничких радова на комасацији  
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Укупна предрачунска вредност геодетско-техничких радова на комасацији ванграженинског 

подручје и премеру грађевинског подручја износи 80.377.500 динара, односно 669.813 евра (без ПДВ-

а) (100 евра/хектару).  

  

6.4.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ И 

ЊЕНИХ ПОДКОМИСИЈА    

  

Осим геодетско-техничких радова на комасацији остали радови и активности за које Општина 

Алибунар мора планирати средства представљена у табели (Табела 15).  

 

Р.  

бр  

  

Активности, радови  

Дана, месеци,   

  

Јединична цена 

(дин)  

Трошкови  

(дин)  

(евра)  

1.  Формирање и рад Комасационе комисије 

(седам чланова) и подкомисија  

      

2  Председник комисије  

  

242 радних дана   5000 дин/дневно 

у нето износу 

(8250 дин бруто)  

1996000  

3  Секретар комисије  121 радних дана   3000 дин/дневно 

у нето износу 

(4950 дин бруто)  

599000  

4  Подкомисија за утврђивање фактичког 

стања – 3 члана  

121 радних дана  3 x 2000 
дин/дневно у 
нето износу (3 х  
3300 дин бруто)  

1198000  

5  Члан комисије- дипл.инж.  

пољопривреде  

30 радних дана  4000 дин/дневно 

у нето износу 

(6600 дин бруто)  

198000  

6  Члан комисије- дипл.инж. шумарства  30 радних дана  4000 дин/дневно 

у нето износу 

(6600 дин бруто)  

198000  

7  Члан комисије- дипл.инж. геодезије  30 радних дана  4000 дин/дневно 

у нето износу 

(6600 дин бруто)  

198000  

8  Чланови комисије – три представника 

учесника комасације  

242 радних дана  3 x 2000 
дин/дневно у 
нето износу (3 х  
3300 дин бруто)  

2396000  

9  Подкомисија за утврђивање 

дугогодишњих засада и сталних 

објеката – 3 члана  

15 радних дана  3 x 3000 
дин/дневно у 
нето износу (3 х  
4950 дин бруто)  

223000  

10  Подкомисија за комасациону процену 

земљишта (2 члана)  

104 радна дана  2 x 3000 
дин/дневно у 
нето износу (2 х  
4950 дин бруто)  

1030000  

11.  Обезбеђење пословних просторија за 

рад комисије и пријем странака (са 

грејањем) са канцеларијским 

намештајем, телефоном  

 30 месеци  15000/месец  

  

450000  

12  Обезбеђење рачунара, штампача за 

штампу за перфорирану хартију,   

  100000-рач  

150000-штамп  

250000  

12  Канцеларијски материјал  пауш    75000  
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13  Позивање странака  3 месеца  20000/мес  60000  

  УКУПНО:      8.871.000 

73.925 €  

Табела 15. Преглед трошкова за радове и активности Комисије за комасацију и њених подкомисија  

  

Напомена: исплата накнада за рад чланова комисије и њених подкомисија вршиће се на основу 

стварно утрошеног времена.  

  

6.5.  УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ  

 
ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ  

  

У табели (Табела 16) приказа на је укупна предрачунска вредност надзора над извођењем 

геодетско-техничких радова на комасацији.  

  

Р.  

бр  

  

Активности  

Јединична цена 

(дин)  

Трошкови  

(дин)  

(евра)  

1.  Надзор над извођењем геодетско-техничких радова 

на комасацији, 30 месеци  

5% од 

предрачунске  

вредности радова  

4.019.000  

УКУПНО:    4.019.000 

33.491 €  

Табела 16. Укупна предрачунска вредност надзора над извођењем геодетско -техничких радова  

  

6.6.  УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ  

  

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ 

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ  

АЛИБУНАР ЈЕ: 93.267.500 ДИН (777.229 евра, односно 116 евра/хектару).  

  

6.7.  ДИЈАГРАМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ  

  

  Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких радова на комасацији је 30 месеци.   

Крајњи рок увођења у посед учесника комасације је крај половина новембра треће године 

извођења радова уколико се они изводе према динамици датој у табели (Табела 17), у којој су дати 

оптимални рокови извођења осталих радова.  
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РАДОВИ И  

АКТИВНОСТИ  

ВАНГРАЂЕВИНСКО  

ПОДРУЧЈЕ  

1.го 

д  

2. год  3. год  4. год  

 

I ФАЗА  

Преузимање 

података катастра 

непокретности, 

просторно планске и 

остале 

документације  

                                                            

Израда главног 

пројекта комасационог 

премера и уређења 

земљишне територије 

комасацијом  

                                                            

Утврђивање фактичког 

стања  

                                                         

Израда геодетске 

референтне мреже  

                                                            

Комасациони премер                                                              

Утврђивање 

вредности 

(комасациона 
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процена) земљишта  

II ФАЗА 

Израда и излагање 

на јавни увид 

пројекта пољских 

путева и осталих з. 

површина  

                                     

Израда плана 

техничког уређења 

комасационог 

подручја  

     

 

                        

Израда документације 

за расподелу 

комасационе масе  

                                     

Расподела 

комасационе масе  

                              

Израда геодетске 

основе за 

обележавање новог 

стања  

                              

Израда плана 

геодетског 

обелележавања 

новог стања  

                              

III ФАЗА 

Реализација плана 

геодетског 

обележавања новог 

стања  

                              

Израда ДКП-а новог 

стања  

                              

Израда исказа новог 

стања  

                              

Израда записника о 
привременој  
примопредаји 

земљишта  

                              

Увођење у посед 

учесника комасације  

                              

Катастарско 

класирање земљишта  

                              

Доношење решења о 

расподели 

комасационе масе  

                              

Израда техничких 
извештаја и 
елабората  
премера  

                              

Израда базе 

података кат. 

непокретности  

                              

Табела 17. Динамички план реализације радова на комсацији (гражевинско и ванграђевинско подручје) 
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7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА (АНАЛИЗА ТРОШКОВИ/КОРИСТИ) - 

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ   

  

На основу анализе:  

• потреба уређења пољопривредног земљишта,  

• потреба корисника за ажурним подацима државног премера и катастра непокретности,  

• изводљивости и динамике радова (која се односила на опис и образложење физичке 

изводљивости Програма и предвиђених техничкотехнолошких решења),   

• сагледавања организационе форме вођења и управљања пројектима комасације и обнове 

државног премера и оснивања катастра непокретности,   

• резултата сличних програма на територији Србије,  извршена је финанијска анализа и 

оцена оправданости овог програма.  

Анализа је сачињена по методологији објављеној у Правилнику о садржини, обиму и начину 

израде претходне студије оправданости и студије оправданости за изградњу објеката (″Службени 

гласник РС″, број 80/05).  

  

7.1.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА  

  

Потенцијални учесници и инвеститори реализације овог програма су:  

  

1. Општина Алибунар  

  

Средства за геодетско-техниче радове код спровођење комасације Општина Алибунар ће се 

обезбедити из средстава оствареним од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 

својини у висини од 45%, док би преосталих 55% било финасирано од стране Владе Војводине-

Секретеријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду.  

Средства реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања 

пољопривредног  земљишта насипанја пољских путева, зазтити животне средине идр, такође се 

финасирају суфинансирају према расписаним конкурсима сваге године из буџета Владе Војводине 

преко надлежних секретеријата. Главним пројектима у поступку реализације комасације неопходно је 

прецизно одредити вредности за поједине врсте инвестиционих радова и потом затражити среадства 

од Владе према расписаним конкурсима.   

  

2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине8 -  Управа за пољопривредно 

земљиште (Београд, Обилићев венац, 9-11)  

   

Влада Републике Србије сваке године доноси Уредбу о утврђивању Програма извођења 

радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта  за доделу бесповратних 

средстава путем конкурса: пољопривредним саветодавним стручним службама, јединицама локалне 

самоуправе, регистрованим пољопривредним газдинствима-физичким лицима и јавном 

водопривредном предузећу за реализацију активности које се односе на: контролу плодности 

обрадивог пољопривредног земљишта, комасацију, добровољно груписање земљишта, уређење 

(ревитализацију) пољских путева, изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање, 

привођење култури обрадивог пољопривредног земљишта, мелиорацији ливада и пашњака, давање у 

закуп обрадивог пољопривредног земљишта, студијско-истраживачки радови и пројекти, други радови 

и активности.  

Пример висина учешћа средстава Републике утврђује се у зависности од намене улагања и 

подручја на коме ће се вршити намеравана улагања и у односу на предрачунску вредност улагања и 

приказана је у табели (Табела 18).  

 

 

 

                                                 
8 www.minpolj.gov.rs  
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Корисници 

средстава и 

намене улагања  

  

Средства 
за 
остала  
подручја  

(% 

учешћа) 

до  

Максимални износи средстава по врсти 
ограничења дати у динарима са урачунатим  

порезом на додату вредност  Средства 
за 
подручја 
са 
отежаним  

условима рада  

у  

пољопривреди  

(% учешћа) до  

по  

јединици  

површине  

(ha)   

по  

анализираном 

узорку / 

обрасцу  

по поднетој  

пријави/пројекту/  

програму/предлогу/  

за све анализиране 

узорке  

1  2   3  4  5  6  

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1.1. Комасација:                  

- инвестициони 

радови  
75  

 
70  -  -  -  

- 

геодетскотехнички 

радови и 

трошкови рада 

општинских 

комисија за 

спровођење 

комасације  

70  

 

60  -  -  -  

1.2. Добровољно 

груписање 

пољопривредног 

земљишта  

   

 

            

- инвестициони 

радови  
70  

 
60  -  -  -  

- 

геодетскотехнички 

радови и 

трошкови рада 

општинских 

комисија за 

спровођење 

добровољног 

груписања  

70  

 

60  -  -  -  

1.3. Уређење 

(ревитализација) 

пољских путева  

70  

 

60  -  -  
20.000.000 по 

поднетој пријави  

 

1.4. 

Студијскоистраживачки 

радови, програми и 

пројекти од значаја за 

јединицу локалне 

самоуправе  

85  75  -  -  
2.500.000 по 

поднетој пријави  

1.5. IPA пројекат   100  100  -  -  -  
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2. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ  

2.1. Давање у закуп 

обрадивог 

пољопривредног 

земљишта:  

               

2.1.1. физичком лицу  100  100  8.000  -  
80.000 по 

поднетој пријави  

2.1.2. закупцу који је 
власник земљишта које 
се  
граничи са земљиштем 

закуподавца  

100  100  10.000  -  
100.000 по 

поднетој пријави  

2.1.3. закупцу који је 
власник земљишта које 
се граничи са  
земљиштем  

закуподавца, а 

млађи је од 40 

година  

100  100  10.000  -  
100.000 по 

поднетој пријави  

3. ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА 

3.1. Контрола плодности 

обрадивог 

пољопривредног 

земљишта код:  

               

3.1.1. физичког лица  100  100  -  
1.900 по 

узорку  

19.000 за све 

узорке по 

физичком лицу  

3.1.2. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице)  

100  100  -  

1.900 по 

узорку и 

1.250 по 

обрасцу  

19.000 за све 

узорке по закупцу  

3.2. Мелиорација 

ливада и пашњака 

код:  

               

3.2.1. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице) 

70  60  30.000  -  
700.000 по 

пројекту  

3.3. Мелиорација 

пашњака код: 
     

3.3.1. јединице локалне 
самоуправе, села или 
месне заједнице којима  
је враћено земљиште 

на коришћење по закону  

100  100  30.000  -  
700.000 по 

пројекту  

3.4. Изградња система 

за наводњавање код:  
               

3.4.1. физичког лица - 

власника земљишта  
100  100  300.000  -  

3.300.000 по 

пројекту  

3.4.2. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

100  100  300.000  -  
3.300.000 по 

пројекту  
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својини (физичко и 

правно лице)  

3.4.3. удружења 

водокорисника  
100  100  300.000  -  

10.000.000 по 

пројекту  

3.5. Привођење култури 

обрадивог 

пољопривредног 

земљишта код:  

               

3.5.1. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице)  

60  50  70.000  -  
700.000 по 

програму  

3.5.2. физичког лица - 
закупца обрадивог 
пољопривредног 
земљишта од лица 
старијег од  
65 година  

50  40  70.000  -  
700.000 по 

програму  

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

4.1. 

Студијскоистраживачки  
100  100  -  -  -  

радови, програми и 

пројекти од значаја за 

Републику Србију 

     

4.2. Изградња система 

за наводњавање  
65  

 
60  300.000  -  

5. УСТАНОВА И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ 

5.1. Изградња система 

за наводњавање  
65  

 
60  300.000  -  

6. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

6.1. Изградња и/или 
реконструкција  
система за 

наводњавање  

100  

 

100  -  -  

Табела 18. Пример извора и висине финасирања радова код комасације од стране Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине Србије за 2014. годину  

 

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за следеће радове, односно 

намене из овог програма:  

1) комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и трошкови рада комисија за 

спровођење комасације);  

2) добровољно груписање пољопривредног земљишта (инвестициони радови, геодетско-

технички радови и трошкови рада комисија за спровођење добровољног груписања 

земљишта);  

3) уређење (ревитализацију) пољских путева;  

4) студијско-истраживачке радове и пројекте од значаја за јединицу локалне самоуправе у 

области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;  

5) IPA пројекат.   

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за радове из тач. 1) - 4) ако 

је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2014. 

годину, као и ако за радове из тач. 1) - 3) ове главе достави одговарајући програм или пројекат, а за 

радове из тачке 4) ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада у области заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта, спецификацију трошкова (оверену и потписану од 
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стране одговорног лица), датум планираног почетка и рок предвиђен за завршетак радова и динамику 

извођења радова.  

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за радове из тачке 5) ове 

главе ако достави уговор или други документ агенције која имплементира IPA пројекат, изабраној од 

ЕУ, којим доказује да је та јединица локалне самоуправе одабрана за извођење IPA пројекта. 

 

3. Републички геодетски завод9   

Београд, Бул. војводе Мишића 39,   

  

У реализцији овог пројекта Републички геодетски завод учествује кроз: излагање података 

премера на јавни увид, преглед и пријему елабората и техничких извештаја, израду базе података и 

оснивањем катастра непокретности.  

Сагласно члану 5. Закона о државном премеру и катастру,  када се средства за финансирању 

радова на обнови премера и изради катастра непокретности обезбеђују од поклона (донација), 

локалне самоуправе и других заинтересованих правних и физичких лица, уговором се одређују радови 

који ће се финансирати из тих средстава.  

Пошто Општина Алибунар учествује и у финансирању радова на обнови премера, тада ће она 

уговором са Републичким геодетским заводом дефинисати међусобне односе у погледу радова које 

финансира као и у погледу бенефита које остварује по том основу.   

  

4. Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге, пољопривредна 

домаћинства (учесници комасације)  

  

Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге и пољопривредна 

домаћинства (учесници комасације) могу учествовати у финансирању радова на комасацији, ако након 

усвајања програма искажу свој интерес и закључе споразум о учешћу у финансирању радова.  

  

7.2. ОЦЕНА ПРОГРАМА  

  

1. Финансијска (комерцијална) оцена   

  

Применом техника анализе трошкова и користи оцењено је да се 90% користи реализацијом 

овог пројекта остварује са 50% трошкова.  

  

2. Друштвена (национална) оцена  

  

Друштвено-економске користи (ефекти) који се дефинишу као позитивни учинци овог пројекта 

(примарни, секундарни и немерљиви) на процес укупног друштвено-економског развоја Општине 

Алибунар су:  

  

А. Извршењем радова на комасацији:  

  

1. Повећање приноса на постојећим површинама услед:  

• одвођења сувишних вода, односно побољшања водно-ваздушног режима у земљишту 

(приноси околних парцела се повећавају до 10%),   

• боље оријентације парцела у односу на стране света (приноси се повећавају за 5 до 

10%),  

• повећања површина обрадивог земљишта услед крчења шикара и дрвенстог растиња 

на међама.  

2. Повећање приноса услед повећања обрадивих пољопривредних површина због:  

• смањења броја, дужине и ширине међа, разора и увратина (приноси се повећавају до 

2,5%),  

• привођења култури необрадивих површина у обрадиве.  

                                                 
9 www.rgz.sr.gov.rs  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 70 

3. Смањење трошкова и губитака у пословању и повећање продуктивности рада 

услед:  

• смањења броја парцела, односно транспортних трошкова (смањење  превоза по једном 

хектару после комасације је и до 40% од укупних пређених километара), услед 

груписања поседа,  

• могућности несметане примене и рационалног коришћења савремених машина и нових 

агротехничких мера на већим парцелама и парцелама правилног облика,  

• смањења празних ходова машина и радника на самој парцели и смањење времена 

обраде поседа,  

• уштеда у семену до 10% услед повећања површина парцела.  

    

Друштвене користи које настају реализацијом пројекта комасације, које се дефинишу као 

позитивни учинци на процес друштвено-економског развоја, могу се сврстати у:  

1. Примарне или директне користи   

• које имају потрошачи роба или услуга чију производњу омогућује комасација,  

• већа набавка и рационална примена механизације и смањење потреба за живом радном 

снагом,  

2. Секундарне или индиректне користи  

• изградња функционалне мреже некатегорисаних пољских путева,   

• реконструкција локалних путева мањег обима,  

• решавање имовинско-правних односа у поступку комасације смањује трошкове учесника 

комасације,  

• имплементација просторних и урбанистичких планова без спровођења поступака 

експропријације  

3. Немерљиве користи, тј. оне које се не размењују на тржишту и тешко их је, или 

немогуће изразити у новчаној вредности   

• остварење рационалне организације и коришћења простора,   

• промена производне структуре,   

• брже технолошко трансформисање и увођење квалитативних фактора развоја и 

привређивања,   

• побољшање животне средине и смањење степена угрожености животне средине, и др..  

  

Б. Обновом премера и оснивањем катастра непокретности:  

 

1. Формираће се ажурна и јединствена дигитална база просторних података и података о 

праву својине на свим непокретностима,  

2. Формираће се дигитална база просторних и алфанумеричких података за израду и 
презентацију урбанистичких планова у дигиталном облику   

• смањује се време за њихову израду за око 30%, и   

• омогућује се Интернет дистрибуција планова, односно излагање нацрта планова на 

јавни увид,  

3. формираће се база података за потребе уређења, заштите и коришћења 

пољопривредног земљишта  

(за контролу субвенција и кредитних аранжмана, израду катастра дугогодишњих засада, 

регистра пољпоривредних газдинстава и израду информационог система о 

пољопривредном земљишту);  

4. обезбеђење и подршка трајном развоју Општине (из тог разлога и Општина мора да 

брине о питањима савремених евиденција о непокретностима) и подршка економији која је 

већ сада у процесу интернационализације.  

 

 

 8.  ПРИЛОЗИ  

 

ПРИЛОГ БРОЈ 1: ПЛАН НАМЕНЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР СА ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ 
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ПРИЛОГ БРОЈ 2: ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ 

АЛИБУНАР 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПРЕГЛЕДНА КАРТА СЛИВОВА И КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ К.О. 

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ КАНАЛИМА У К.О. БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ 
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ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРИМЕР РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

Број: ________   

АЛИБУНАР, ________ 2015. године  

  

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 и 41/09), члана ___ Статута општине Алибунар  и члана _____Одлуке о спровођењу комасације у 

делу катастарске општине Банатски Карловац, општина Алибунар, Скупштина општине, на својој 

седници одржаној дана_______.  год., донела је   

  

Р Е Ш Е Њ Е  о образовању Комисије за спровођење комасације  у делу катастарске општине 

Банатски Карловац, општина Алибунар  

  

Члан 1.  

 У Комисију за спровођење комасације у делу катастарске општине Банатски Карловац, општина 

Алибунар именују се седам чланова и исто толико заменика, према програму комасације донетом од 

стране Скупштина општине Алибунар на седници одржаној дана ____________. године  

  

Члан 2.  

  У Комисију се именују следећа лица:  

  

1. _________________________ , судија – председник   

         _________________________, судија, – заменик   

2. _________________________, дипл. инж. пољ. – члан  

                 _________________________, дипл. инж. пољ. –  заменик  

3. _________________________,  дипл инж. геод –  члан  

                 _________________________, дипл инж. геод – заменик  

4. _________________________, дипл инж. арх. – члан  

                 _________________________, дипл. инж. арх. – заменик  

5. ______________________, представник учесника комасације, - члан  

          ______________________, представник учесника комасације – заменик  

6. ______________________, предс. учесника ком., земљорадник – члан  

          ______________________, предс. учесника ком,земљорадник – заменик  

7. ______________________, предс. учесника ком., земљорадник, – члан  

       ______________________, предс. учесника ком, земљорадник – заменик  

  

Председник и чланови комисије се именују на период до завршетка поступка комасације на 

делу катастарске општине Банатски Карловац, општина Алибунар.  

  

Члан 3.  

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о пољопривредном  

земљишту и начелима комасације:  

• спроведе поступак комасације земљишта у делу катастарске општина Банатски Карловац, 

општина Алибунар,  

• обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у поступку 

комасације,  

• образује поткомисије (за процену земљишта, за утврђивање објеката и дугогодишњих 

засада),  

• обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном  земљишту и 

Начелима комасације.  

  

Члан 4.  
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Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије, 

______________________ дипл. правник.  

  

Члан 5.  

Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за финансије и буџет управе општине 

Алибунар, а налогодавац за употребу и исплату средстава за спровођење поступка комасације је 

председник Комисије а у његовом одсуству заменик председника Комисије.  

  

Члан 6.  

Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца који врше одређене 

послове у поступку комасације иду на терет трошкова комасационог поступка.  

Накнада за рад председника и чланова комисије и других лица ангажованих на пословима 

комасације, ближе је уређена посебним Правилником о накнадама, на који сагласност даје Скупштина 

општине Алибунар  

  

Члан 7.  

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар““.  

  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број:   

АЛИБУНАР, _______   2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

________________________  

 

 
 
 

ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРИМЕР НАЧЕЛА КОМАСАЦИЈЕ 

  

На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута општине Алибунар и члана ___ Одлуке о спровођењу 

комасације у делу катастарске општине Банатски Карловац, општина Алибунар („Службени лист 

општине Алибунар“, број ____ ), Скупштина општине Алибунар, на седници одржаној дана  ______  

2015.  

године донела је  

  

  

ОДЛУКУ  О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ  У ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ,  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

  

  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан 1.  

Овим начелима уређује се:  

1. Предмет комасације;  

2. Утврђивање фактичког стања;  

3. Принципи расподеле комасационе масе и груписања пољопривредног земљишта учесника 

комасације;  

4. Комасациона процена земљишта;  

5. Пројекaт мреже пољских путева;   

6. Дугогодишњи засади и стални објекти;  

7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;  
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8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;  

9. Трошкови комасације;  

10. Решење о расподели комасационе масе;  

11. Остале одредбе.   

  

Члан 2.  

Комасацију у делу катастарске општина Банатски Карловац, општина Алибунар спроводи 

Комисија за комасацију (у даљем тексту: Комисија) формирана одлуком Скупштина општине Алибунар, 

број ______ од _______ .    

  

Члан 3.  

У поступку комасације сви учесници комасације су равноправни, без обзира на величину 
поседа и квалитет земљишта којег су унели у комасациону масу и без обзира да ли се ради о 
имаоцима права својине на земљишту у јавној (државној), задружној и приватној својини.  
  

Члан 4.  

Све радње у поступку комасације Комисија за комасацију и извођачи радова врше јавно, уз 

учешће учесника комасације.  

Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у писмене исправе 

(записнике о утврђивању фактичког стања, исказе земљишта, прегледне планове комасационе 

процене, мреже пољских путева) и осталу документацију.   

Комисија је дужна да учеснику комасације пружи сва потребна обавештења и да на  увид 

податке у вези са комасацијом.  

У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна 

средства у, складу за законом.  

  

Члан 5.  

У поступку комасације није допуштен повраћај у пређашње стање и обнова поступка.  

   

II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ  

  

Члан 6.  

Предмет комасације су сва земљишта у ванграђевинском подручју (пољопривредна, шумска и 

земљишта под објектима) у делу катастарске општине Банатски Карловац, општина Алибунар.   

  

III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА  

  

Члан 7.  

Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се уносе у 

комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који води Служба за катастар 

непокретности у Алибунару, Републичког геодетског завода, или се узимају на основу фактичког 

стања.  

Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других права и не слаже се 

са стањем у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се унети у комасациону масу на основу 

фактичког стања.  

У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без такси и пореза, вршити:  

• измена података о имаоцима права на непокретностима,  

• споразумна замена парцела-земљишта,   

• поклони парцела-земљишта,  

• спровођење уговора о промету који нису имали прописану форму (писани без судске овере и 

усмени који су у целости извршени),  

• оставинска расправа (само у случају ако су присутни сви наследници и ако споразумно 

одреде деобу и начин деобе),  

• уговори о доживотном издржавању;  

• брисање права плодоуживања,  

• пренос права на основу изјава сведока о одржају,  
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• развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,   

• остали случајеви који се откривају у у поступку утврђивања фактичког стања (откривање 

ништавих уговора и др.).  

Радње  из става 2. овог члана се могу вршити до почетка поступка узимања изјава о груписању 

поседа (узимање жеља).  

Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања, кога потписују 

учесници у поступку и председник Комисије за комасацију.  

Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.  

 

IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ  

  

4.1. Општи принципи расподеле комасационе масе и груписања поседа  

  

Члан 8.  

Сваки власник земљишта добија из комасационе масе земљиште одговарајуће вредности и 

удаљености од насеља, као и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина 

обраде које је имао пре комасације.  

Просечна удаљеност се цени на основу укупне удаљености свих земљишта које је учесник 

комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе.  

При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације мора да добије што 

боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег облика и на мањем броју места него што је унео 

у комасациону масу уколико је унео земљиште на два или више места.  

  

Члан 9.  

Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 

10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке 

потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе масе не може бити мања нити 

већа од 20% од укупне површине земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и 

учесник комасације другачије не споразумеју.  

Ако учесник комасације добије из комасационе масе већу вредност земљишта од унетог, 

умањеног за износ одбитка за заједничке потребе, разлику плаћа у новцу, односно ако добије мању 

вредност земљишта од унетог по одбитку за заједничке потребе, разлика му се исплаћује у новцу.  

Решењем о расподели комасационе масе утврђује се висина накнаде за разлику у вредности 

земљишта унетог у комасациону масу и земљишта добијеног из комасационе масе.  

  

Члан 10.  

После усвајања прегледног плана комасационе процене и пројекта комасације, комисија 
упознаје сваког учесника комасације са стањем у исказу земљишта, узима његову изјаву о предлогу 
груписања (жељу) и расподели 

земљишта које му припада из комасационе масе, и о томе саставља записник. У записник се 

уноси и примедба на исказ земљишта.  

  

Члан 11.  

Предлог расподеле земљишта из комасационе масе који се приказују на прегледном плану 

расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже на јавни увид.  

Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ пројеката комасације, 

границе парцела свих учесника комасације са уписаним бројем одговарајућег исказа земљишта.  

Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест дана.  

На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације могу да ставе 

примедбе.  

О примедбама Комисија за комасацију решава све до привремене примопредаје земљишта 

добијеног из комасационе масе.  

  

Члан 12.  
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Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем 

власнику поново доделе заливни системи, бунари, дугогодишњи засади уколико су они подигнути или 

саграђени пре почетка комасације.  

  

Члан 13.  

Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку комасације 

добиће земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.  

  

4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта   

  

Члан 14.  

Учесници комасације биће позивани на јавну расправу о груписању земљишта коју спроводи 

Комисија и њена тела тако да прво буду позивани учесници који имају објекте, воћњаке и винограде, 

учесници који имају већи посед земљишта и то земљишта бољег квалитета из виших процембених 

разреда, те који имају груписано земљиште на једном месту.  

  

Члан 15.  

Учесници комасације који чине једно домаћинство (родитељ и деца, супружници, браћа и 

слично) биће надељени по правилу тако да земљиште добију једно уз друго.  

  

Члан 16.  

Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације усагласе, њихово 

пољопривредно земљиште се може груписати на једном месту и чинити комплекс.   

  

Члан 17.  

Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису доказали право 

својине, а земљиште је остало у поседу, као и земљиште власника који нису присуствовали расправи 

приликом излагња старог (претходног) стања као и приликом утврђивања новог положаја земљишта 

(лице непознатог боравишта и слично) лоцираће се по правилу, ако је то могуће, на једном месту.  

  

Члан 18.  

Укупни посед сувласника учесника комасације, ако је то могуће, лоцираће се један поред 

другог.       

  

Члан 19.  

Власници могу изразити потребу да приликом наделе земљишта добију посед формиран поред 

поседа својих сродника или других лица са којима обрађују земљу, а Комисија ће имати у виду овакву 

потребу учесника комасације.   

  

Члан 20.  

Учесници комасације који имају закључен уговор о доживотном издржвању и вишегодишњи 

уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу, и уколико је то могуће, уз земљиште 

даваоца издржавања односно закупопримца или плодоуживаоца.  

  

Члан 21.  

Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од Комисије 

тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и економичног обрађивања 

земљишта.  

Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да се таквим 

захтевима удовољи, где је то могуће.  

  

Члан 22.  

Учесници комасације уколико буду добили из комасационе масе земљиште нижих процембених 

разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им се надокнађује у новцу.  

  

Члан 23.  
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Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису присуствовали 

расправи, обезбедиће се земљиште према стању које се води у катастру непокретности.  

  

 V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ЗЕМЉИШТА  

  

Члан 24.  

У поступку комасационе процене, земљишта се разврставају у процембене разреде на основу 

педолошког састава и положаја земљишта као и других услова који су од значаја за утврђивање 

вредности земљишта.  

Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде. Број процембених 

разреда зависи од педолошке разноликости земљишта, а међусобни однос процембених разреда 

произилази из производне вредности земљишта груписаних по процембеним разредима и тржишне 

вредности земљишта.  

Подкомисија за комасациону процену земљишта саставља записник о комасационој процени и 

доставља га Комисији.  

Прегледни план комасационе процене и записник о комасационој процени излажу се на јавни 

увид у трајању од 15 дана.   

На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени, учесници 

комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе.   По истеку рока за излагање на 

јавни увид Прегледног плана комасационе процене и разматрања примедби, Комисија коначно усваја 

Прегледни план комасационе процене.  

  

VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА  

  

Члан 25.   

Мрежа пољских путева ће се изградити на основу главног пројекта.  

Прегледни план мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у 

просторијама месне заједнице .  

На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време трајања излагања 

могу да стављају писмене примедбе.  

По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских путева и 

разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план.  

Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже пољских путева Комисија мора прибавити 

мишљење Одбора учесника комасације.  

  

Члан 26.  

У поступку пројектовања мреже пољских путева настојаће се да се дугогодишњи засади и 

трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева и неће се рушити без обзира да ли су 

изграђени са дозволом или без дозволе.  

  

Члан 27.  

Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску производњу (баште) по 

правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских путева са истом наменом.  

  

 VII ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ  

  

Члан 28.   

Виногради, воћњаци, земљишта под дугогодишњим засадима и земљишта на којима постоје 

објекти, а не улазе у фактичко стање и следствено томе обухваћени су комасационим подручјем, по 

правилу остају ранијим власницима, учесницима комасације, а у комасацији се има евентуално 

извршити само исправка неправилних међних линија.   

  

Члан 29.  

Уколико се груписањем земљишта не може вратити зграда, дугогодишњи засад и слично, исти 

има право на правичну накнаду у складу са законом.   
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Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак, виноград или луцериште одузето 

неком учеснику комасације у циљу груписања земљишта, онда је ранијем власнику дужан исплатити 

правичну накнаду нови имаоц права – учесник комасације.   

Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу споразума 

бившег власника и новог имаоца права на непокретности.   

  

Члан 30.    

Земљиште под детелином луцерком, уколико је засејана на површини већој од 10 ари, ако није 

старија од пет година, сматраће се дугогодишњим засадом и накнада за ово земљиште власнику 

земљишта исплаћиваће се у виду потребне количине семена за предметну површину и трошкове 

дубоког орања.   

Учесници комасације који имају засађену луцерку дужни су пријавити своје луцериште најдаље 

месец дана пре напуштања старог поседа Комисији за комасацију која ће преко подкомисије извршити 

процену луцеришта.   

Земљиште засејано другим врстама детелине као и земљиште засејано луцерком у површини 

мањој од 10 ари неће се сматрати дугогодишњим засадом и третираће се као „голо“ земљиште.  

 

VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ  

  

Члан 31.  

У поступку комасације обезбеђује се земљиште за заједничке потребе насеља (земљишта за 

изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за комуналне и друге потребе насеља).  

Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини, односно вредности 

земљишта и то без накнаде.  

Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката повећа укупна 

површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје државна својина, односно својина 

општине Алибунар.  

  

 IX  ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

Члан 32.  

Привремена примопредаја земљишта из комасацоине масе отпочеће кад се стекну сви 

фактички и формално-правни услови, а завршиће се најкасније до 15. новембра друге године 

комасционог процеса.  

Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о расподели 

комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о привременој примопредаји земљишта.  

  

Члан 33.  

Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта очисте земљиште 

које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је да очисти земљиште од пањева, 

шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног до привремене примопредаје земљишта у посед.  

Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из наведених ставова Комисија ће 

дати налог да се потребни радови изврше на терет тог учесника комасације.  

  

X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ  

  

Члан 34.  

Трошкове геодетско-техничких радова у поступку комасације, трошкове рада Комисије за 

комасацију и њених подкомисија и трошкове инвестиционих улагања у вези са спровођењем 

комасације сноси општина Алибунар.  

Под трошковима комасације подразумевају се трошкови оних радњи, односно радова који се 

искључиво или претежно изводе ради комасације.  

Под трошковима инвестиционих улагања подразумевају се нарочито: трошкови изградње нове 

мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима изграђених након пројекта нове мреже 

пољских путева, уклањање објеката, крчење шикара и чишћење и равнање терена.   
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XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

Члан 35.  

Комисија доноси решења о расподели комасационе масе.  

Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може изјавити жалбу 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана његовог 

достављања.  

  

Члан 36.  

До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе, спорови који се у 

поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње поседа привремено додељеног 

земљишта), и спорови о накнади штете између учесника комасације и извођача радова (штете на 

усевима и дугогодишњим засадима изазване крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова и 

извођење геодетскотехничких радова) могу да се решавају поравнањем пред Комисијом. 

 

XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ   

  

Члан 37.  

Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације, дошло до 

оштећења њихових парцела, имају право на накнаду за стварну штету уколико је земљиште било 

приведено култури а не изгубљену добит услед тога што су били спречени у обради свог поседа.   

Учесници комасације из претходног става дужни су пријавити штету Комисији за комасацију у 

року од 30 дана од дана сазнања за штету а најкасније у року од 60 дана од дана настанка штете.   

Стварну штету утврђује подкомисија образована од стране Комисије за комасацију, а споразум 

о накнади штете закључује се између Комисије и оштећеног учесника комасације.   

  

Члан 38.  

Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да постоје.   

  

Члан 39.  

Престаће се са употребом и коришћењем старих пољских путева, у моменту увођења у посед 

надељеног земљишта.   

  

Члан 40.  

Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на новодобијено 

земљиште.   

   

Члан 41.  

Учесници комасације могу користити земљиште унето у комасациону масу (стари посед) до 

правоснажности решења о расподели комасационе масе. Након тога земљиште (стари посед) не 

треба ђубрити, орати и слично у сврху употребе за наредну годину.   

  

Члан 42.  

Учесници комасације дужни су да земљиште унето у комасациону масу (стари посед) очисте од 

кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније у року до 1. новембра  текуће године.   

Ако учесници комасације не поступе према обавези из претходног става земљиште ће се 

очистити о трошку учесника.   

  

XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

  

Члан 43.  

Начела комасације ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Алибунар“.   

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
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Број: _______  

АЛИБУНАР, _____   2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

________________________  

 

 
 
 
 

ПРИЛОГ БРОЈ 7: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Општина: Алибунар                                                           Катастарска општина: Банатски Карловац  

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ     

Број:_________  

Датум:__________  

 
На основу члана 43. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 

41/09) Комисија за комасацију Скупштина општине Алибунар, на седници одржаној дана _________  

донела је  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ   

  

1. Учеснику комасације, имаоцу права на непокретностима  

Име (име једног родитеља) и презиме, односно назив 

учесника комасације (ЈМБГ/МБ)  

Место становања  

 -седиште, улица, кућни 

број  

Број исказа  

  

  

  

    

  

престаје право својине на непокретностима - земљшиту унетом у комасациону масу, и то:  

Број парцеле  Потес-звано  

место  

Кат. 

култура  

Кат.  

класа  

Површина  Вредност  

(у вредносним 

јединицама)  

основни  подброј  ха  а  м2  Број 

разреда  

Вредност по 

разредима  

                    

                    

                    

                    

                    

  

Разред  Површина    Вредност  

1.разред      

2.разред      

3.разред      

4.разред      

5.разред      

6.разред      
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7.разред      

8.разред      

Без разреда      

      

Учесник уноси у 

комасациону масу  

    

Умањење за 

заједничке потребе  

     

Укупна вредност за 

наделу  

    

2. Учеснику комасације додељује се земљиште из комасационе масе, и то:  

 

Број 

парцеле  

Број 

табле  

Потесзвано 

место  

Кат. 

култура  

Кат. 

Класа  

Површина  Вредност  

(у вредносним јединицама)  

Број 

разреда  

Вредност по 

разредима  

                

                

                

                

   УКУПНО:        

   

1.разред        

2.разред      

3.разред      

4.разред      

5.разред      

6.разред      

7.разред      

8.разред      

Без разреда      

      

Учесник добија из 

комасационе масе  

    

Дугује      

Потражује      

  

На додељено земљиште из комасационе масе, учесник комасације стиче право својине по 

правноснажности овог решења о расподели комасационе масе.  

3. Учесник комасације добио је из комасационе масе земљиште исте вредности као вредности 

земљишта коју је унео у комасациону масу, умањену за вредност за заједничке потребе. Проценат 

умањења вредности за заједничке потребе усвојила је Комисија за комасацију приликом усвајања 

пројекта мреже пољских путева и објеката на комасационом подручју.  

4. Примопредаја додељеног земљишта, која је извршена по Записнику о привременој примопредаји, 

број _____, од дана________, по правноснажности овог решења, сматра се коначном.  

5. Учесник комасације је дужан да земљиште унето у комасасациону масу очисти од шикара, 

дрвенастог жбуња, кукурузовине сламе и сена, најкасније до ___________.  

6. На додељено земљиште уписују се следећи терети и ограничења:  
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    __________________________________________________________     

__________________________________________________________  

  

О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

Скупштина општине Алибунар, сходно чл. 31. и 34. Закона о пољопривредном земљишту 

("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), донела је одлуку број ________ од _______. године 

о спровођењу комасације у катастарској општини Банатски Карловац, општина Алибунар.  

Истовремено са доношењем одлуке о спровођењу комасације, сходно члану 35. Закона о 

пољопривредном земљишту, Скупштина општине Алибунар образовала је Комисију за комасацију 

и поткомисије за комасациону процену земљишта и утврђивање дугогодишњих засада и објеката.  

  У смислу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту:  

• извршена је комасациона процена земљишта која улазе у комасациону масу, са 

прегледном картом процембених разреда и табелом њиховог међусобног релативног 

односа, која је била изложена на јавни увид у року од 15 дана и која је усвојена од стране 

Комисије за комасацију.  

• утврђено је фактичко стање поседа за сваког учесника комасације, излагањем 

постојећег стања базе података катастра земљишта за КО Банатски Карловац  и о 

чему је за сваког учесника састављен записник,  

• утврђени су дугогодишњи засади и објекти и са прегледном картом изложени на јавни 

увид у року од 15 дана и усвојени од стране Комисије за комасацију  

На основу Програма комасације, претходних радова и преузетих расположивих пројеката, 

израђен је пројекат мреже пољских путева. Пројекат је изложен на јавни увид у трајању од 15 дана 

и након тога усвојен од стране Комисије за комасацији.  

На основу Записника о утврђивању фактичког стања и вредности парцела за сваког 

учесника комасације је састављен Исказ земљишта.  

Пре расподеле земљишта из комасационе масе Скупштина општине Алибунар је донела 

Начела расподеле комасационе масе, број _______________ од __________. године  за комасационо 

подручје.   

За расподелу земљишта из комасационе масе сваки учесник је посебно позиван да се упозна 

са стањем земљишта пре расподеле у Исказу земљишта и да да изјаву где жели да му се групише 

земљиште, о чему је састављен записник.  

На основу Начела расподеле комасационе масе и изјава учесника о груписању земљишта 

Комисија за комасацију је, на основу чл. 40. и 42. Закона о пољопривредном земљишту, саставила 

Предлог расподеле комасационе масе и графички га приказала на прегледном плану.  Предлог 

расподеле комасационе масе изложен је на јавни увид у времену од _______ до _______ на који су 

учесници комасације могли да ставе примедбе.  

После разматрања примедби од стране Комисије за комасацију, учесник комасације је 

писмено обавештен о разлозима прихватања, односно не прихватања примедби, након чега је 

извршена привремена примопредаја, о чему је састављен записник, а која ће се по 

превноснажности овог решења сматрати коначном.  

Износ накнада у динарима за више или мање добијену вредност, утврђена је од стране 

Комисије за комасацију по истим критеријумима за све учеснике комасације, а на бази одређивања 

динарске вредности јединице (разреда) комасационе процене.   

Применом члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 

31/01, "Службени гласник РС", број 30/10) и члана 43. Закона о пољопривредном земљишту, 

Комисија за комасацију донела је решење као у диспозитиву.   

 

  ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ  

    

 Против овог решења учесник комасације може изјавити жалбу Министарству пољопривреде и и 

заштите животне средине у року од 15 дана  од дана његовог достављања. Жалба се подноси 

непосредно или преко ове Комисије.  

                 :                                                                

                                                 Комисија за комасацију  

                ПРЕДСЕДНИК  
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                                    ____________________, дипл.правник 

Доставити:  

• Учеснику комасације,  

• Архиви  

• Републичком геодетском заводу  

 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 8: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА 

КОМАСАЦИЈЕ  

  

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 и 41/09) и члана ____ Статута општине Алибунар, Скупштина општине, на својој седници 

одржаној дана  ______  донела је   

  

  

О Д Л У К У  

о спровођењу комасације на делу катастарске општине Банатски Карловац, општина Алибунар  

  

Члан 1.  

Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта на делу катастарске општине 

Банатски Карловац, општина Алибунар.  

  

Члан 2.  

Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом подручју у укупној 

површини од 980 хектара.  

Граница комасационог подручја из става 1. овог члана описана је у Програму комасације.  

               

Члан 3.  

Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена комасационом масом и сва 

друга лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни интерес.   

  

Члан 4.  

Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи Комисија за 

спровођење комасације, коју Скупштина општине Алибунар образује посебним решењем. 

 

 Члан 5.  

Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи Одељење за финансије 

и буџет управе општине Алибунар.   

  

Члан 6.  

 Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може се вршити изградња објеката и 

подизање дугогодишњих засада на комасационом подручју.  

                                                                       

Члан 7.  

Поступак комасације спроводиће се на основу Закона о пољопривредном земљишту и у 

складу са Начелима комасације која ће донети Скупштина општине Алибунар.  

  

Члан 8.  

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Алибунар забележиће у 

катастару непокретности спровођење комасације.  

  

Члан 9.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Алибунар ".  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
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ОПШТИНА АЛИБУНАР  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: _______  

АЛИБУНАР, _____   2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

________________________  

 

 

 

 

 
 

На основу члана ____ Статута општине Алибунар, а у вези са чланом _____  Решења о 

образовању Комисије за спровођење комасације у делу катастарске општина Банатски Карловац, 

општина Алибунар Скупштина општине на седници одржаној дана _________.  године донела је:  

  

  

П Р А В И Л Н И К  

О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА КОМАСАЦИЈЕ У ДЕЛУ 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, ОПШТИНА АЛИБУНАР  

  

Члан 1.  

Овим правилником утврђује се висина накнаде за рад чланова Комисије за спровођење 

поступка комасације (у даљем тексту: Комисија), секретара Комисије, чланова поткомисија, стручних 

радних тела и других лица ангажованих на обављању административно техничких послова од стране 

Комисије, приликом спровођења поступка комасације.  

  

Члан 2.  

Председнику и члановима Комисије, секретару Комисије, члановима поткомисија и стручних 

радних тела за предузимање одређених радњи у поступку комасације и другим лицима (службена 

лица, и др.) ангажованих од стране Комисије на обављању административно-техничких послова, 

припада накнада за време проведено на пословима комасације и у вези са тим пословима, као и 

накнада трошкова превоза под условима и на начин утврђен овим правилником.  

  

Члан 3.  

Председнику и заменику председника Комисије, припада накнада за рад у висини од _______ 

динара, док осталим члановима Комисије, секретару Комисије, члановима поткомисија и других тела 

које именује Комисија припада накнада за рад у висини од _________ динара.  

  

Члан 4.  

Накнада из члана 3. овог правилника утврђује се зависно од времена проведеног на 

пословима комасације. За рад који траје мање од осам часова дневно, а више од четири часа дневно, 

накнада се умањује за 50 %.  

  

Члан 5.  

Превоз лица из члана 2. овог Правилника организује Скупштина општине Алибунар.  

Уколико лица из члана 2. овог правилника користе услуге јавног превоза припада им накнада 

трошкова превоза на рад и са рада, у висини цене превоза у јавном саобраћају на територији 

општине Алибунар.  

  

Члан 6.  

Исплата накнаде утврђене овим правилником вршиће се по овереним исплатним листовима 

Председника Комисије, односно у његовом одсуству заменика председника Комисије, на терет 

трошкова комасационог поступка са предметне позиције ____________, Буџета општине Алибунар.  

  

Члан 7.  
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Евиденцију и записник о времену проведеном на пословима комасације и у вези тих послова 

за лица из члана 2. овог правилника, као и исплатне листе из члана 6. овог правилника води секретар 

Комисије.  

Обрачун и исплату накнада врши Одељење за буџет и финансије општинске управе Алибунар, 

најкасније до 10. у месецу за претходни месец.  

  

Члан 8.  

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Алибунар “.  

  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: _______  

АЛИБУНАР, ______    2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

________________________  

 

 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА Општина: Алибунар                   

Катастарска општина: Банатски Карловац  

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ     

Број: ____________ (Број исказа)  

Датум:__________  

  

  

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 

41/09) Комисија за комасацију Скупштина општине Алибунар, саставила је следећи  

    

З  А  П  И  С  Н  И  К  

О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРОМОПРЕДАЈИ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА ИЗ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА  

КО БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ  

  

Привремена примопредаја започета је дана _______  у ______ часова.  

  

ПРИСУТНИ:  

  

1.Учесник комасације:__________________________________________________  

2.Представник Комисије за комасацију:____________________________________  

3.Геодетски стручњак: _________________________________________________  

  

Учеснику комасације је саопштено да је позван ради привремене примопредаје земљишта и објеката 

из комасационе масе који су садржани у Исказу број ____ КО Банатски Карловац. Показане су му 

међне белеге парцеле-а коју-е добија из комасационе масе у КО Банатски Карловац и то:  

 

Број табле  Привремени 

број парцеле  

Положај 

парцеле у 

табли  

Површина 

ха  ари  м2  

Вредност  Примедба  
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Учесник комасације у вези предње примопредаје изјављује следеће:  

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

Приморедаја је завршена дана _________  у ____ часова.  

Овај записник састављен је на лицу места дана ______ 2014. године  

  

Записник су прочитали и потписују:  

  

Учесник комасације:               Геодетски стручњак:              Представник комисије:  

__________________              ____________________         ___________________  
 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Пример                
Катастарска општина Пример     
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ  

....................................................  

Датум:........................................  

  

На основу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 

и 41/09) Комисија за комасацију дела катастарске општине Пример (Општине Пример), саставља 

следећи:  

  

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број 114  

  

ПРВИ ДЕО:  ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА УПИСАНИ У КАТАСТАР         

 НЕПОКРЕТНОСТИ   

К.О. ПРИМЕР-шифра: 725617  

Број листа непокретности: 274  

  

Веза са ЛН број: 274  

  

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:  

  

ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ,  
КОРИШЋЕЊА ИЛИ 

ДРЖАЛАЦ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ  

(СЕДИШТЕМЕСТО)  
УЛИЦА  

КУЋНИ 

БРОЈ  

ВРСТА  

ПРАВА,  

ДРЖАВИНА  

ОБИМ  

ПРАВА,  

УДЕО  

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

Пример        Својина  

идеални 
део  
1/2  

МИЛОРАД (ПЕТАР)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000052752  

Пример        Својина  

идеални 
део  
1/2  

 
ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  

  

БРОЈ 

ПАРЦЕЛЕ  

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

ПОТЕС - 

ЗВАНО 

МЕСТО  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШТА  

НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА  

ПОВРШИНА  

ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  

  

Ha - a - m2  

ОБИМ  

ПРАВА  

НАД  

ПАРЦЕЛОМ  

  

ПОВРШИНА 

УДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

  

Ha - a - m2  

ПРАВНИ  

СТАТУС  

  

ОБЈЕКТА 
СЛУЖБЕНОСТИ,  

ЗАБЕЛЕЖБЕ   
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278  1  
Г.Трешевина 

до дупља  
3  

Њива 5. класе  
0  16  40  1/1  0  16  40  

нема терета  

283  1  
Г.Трешевина 

биљевина   
3  

Њива 5. класе  
0  23  11  1/1  0  23  11  

нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  39  51    

  

ОПИСИ ПРАВНИИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У 
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:  
  

.............................................................................................................................................................  

  

............................................................................................................................................................   

  

  

ОСНОВ ПРОМЕНА ПОДАТАКА УПИСАНИХ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:  

(Закон, исправа и/или потписане изјаве имаоца права иили евентуалне изјаве других лица на 
основу којих се врше промене података о непокретностима уписаних у катастрау непокретности)  
  i  

............................................................................................................................................................  

  

.............................................................................................................................................................   
  

 

К.О. Пример-шифра: 725617  Број 

листа непокретности: 114  

  

Веза са ЛН број: 114  

  

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:  

  

ИМАЛАЦ ПРАВА 

СВОЈИНЕ,  
КОРИШЋЕЊА ИЛИ 

ДРЖАЛАЦ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ  

(СЕДИШТЕМЕСТО)  
УЛИЦА  

КУЋНИ 

БРОЈ  

 

ОБИМ  

ПРАВА,  

УДЕО  

ВРСТА  

ПРАВА,  

ДРЖАВИНА  

 

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

ПРИМЕР      Сбојина  
цело  

1/1  

  

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  

  

 

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕ

ЛЕ  

ПОТЕ

С -  

ЗВАН

О  

МЕСТ

О  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШ

ТА  

 

ПОВРШИ

НА  
ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  
  

Ha - a - m2  

ОБИМ  

ПРАВА  

НАД  

ПАРЦЕЛО

М  

  

ПОВРШИ

НА 

УДЕЛА  

ПАРЦЕЛ

Е  

  

ПРАВНИ 

СТАТУС  

  ОБЈЕКТА  

СЛУЖБЕНОС

ТИ,  

ЗАБЕЛЕЖБЕ   

  

БРОЈ 

ПАРЦЕ

ЛЕ  

НАЧИН  

КОРИШЋЕ

ЊА 
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Ha - a - 

m2  

319  1    3  
Њива 4. 

класе  0  05  21  1/1  0  05  21  нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  05  21    

 

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број 114  

  

ДРУГИ ДЕО: УТВРЂЕНО ФАКТИЧКО СТАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА  

  

  

К.О. Пример-шифра: 725617   

  

Веза са Записником УФС број: .274  

  

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ: 
 

ИМАЛАЦ ПРАВА 

СВОЈИНЕ,  
КОРИШЋЕЊА ИЛИ 

ДРЖАЛАЦ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ 

(СЕДИШТЕМЕСТО) 

УЛИЦА КУЋНИ 

БРОЈ 

ВРСТА 

ПРАВА, 

ДРЖАВИНА 

ОБИМ 

ПРАВА, 

УДЕО 

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

ПРИМЕР      Својина  
цело  

1/1  

  

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  

  

БРОЈ 

ПАРЦЕЛЕ  

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

ПОТЕС - 

ЗВАНО 

МЕСТО  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШТА  

НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА  

ПОВРШИНА  

ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  

  

Ha - a - m2  

ОБИМ  

ПРАВА  

НАД  

ПАРЦЕЛОМ  

  

ПОВРШИНА 

УДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

  

Ha - a - m2  

ПРАВНИ  

СТАТУС  

  

ОБЈЕКТА 
СЛУЖБЕНОСТИ,  

ЗАБЕЛЕЖБЕ   

  

319  1  
Г.Тршевина 

Тршевина  
3  

Њива 4. класе  
0  05  21  1/1  0  05  21  

нема терета  

278/2  1  
Г.Трешевина 

до дупља  
3  

Њива 5. класе  
0  08  20  1/1  0  08  20  

нема терета  

283/2  1  
Г.Трешевина 

биљевина   
3  

Њива 5. класе  
0  11  56  1/1  0  11  56  

нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  24  97    

  

ОПИСИ ПРАВНИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У 
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:  
  

.............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................ 

 

ПОТПИС ИМАОЦА ПРАВА - УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ  О ПРИХВАТАЊУ  

УТВЕЂЕНИХ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА   
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Ималац права о непокретностима својим потписом потврђује да је упознат и да се у потпуности 

слаже са подацима о непокретностима на комасационом подручју:  

  

1. ...........................................................................................................................................   

2. ...............................................................................................................................................   

3. ...............................................................................................................................................   

  

 

У Пример ...........................                                                                       КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

 ..................................................  

            м.п .                                                Председник  

 
 
 
 
 

151. 
 

На основу члана 32. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'', бр. 
62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. Статута општине 
Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној 
дана 02. априла 2018. године доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ ЗА К.О. НИКОЛИНЦИ 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
 
 

Члан 1. 
Доноси се Програм комасације катастарске општине Николинци, општина Алибунар. 

 
Члан 2. 

Програм комасације катастарске општине Николинци, општина Алибунар, од 08. априла 2015. 
године, израђен од стране Грађевинског факултета Универзитета у Београду, саставни је део ове 
Одлуке и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 461-2/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  АЛИБУНАР 
 

Председник Скупштине 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  БЕОГРАДУ  

 ГРАЂЕВИНСКИ   ФАКУЛТЕТ  

Институт за геодезију и геоинформатику  

  

  
  

ОПШТИНА  

АЛИБУНАР  

  

 
 

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НИКОЛИНЦИ 

(ОПШТИНА АЛИБУНАР) 

 

 
 

АЛИБУНАР, марта 2015.године 
 
 
 

ЛЕГЕНДА КЊИГЕ:   

КЊИГА је технички извештај о изради Програма комасације катастарске општине Николинци, 

Општина Алибунар, сагласно уговору закљученом између Општине Алибунар, Tрг слободе број 4, бр. 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 92 

404-131/14, од 30.12.2014. године и Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Београд, ул. 

Булевар краља Александра 73/I, број 63132/2-14 од 14.01. 2015. године    

Програм комасације катастарске општине Николинци, израђен је у периоду од 25.12.2014 до 

20.03. 2015. године у 3 аналогна примерка и 3 примерка на CD-у.  

ИНВЕСТИТОР:  ОПШТИНА АЛИБУНАР  

Tрг слободе број 4, 26310 Алибунар  

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА 

ИЗРАДИ ПРОГРАМА:  

  

  

__________________  

 ПОДИЗВОЂАЧ:  

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ,  

ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ГЕОИНФОРМАТИКУ,  

БЕОГРАД,  Ул. Булевар краља Александра 73/I 

_____________________  

УРБИМ ДОО БЕОГРАД, Илије Ђуричића 44/11,  

11030 Београд  

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ 

ИЗРАДЕ ПРОГРАМА:  

_____________________________________ Доц. др 

Рајица Михајловић, дипл.инж.геод.  

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ  

ПРОГРАМА  

Проф. др Манојло Миладиновић, дипл.инж.геод.  

Асист. мр Младен Шошкић, дипл.инж.геод.  

Асист. Ненад Вишњевац, мастер. инж. геод.  

Јована Средић, дипл.инж.геод.  

В.Д. ДЕКАНА  

ГРАЂЕВИНСКОГ  

ФАКУЛТЕТА  

  

___________________________________  

Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод.  

УПРАВНИК ИНСТИТУТА  

ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И  

ГЕОИНФОРМАТИКУ  

   

___________________________________  

Проф. др Бранислав Бајат, дипл.инж.геод.  

 

1. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1.1. ЛИЦЕНЦА ЗА РАД ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

  
   www.rgz.gov.rs | 25.3.2015 9:16:25 |        

      

Подаци о геодетској организацији  

Основни подаци:  

Врста организације:  Научно-образовна институција  

Назив организације: INSTITUT ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU GRAĐEVINSKOG  

FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU  

Адреса:  Булевар краља Александра 73  

Место:  БЕОГРАД  

Телефон:  -  

Email:    

Web site:  grf.bg.ac.rs  

Број лиценце:  03 0063 11 

Датум лиценце:  23.05.2011  

Број решења:  952-03-207/2010  

Датум решења:  23.05.2011  

Овлашћено лице:  - -  

ПИБ:  100251144  

Матични број:  07006454  

Јавна напомена:    
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Преглед врста геодетских радова за које је издата лиценца:  

1- Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је 
предвиђена израда главног пројекта  

Лиценце означене * су лиценце са ограничењем, геодетска организација може да врши геодетске 
радове само за сопствене потребе.  

 
Подаци о запосленим лицима који имају лиценцу:  

 

Лиценца I реда  Иван  Алексић  Доктор наука/  Геодетска Грађевински факултет, Београд  

Лиценца I реда  Рајица  Михајловић  Доктор техничких наука - област геодезија/ Геодетска Грађевински 

факултет, Београд  

Лиценца I реда  Жељко  Цвијетиновић  Доктор техничких наука - област геодезија/ Геодетска Грађевински 

факултет, Београд  

Подаци о осталим запосленим лицима:  

Врста лиценце  Име  Презиме  Стручна спрема/Образовна институција  Струка  

  Бранислав Бајат  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Бранко  Божић  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Синиша  Делчев  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Вукан  Огризовић  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

  Геодетска  

  Бранко  Миловановић  Магистар техичких наука из 

области геодезије/  

Грађевински факултет, Београд 

 

 
1.2.  ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА/ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

 

Врста лиценце  Име  Презиме  Стручна спрема/Образовна институција  Струка  

M   
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2. УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

  

2.1.  УВОД  

Програм комасације (у даљем тексту: Програм) је документ на основу кога ће се спровести 

комасација за КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ НИКОЛИНЦИ, Општина Алибунар, на укупној површини од 

око 8674 хектара (9151 катастарских парцела). На слици (Слика 1) приказана је граница катастарске 

општине на основи ортофото плана.  

Садржај и основна решења у Програму утврђена су у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту и Закона о државном премеру и катастру као и ставу аутора Програма о 

садржају оваквог документа.  

За потребе израде Програма коришћена је и релевантна статистичка, просторно планска и 

техничка документација Општине Алибунар, као и геодетскокатастарска документација Републичког 

геодетског завода, Службе за катастар непокретности у Алибунару.  

На основу Програма Општина Алибунар ће донети Одлуку о спровођењу комасације, 

образовати Комисију за комасацију, донети начела комасације, обезбедити средства за финансирање 

радова и приступити јавним набавкама и уговарању радова на реализацији Програма комасације са 

лиценцираном геодетском организацијом и пратити реализацију радова.  

У склопу реализације комасације  приступиће се обнови државног премера и изради новог 

катастара непокретности у границама целе катастарске општине.  

 Површина грађевинског подручја, према подацима Службе за катастар непокретности у 

Општини Алибунар, износи 275 хектара.  

 

 
 

Слика 1. Комасационо подручје на основи ортофото плана 

 
2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА  

  

Циљ израде Програма комасације је дефинисање садржаја, поступка, динамике и рокова:  

1. Уређења пољопривредног и земљишта у његовој функцији у поступку комасације 

ванграђевинског подручја катастарске општине Николинци, на површини од око 8399 

хектара.    
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2. Обнову државног премера и катастра непокретности подручја који остају у фактичком стању 

(грађевинско подручје насеља Николинци, на површини од око 275 хектара).   

Уређење пољопривредног земљишта и грађевинског подручја у поступку комасације 

катастарске општине Николинци реализоваће се у складу са планираном наменом простора утврђеној 

у Просторном плану Општине Алибунар и другом релевантном документацијом.  

Програмом се утврђује:  

• врста и обим комасационих радова (геодетско-техничких радова, радова Комисије за 

спровођење комасације и њених подкомисија и инвестиционих радова),  

• врста и обим радова на обнови државног премера дела катастарске општине који остаје у 

фактичком стању (грађевинског и шумског подручја),  

• динамика и рокови извођења радова,  

• обим и извори средстава за финансирање радова,  

• садржај неопходних докумената за реализацију програма радова,  

• финансијско-тржишни и друштвено-економски ефекти спровођења комасације.  

  

2.3. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о 

пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:  

 потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и 

приватном власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 1.17 хектарa а 

у приватном власништву 0.62 хектара), односно укрупњавања пољопривредних 

газдинстава,  

 пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних 

система, система водотокова и дугогодишњих засада,  

 крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),  

 имплементације планских решења из Просторног плана Општине Алибунар и других 

планова и техничке документације;  решавање имовинско-правних односа на 

непокретностима (земљишту и објектима и посебним деловима објекта);   

 израда новог државног премера и катастра непокретности;  унапређења и заштите животне 
средине и одрживог развоја,  економског развоја и одрживости руралних подручја која 
представљају једно од најзначајнијих питања за будући развој АП Војводине (који се 
заснива, на даљем развоју и одрживој експлоатацији ресурса у области пољопривреде, 
шумарства и водних ресурса и диверсификацији руралне економије (МПС, туризам, 
рекреација,...) и афирмацији тзв. ''мекших'' развојних фактора друштвеног, културолошког, 
институционалног и еколошког значаја.  

  

2.4. РАЗЛОЗИ ЗА ОБНОВУ ПРЕМЕРА  

  

Премер подручја Катастарске општине Николинци извршен је 1910. године. Премер је у 

хватском мерном систему, у стереографској пројекцији, а катастарски планови су израђени у размери 

1:2880 за ванграђевинско и грађевинско подручје.  

Листови катастарских планова, који су стари преко 100 година су веома дотрајали, на њима се 

графичке промене на непокретностима тешко региструју и веома су несигурне. Укупан број поседовних 

листова за грађевинско подручје је 680, а за ванграђевинско 1025.  

То су довољни разлози да се у поступку комасације изврши и обнова премера грађевинског 

подручја у новој државној пројекцији и да се изврши израда катастра непокретности и за грађевинско 

подручје.  

  

2.5. ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА К.О. НИКОЛИНЦЕ ИЗ КАТАСТАРА НЕПОКРЕТНОСТИ  

    

Катастарски премер комасационог подручја извршен је 1910. године године у хватском мерном 

систему, у стереографској пројекцији, а катастарски планови су израђени у размери 1:2880, што је 

неусклађено са важећим Законом о државном премеру и катастару.  

Листови катастарских планова су веома стари, дотрајали и у веома лошем стању. Графичке 
промене на непокретностима се отежано региструју (исцртавају) што доводи у питање сигурност уписа 
непокретности и права на њима у катастар непокретности.  
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Катастар непокретности је основан у периоду од 2006. године до 2011. године са излагањем 

постојећих података на јавни увид. Укупан број листова непокретности на комасационом подручју 

(ванграђевински рејон) је  1025 што је у овом програму усвојено за број учесника комасације.  

У табели (Табела 1) приказани су основни подаци о комасационом подручју према евиденцији у 

катастару непокретности у Служби за катастар непокретности Републичког геодетског завода у 

Алибунару.  
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Табела 1. Основни подаци о комасационом подручју према катастру непокретности  

 

У табели (Табела 2) приказани су подаци о катастарским парцелама на комасационом 

подручју систематизовани по групама формираних на основу површина (величине) поседа учесника 

комасације за ванграђевинско подручје.  

  

   

      ВЕЛИЧИНА 

ПОСЕДА  
      

До 

1ха  
%  

1-3 

ха  %  

3-5 

ха  
%  

5-10 

ха  
%  

10-

20 ха  
%  

20-

40 ха  
%  

>40 

ха  

 Укуп 

но  
%  %  

ПОВРШИНА  

(ХА)  

207  2  528  6  448  5  788  9  419  5  60  1  5949  71  8399  100  

БРОЈ  

ПАРЦЕЛА  

746  10  881  12  699  10  1221  17  552  8  38  1  3062  43  7199  100  

БРОЈ  

ЛИСТОВА  
471  46  288  28  112  11  113  11  31  3  2  0  8  1  1025  100  

Табела 2. Основни подаци о парцелама на комасационом подручју приказани по групама формираним 

на основу површине поседа за ванграђевински рејон  

  

У табели (Табела 3) дат је приказ земљишта према облику својине на територији катастарске 

општине Николинци.  

  

ОБЛИК 

СВОЈИНЕ  

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  ВАНГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  

Катастарска 

општина  

БРОЈ  Пов 
рши 
на  

(ха)  

%  

БРОЈ   

%  

Повр 
шина  
(ха)  Пар 

цела  %  

Лист 

ов  %  

Пар 

цела  %  

Листо 

ва  %  

Повр 

шина  %  

ПРИВАТНА  1760  90  668  99  189  69  4353  60  1010  99  2681  32  2870  33  

ДРУШТВЕНА  44  2  1  0  11  4  1281  18  1  0  697  8  708  8  

ДРЖАВНА  147  8  10  1  75  27  1565  22  14  1  5021  60  5096  59  

ЗАДРУЖНА  

(ЗАЈЕДНИЧКА)  
1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

УКУПНО  1952  100  680  100  275  100  7199  100  1025  100  8399  100  8674  100  
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Табела 3. Приказ површина земљишта према облику својине у к.о. Николинци  

  

У табели (Табела 4) су приказане укупне површине катастарске општине Николинци према 

начину коришћења земљишта.  
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Николинци  527  6  4511  0  123  290  166  5090  61  2583  0  2583  31  199  2  8399  100  

Укупна 
површина  
Општине  

Алибунар  

1675  3  43525  1  136  578  868  45108  79  7922  72  7994  14  2533  4  57310  100  

Табела 4. Начин коришћења земљишта у к.о. Николинци 

  

2.6. ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА   

   

Правни основ    

  

Код израде Програма комасације коришћени су следећи прописи:  

1. Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09),  

2. Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10 и 65/13), 

3. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10),    

4. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13 и 98/13),  

5. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12),   

6. Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05 и 123/07),  

7. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07),  

8. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11 и 93/12),  

9. Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Службени гласник РС", број 

16/92)   

10. Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Службени гласник 

РС", број 46/06),  
11. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 , 36/09 и  72/09);  

12. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10);   

13. Стратегија развоја шумарства Републике Србије, 2006. год.,  
14. Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 

11/02);  

15. Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 29/13),  

16. Стратегија развоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", број 78/05),  

17. Анализа потребе уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП 

Војводине, Републички геодетски завод, март 2007. године;  

18. Попис пољопривреде 2012. -Пољопривреда у Републици Србији, 2013.год;  

19. Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег плана и 

привременог годишњег плана газдовања приватним шумама ("Службени гласник РС", број 

122/03),  

20. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/11),  
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Документација  

  

За израду Програма коришћена је сва расположива техничка и друга документација која се 

односи  на подручје Општине Алибунар, односно комасационо подручје и то:  

 Просторни план Општине Алибунар (2012.),  

 Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.  

 Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине до 2020. (2011).  

 Стратегија развоја Општине Алибунар 2014-2020.  

 Стратегија руралног развоја општине Алибунар 2010-2014.  

 Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Делиблатска 

пешчара (2006.).  

 Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2x400 

kV ТС „Панчево 2“ – граница Румуније.  

 Пројекат подизања шумских заштитних појасева на подручју општина Опово, Ковачица и 

Алибунар (2004.)  

 Идејни пројекат за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 

на доњој тераси Општине Алибунар (2014.).  

 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за текућу 

годину,  

 Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и локалну инфраструктуру 

као и за пројекте везане за пољопривредно и шумско земљиште,  

 Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима, као и друга 

документација катастра непокретности Службе за катастар Републичког геодетског завода у 

Алибунару.  

 

3. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (ППОА) И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА 

РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА  

 

Подручје К.О. Николинци је обухваћено од стране више планских докумената: Просторни план 

Општине Алибунар, Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

Делиблатска пешчара, Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за 

далековод 2х400 kV ТС ”Панчево 2” – граница Румуније.  
 

3.1.  ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

  

У „Анализи потреба уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП 

Војводине“, коју је урадио Републички геодетски завод, Општина Алибунар спада у тзв. приоритет првог 

реда са становишта комасације у Војводини (Слика 2):  
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Слика 2. Приказ приоритета уређења земљишта комасацијом у Војводини  

 

3.2.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

  

Комасационо подручје је у потпуности обухваћено, односно у већем или мањем обиму плански 

разрађено у Просторном плану Општине Алибунар (ППОА). Сходно томе ће се дати само основни и 

скраћени прикази из ППОА и стратешких докумената релевантни за комасационо подручје као и 

одговрајући графички прилози. У Прилогу број 1 приказан је План намене простора из ППОА са 

границом комасационог подручја, у Прилогу број 2 План инфраструктуре из ППОА са границом 

комасационог подручја и у Прилогу број 3 План намене простора и дефинисања грађевинског подручја 

насеља Николинци из ППОА.  

  

1.  Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса  

  

Пољопривредно земљиште  

Пољопривредно земљиште је потребно штитити мерама и активностима којима се трајно 

обезбеђују природне функције земљишта:  

 забраном коришћења пољопривредног земљишта у друге сврхе, осим у случајевима 

утврђеним Законом и овим Просторним планом;   

 забраном испуштања и одлагања отпадних и штетних материја;   

 контролисаном применом минералних ђубрива и препарата за заштиту;   

 избором адекватних технологија у обради земљишта;   

 применом противерозионих мера.   

Уз примену ових мера сачуваће се квалитет земљишта тј. његова физичка, хемијска и биолошка 

својства. Пољопривредном земљишту које је коришћено за експлоатацију минералних сировина, 

пројектима рекултивације дати намену блиску пређашњем стању.  

Пољопривредно земљиште треба заштитити пољозаштитним појасевима од штетног дејства 

еолске ерозије, којом се односе земљиште и усеви у фази семена, што за последицу има смањење 

приноса. У том смислу је потребно формирати ветрозаштитно и пољозаштитно зеленило на 

просторима уз канале, саобраћајнице и у оквиру пољопривредног земљишта, ван простора СРП 

''Делиблатска пешчара'', које ће представљати еколошке коридоре,повезати међусобно удаљена 

станишта и  побољшати микроклиматске услове окружења.  

Од штетног дејства подземних и поплавних вода, пољопривредно земљиште штитити редовним 

одржавањем постојећег и доградњом дренажног система.  
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Шуме и шумско земљиште  

Концепција развоја шума и шумског земљишта у оквиру обухвата Просторног плана, 

подразумева повећање површина под шумама, унапређење постојећих шума и њихово коришћење у 

складу са еколошким принципима и условима заштите природе, уз остваривање заштитних, културно-

социјалних и производних функција.  

Шумско земљиште на територији Општине се може повећати пошумљавањем обрадивог 

пољопривредног земљишта без обзира на катастарску класу по претходно прибављеној сагласности 

Министарства. Шумско земљиште као ресурс треба користити у складу са његовим биолошким 

капацитетима, како би ефекти производње у шумарству били већи. Одговарајући избор станишта за 

пошумљавање, избор врста дрвећа као и примена прописане технологије гајења шума, спада у 

најважније превентивне мере заштите шума и шумског земљишта.  

Заштити шума и шумских земљишта, као и стабилности шумских екосистема, треба дати 

приоритет и посебан значај због опште угрожености од многих биотичких и абиотичких чинилаца, али и 

због значаја општекорисних функција шума и њене глобалне и основне намене.   

Деградиране и девастиране састојине морају се преводити у више узгојне облике без обзира на 

њихово порекло, разлоге и начине настанка. Конверзију састојина на неодговарајућим стаништима 

спроводити врстама којима дато станиште одговара по еколошко-типолошкој припадности. Само 

састојине стабилне унутрашње структуре и изграђености, могу задовољити потребе разних захтева 

према шумама и њима одређеним основним наменама. Оптимална стања шумских састојина морају се 

стално успостављати и пратити, тако да на најефикаснији начин задовоље потребне функције и 

намене, уз уважавање њихових специфичности.  

Један од приоритетних задатака је повећање степена шумовитости, имајући у виду укупну 

шумовитост подручја и позитивне ефекте које шума има. Повећање степена шумовитости мора бити 

акција ширег значаја, спровођена у сарадњи са другим субјектима, уз максимално коришћење 

техничких, кадровских и економских потенцијала. Овај циљ се односи првенствено на  делове који се 

налазе ван шумских комплекса (приватне шуме и шумска земљишта), али се може остваривати и 

унутар државних шума. На просторима СРП ''Делиблатска пешчара'' повећање степена шумовитости 

остварити уз поштовање режима заштите.  

  

Воде  

Вода и водотоци као добра од општег интереса, под посебном су заштитом и користе се под 

условима и на начин који одређује Законо водама.  

Заштита и коришћење водног ресурса подразумева:  

 оптимизирање режима вода,  

 праћење стања и  

 анализу квалитета вода.  

 У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвидети:  

 око постојећих и планираних изворишта подземних вода дефинисати зоне и појасеве 

санитарне заштите, у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања и 

одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр.92/2008);  

 ради заштите и коришћења подземних вода, пратити стање нивоа и квалитета подземних 

вода прве фреатске издани, дубљих и дубоких подземних вода; 

 у циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у 

напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним 

водама; 

 забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре и водотоке било какве воде осим 

атмосферских и условно чистих расхладних вода, које по Уредби о категоризацији вода 

одговарају IIб класи; 

 заштиту од поплава обезбедити одржавањем изграђених и изградњом планираних објеката 

и система; 

 одбрамбени насип штитити забраном изградње објеката и садње зеленила у складу са 

Законом о водама;  

 одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење канала од муља и растиња) и 

изводити реконструкцију и изградњу у складу са условима из Просторног плана.  

Овим мерама омогућиће се рационално и вишенаменско коришћења вода (водоснабдевање, 

рекреативне и туристичке активности, хидроенергетски потенцијал, пловидба, порибљавање исл.).  
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2.  Просторни развој и дистрибуција привредних делатности  

  

Користећи своје компаративне предности, а имајући у виду укупне и посебне потенцијале 

општине Алибунар, основни развојни приоритет треба да буде ревитализација укупне привреде и 

развој ефикасне привредне инфраструктуре, уз активну и атрактивну политику привлачења 

инвеститора, уз императив заштите и очувања животне средине, а у циљу побољшања квалитета 

живота становништва.  

  

Пољопривреда  

Посебну пажњу потребно је посветити уско специфичним програмима производње. Полазећи од 

природних предности за ратарску производњу, добрих педолошких карактеристика земљишта, умерене 

континенталне климе и створених вредности које се огледају у традицији ратарске производње на овом 

подручју и високог стручног знања носилаца развоја пољопривреде, потребно је осавременити 

производњу применом нових технологија у складу са савременим научним сазнањима.  

Концепција развоја пољопривреде подразумева:  

 обезбедити прехрамбену сигурност грађана довољним количинама квалитетних производа,  

 обезбедити довољне количине одговарајућих сировина за прехрамбену индустрију,  

 очувати земљишне ресурсе; 

 избором технологије, свести на минимум негативне утицаје пољопривредне производње на 

животну средину; 

 задржати ослонац у креирању развоја научног сектора и осмишљавању стратегије развоја 

пољопривреде, на домаћим научним кућама и институтима, 

 осавремењавати производњу применом научних достигнућа,  

 подстицати задругарство и друге облике самоорганизовања пољопривредника, 

 посветити посебну пажњу националним уско специфичним програмима производње. 

 

 Ратарство  

У наредном периоду у општини Алибунар доминатна грана биљне производње биће и даље 

ратарство.  

Посебни правци развоја ратарства су:  

 изменом структуре сетве и применом нових технологија доћи до већих економских ефеката 

ратарске производње,  

 повећати површине под индустријским и крмним биљем на рачун површина под житима,  

 повећати површине за семенску производњу у условима наводњавања,  

 водити рачуна о плодореду и учешћу сетве легуминоза,  

 повећати примену стајског ђубрива.  

  

Повртарство  

С обзиром да територија Општине поседује добре агроеколошке услове, као и дугу традицију 

производње и прераде поврћа, реално је очекивати да се у наредном периоду повећају површине у 

повртарској производњи, а уз примену савремених технологија да дође и до повећања приноса и да се 

прерада поврћа подигне на још виши технолошки ниво.  

Очекује се да у наредном периоду дође до повећања површина у свим облицима производње од 

баштенског и њивског до производње у заштићеном простору, а да би се то постигло потребно је 

дефинисати правце развоја:  

 повећати површина под повртарским културама при чему би оне требале да достигну 

површине од око мин 20 % укупне површине пољопривредног земљишта,  

 повећати производњу поврћа као другог усева, 

 увести разноврснији производни програм, увођењем квалитетнијих и отпорнијих сорти 

високог нутритивног и здравственог квалитета, 

 осавременити баштенски начин производње уз избор сорти које захтевају веће ангажовање 

људске радне снаге уз комбиновање са производњом у заштићеном простору, 

 набавити нову специјализовану савремену механизацију,  

 подићи већи број стакленика и пластеника,  

 повећати образовни ниво пољопривредних произвођача, путем стручних саветовања о 

достигнућима у савременој повртарској производњи и  
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 обезбедити виши степен прераде на месту настанка сировина (сушење, смрзавање, 

паковање, производња амбалаже, транспорт итд.) у мини погонима као породични посао,као 

и даљи развој индустриско-прерађивачких капацитета.  

  

Воћарство и виноградарство  

Правци развоја воћарско-виноградарске производње на територији Општине, а у складу са 

оријентацијом на интензивирање свих облика пољопривредне производње су:  

 донети стратегију развоја воћарско-виноградарске производње,  

 задужити стурчне службе за контролу садног материјала и по препорукама ове службе 

подизати нове воћњаке и винограде,  

 садни материјал бирати према типовима земљишта,  

 спровести санацију постојећих засада и крчење старих и дотрајалих уз заснивање нових,  

 подизати засаде избором отпорнијих врста и сорти који нарочито показују отпорност према 

проузроковачима болести и штеточинама,  

 уносити интегралан биолошки концепт у воћарско-виноградарској производњи како би се 

пратили светски трендови производње,  

 перманентно повећати површине под трајним засадима, водећи рачуна о истовременом 

побољшању квалитета производње и  

 створити услове за изградњу система за наводњавање на површинама на којим ће се 

подизати или занављати трајни засади.  

 

Сточарство      

Стање у сточарству на територији Општине карактеришу нагомилани проблеми праћени слабим 

производним резултатима, наспрам могућности подручјаи перманентим падом производње. Да би се 

овакво стање побољшало неопходно је: 

 утврдити стратегију развоја сточарства за територију Општинеуз израду јединственог 

одгајивачко-селекциског програма,  

 обезбедити довољне количине квалитетне хране првенствено на подручју Општине,  

 дефинисати јасне критеријуме и израдити одговарајући одгајивачко-селекцијски програм,  

 успоставити задовољавајући здравствени статус животиња уз стални надзор ветеринарске 

службе,  

 обезбедити повезивање примарне производње са прерађивачком индустријом, како би се 

ускладили планови производње,  

 специјализовањем производње поделити расни састав говеда у правцу млечног и месног 

типа,  

 извршити адаптацију постојећих објеката фарми,а нове објекте пројектовати и изводити у 

више фаза и етапа реализације,  

 уводити нова савремена научна сазнања у процес производње,  

 пратити контролу квалитета сточне хране од улазних компоненти до готових крмних смеша и  

 израдити посебан програм ревитализације и унапређења сточарства за територију целе 

Општине и дефинисати носиоце спровођења програма.  

  

Остали видови производње  

У свим насељима постоји интересовање за призводњу неконвенцијоналних видова анималне 

производње.У насељима би се уз релативно мала улагања могли организовати разни видови 

производње у постојећим објектима као основна или додатна делатност. Неки могући видови овакве 

производње су:  

 гајење фазана у контролисаним условима,  

 фармски узгој препелица,  

 гајење пужева,  

 узгој нутрија,чинчила и кунића и  

 гајење глиста. 

У Општини нису довољно искоришћене могућности за развој пчеларства, те је неопходно у свим 

стратешким опредељењима нагласити да постоје добри услови за развој овог вида поризводње. 

 

Уређење и коришћење вода у пољопривреди  
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У наредном периоду са променом сетвене структуре и интензивирањем пољопривредне 

производње наметнуће се неминовност изградње нових и реконструкција постојећхзаливних система. 

Постојећа каналска мрежа за одводњавање је у доста добром стању, али у наредномпланском периду 

је неопходно извршити њену реконструкцију.  

Да би се побољшала ситуација у овој области неопходно је предузети одговарајућемере и то:  

 извршити анализу рада постојећих система за наводњавање и одводњавање као и анализу 

свих њихових делова(црпне станице,каналска мрежа уређаји итд.),  

 дефинисати приоритете који, уз најмања улагања, у првој фази могу дати најбоље 

резултате,  

 извршити измуљивање и чишћење постојећих канала детаљне каналске мреже,  

 на теренима, чија конфигурација то дозвољава,канале за одводњавање користити као 

вишенаменске омогућујући да се у одређеном периду током вегетације могу користити за 

наводњавање,  

 извршити анализу квалитета вода прве издани и на високим теренима омогућити бушење 

бунара за потребе наводњавања мањих површина и  

 експлоатацију свих водопривредних система организовати и планиратина савременим, 

рационалним и научно-стручно верификованим критеријумима.  

  

Шуме и шумско земљиште  

Повећањем површина под шумама побољшати сировинску базу за примарну и финалну 

прераду. Такође, кроз повећање прерађивачких капацитета, обезбедити већу упосленост становништва 

на територији Општине.  

Концепција развоја шумарства на подручју обухвата Просторног плана је:  

 остварити привредне и остале функције шуме; 

 организовање трајне максималне шумске производње; 

 пласман коришћења дрвне масе у прерађивачким капацитетима у земљи;  

 коришћење дрвне масе и потенцијала према могућностима и динамици успостављања 

оптималног стања;  

 унапредити стање постојећих шума;  

 формирати нове површине под шумама на чистинама и шумском земљишту, а према 

планским документима власника и корисника простора;  

 газдовање шумама ускладити са биолошким капацитетима станишта, што подразумева 

газдовање врстама дрвећа на одговарајућим стаништима.  

  

На простору СРП ''Делиблатска пешчара'' основна правила коришћења, уређења, заштите и 

развоја шума су:  

 спровођење тростепеног режима заштите и коришћење шума у III степену заштите у складу 

са прописаним режимима, што подразумева експлоатацију дрвне масе са обраслих 

површина у наредном уређајном периоду у складу са основама газдовања шумама;  

 контролисано сакупљање биљних и животињских врста ради одржавања њиховог 

оптималног стања;  

 усаглашавање планских докумената са условима заштите;  

 развој шумарства као привредне гране у складу са условима заштите Резервата; 

 рационално и вишенаменско коришћење шума у складу са Уредбом о заштити Резервата 

(Уредба о заштити СРП ''Делиблатска пешчара '', Службени гласник РС бр. 3/02 и 81/08). 

 

3.  Биланс намене површина за насеље Николинци  

  

Биланс површина грађевинског подручја дат је у табели (Табела 5). Биланс површина је исказан 

кроз основну намену простора. Исказане вредности су добијене графичким очитавањем и не дају се као 

ограничавајући фактор.    

 

Намена простора  

Постојеће грађевинско  
подручје насеља  

(hа)  

Планирано грађевинско  
подручје насеља  

(hа)  

Зона централних садржаја  4,30  4,30  

Спортско рекреативне површине  0,24  0,24  
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Јавно зеленило  10,25  10,25  

Породично становање  134,31  134,31  

Становање са радом  43,08  43,08  

Радна зона  19,66  32,55  

Верски објекти  0,66  0,66  

Улични коридори  53,51  53,51  

Железничка пруга и станица  4,39  4,39  

Свега грађ. подр. насеља  270,40  283,29  

Табела 5. Биланс постојеће и планиране намене простора за грађевиски рејон К.о. Николинци 

  

3.3. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПЕЦИЈАЛНОГ 

РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА  

  

ППППН СРП ''Делиблатска пешчара'' на територији општине Алибунар су обухваћене три 

катастарске општине: КО Алибунар, КО Бантски Карловац и КО Николинци (утицајно подручје na СРП 

''Делиблатска пешчара'').   

Изградња на грађевинском земљишту у грађевинским подручјима насеља у обухвату 

Просторног плана одвијаће се према условима утврђеним просторнопланском документацијом.  

Даља разрада ППППН вршиће се израдом следеће законом предвиђене планске и урбанистичке 

документације:  

 просторни планови општина (усклађивање постојећих или доношење нових планова у 

складу са ППППН);  

 просторно-планска и урбанистичка документација за инфраструктурне коридоре и 

инфраструктурне објекте планиране ППРС и ППППН (магистрални и регионални путеви, 

електроенергетски, телекомуникациони и други коридори);  

 урбанистички планови насеља за које се просторним планом општина утврди да их је 

потребно радити;  

 урбанистички планови одговарајуће регулационе разраде за зоне кућа за одмор, примарне и 

секундарне туристичке центре, узгајалишта дивљачи, пољопривредне комплексе.  

Ван грађевинских подручја, на територијама катастарских општина у обухвату Просторног 

плана, могуће је градити:  

 објекте у функцији туризма, на локалитетима и просторима предвиђеним ППППН;  

 објекте у функцији пољопривреде (економија, машински парк, производња сточне хране, 

рибњаци и сл.);  

 узгајалишта дивљачи са пратећим садржајима;  

 мање објекте у оквиру воћарско-виноградарских зона;  

 куће за одмор у оквиру утврђених зона;  

 објекте путне привреде уз саобраћајнице, у оквиру саобраћајних коридора;  

 објекте неопходне за спровођење заштите и коришћења СРП ''Делиблатска пешчара'' и 

других заштићених локалитета;  

 објекте везане за заштиту од елементарних непогода;  

 објекте у функцији инфраструктурних система.  

Планирана траса магистралног полу-ауто пута М-1.9. Панчево-Вршац, као и регионални пут  

Девојачки бунар-Векерле-Долово, допринеће развоју овог подручја и бољој вези овог дела Јужног 

Баната са ширим окружењем.    

У домену железничке инфраструктуре планирана је реконструкцуја и модернизација 

железничких пруга у оквиру рационалног економског улагања у реконструкцију и очекиване добити 

током експлоатационог периода, с тим да се потенцира развој овог вида превоза код превоза масовних 

роба и интегралног транспорта.   

На подручју општине Алибунар, а у СРП ''Делиблатска пешчара'', налази се туристички 

локалитет ''Девојачки бунар'', који је од примарног значаја за цео простор у обухвату ППППН СРП 

''Делиблатска пешчара''. Због великог броја изграђених објеката, овај локалитет је изузет из заштите. 

Девојачки бунар ће и даље остати најкомплетнији и најфреквентнији туристички локалитет.  То 

потврђује и чињеница да су на том локалитету изграђене бројне куће за одмор, али и за становање. Да 
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не би дошло до деградације овог простора, потребно је дефинисати биолошки и еколошки капацитет 

простора (прихватљив обим и структуру смештајних и услужних капацитета).   

Планирани даљи развој овог туристичког локалитета (опремање спортскорекреативним 

садржајима уз коришћење постојећег геотермалног извора као и реконструкција постојеће и изградња 

планиране инфраструктуре), допринеће развоју не само околних насеља, већ и целог подручја. 

Изградња нових кућа за одмор и рекреацију (''викенд куће'') може се одвијати само у оквиру 

простора који су утврђени за ове намене, на основу урбанистичког плана са одговарајућом 

регулационом разрадом.  

Специјални резерват природе ''Делиблатска пешчара'' је зониран кроз тростепени режим 

заштите (на територији општине Алибунар заступљена су сва три режима):   

I степеном заштите су обухваћени простори које треба сачувати као највредније са аспекта 

заштите природе, II степеном заштите су обухваћени простори на којима је потребно предузимати 

посебне мере унапређивања, а највећи део површина је у зони III степена заштите где се омогућава 

одвијање већине делатности у функцији развоја.  

Дозвољене и забрањене активности у зонама режима I, II и III степена заштите су прописане 

важећом Уредбом о заштити СРП ''Делиблатска пешчара''.  

Према Уредби на простору под режимом заштите I степена забрањена је свака делатност 

(активност), осим научних истраживања и контролисане едукације. На подручју режима II и III стапена, 

забрањује се изградња индустријских и других објеката чији рад  и постојање могу изазвати неповољне 

промене квалитета земљишта, воде, ваздуха, живог света и лепоте предела, односно извођење радова 

који могу нарушити морфолошке и хидролошке карактеристике  терена и интегритет простора.  

У области привреде посебни циљеви су везани за утврђивање стратегије развоја подручја, који 

су  компатибилни са основним циљевима заштите, развоја и унапређења природног комплекса 

(заштићени делови природе).  

Развој пољопривреде на заштићеном природном добру треба ускладити са установљеним 

режимом заштите.  

Највећи део Резервата, који се налази на територији општине Алибунар је под шумама и 

шумским земљиштем и то у III степену заштите.  

Коришћење шума Резервата ће бити усаглашено са режимима заштите. То подразумева 

мелиорацију, узгој и заштиту постојећих шума уз фаворизовање аутохтоних лишчара.  

Планрано је пошумљавање простора ван граница Резервата на шумском земљишту и 

деградираним површинама и формирање ваншумског зеленила у виду заштитног зеленила уз путеве, 

канале и у оквиру пољопривредног комплекса. Ветрозаштитно и пољозаштитно зеленило у оквиру 

пољопрвредног земљишта треба да буде формирано на око 2% територије не рачунајући површине 

које су у саставу СРП-а.  

У ловиштима ''Делиблатска пешчара'', и ''Средњи Банат'' која су у обухвату овог Плана, планира 

се постизање пуног економског капацитета ловишта, повећање бројности и структуре дивљачи, 

очување ретких и угрожених врста и развој ловног туризма.  

У оквиру заштите природних добара приорететни циљеви заштите, коришћења и развоја СРП 

''Делиблатска пешчара'' чији се део налази на територији општине Алибунар су: 

 заштита и праћење стања биљних и животињских врста, њихових популација и станишта,  

 управљање популацијама природних реткости,  

 очување динског рељефа и разноврсности екосистема и мозаичног распореда животних 

заједница,   

 одржавање травних површина, обнова аутохтоних лишчара и уклањање борова у складу са 

режимима заштите и   

 ревитализација пожаришта.  

Предлаже се стицање међународног статуса заштите уписом у Листу светске заштите UNESCO.  
Предметни простор припада Јужнобанатском регионалном систему за водоснабдевање. За 

водоснабдевање овог региона предвиђене су, поред постојећих локалних изворишта, и велико 
алувијално извориште поред Дунава на потесу Ковин-Дубовац-Банатска Паланка. Из овог система 
вршило би се водоснабдевање насеља у следећим општинама: Ковин, Панчево, Опово, Ковачица, 
Алибунар, Вршац, Пландиште и Бела Црква.   

Предметни простор припада Банатском регионалном систему коришћења, уређења и заштите 
речних вода. Заштита од спољних вода банатских водотока у првом реду се односи на заштиту од вода 
реке Тисе и Дунава. Укупни водни режим на овим водотоцима и каналима (квалитет, расподела воде, 
поплаве, и тд.) под снажним је утицајем измењених услова насталих укључењем ових водотока у мрежу 
хидросистема ДТД, тако да они у хидротехничком смислу чине јединствену целину.  
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Све бушотине за експлоатацију минeрaлних сировина, које се налазе на подручју Резервата у 

режимима заштите I и II степена, морају затворити (ликвидирати). Забрањује се изградња истражних и 

контурно истражних бушотина (нафта, природни гас). Ван граница Резервата дозвољени су истражни 

радови, одосно изградња истражних и контурно истражних буштотина, на истражном простору 

одобреном од надлежног Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.  

У области инфраструктурних система предвиђен је даљи развој и ревитализација постојећих 

система, као и изградња нових, чиме би се утицало на побољшање животног стандарда и квалитета 

живота и заштите животне средине.  

Ради побољшања снабдевања електричном енергијом потребно је:  

 изградити 20 kV далековод од насеља Алибунар до локалитета ''Девојачки бунар'',  

 реконструисати постојећу 10 kV мрежу за прелазак на 20 kV напонски пренос на локалитету 

''Девојачки бунар'',  

 реконструисати постојећу 10 kV мрежу за прелазак на 20 kV напонски пренос у насељима 

Алибунар, Банатски Карловац и Николинци,  

 реконструисати постојећи 10 kV далековод који повезује Банатски Карловац и Тилву, за 

прелазак на 20 kV напонски пренос. 

Са аспекта коришћења енергетских извора (нафта, природни гас, геотермалне воде), општина 

Алибунар спада у високо перспективно подручје.  

Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне и нафтоводне инфраструктуре на подручју 

обухвата Просторног плана, пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу обезбеђења 

земног гаса  за све кориснике на предметном подручју и боље експлоатације земног гаса и нафте.  

За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја потребно је изградити спојне путеве 

уз све главне и локалне путне правце оптичким кабловским везама. Систем преноса ће се одвијати 

преко аутоматских дигиталних централа довољног капацитета, које треба поставити у свим насељима.   

 

3.4.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДАЛЕКОВОД 2х400KV ТС „ПАНЧЕВО 2“ – ГРАНИЦА 

РУМУНИЈЕ  

  

Планирани инфраструктурни објекат, 2х400 kV далековод ТС Панчево 2– граница Румуније, као 

интерконективни прекогранични далековод, је стратешки важан објекат, како за национални и локални 

ниво, тако и прекогранични регионални ниво. Он ће представљати још једну интерконективну везу у 

електроенергетском систему земаља Југоисточне Европе, и једну од многобројних планираних 

интерконективних веза у електроенергетском систему земаља Југоисточне Европе у складу са 

споразумом и обавезама UCTE-a (Унија за координацију преноса ел. енергије) чији је члан и наша 

земља. Интерконективне везе у земљама Југоисточне Европе су основни покретач развоја 

прекограничне трговине електричном енергијом и обезбеђују сигурност и стабилност 

електроенергетског система.  

Развој прекограничне трговине електричне енергије у региону захтева да се развој преносне 

инфраструктуре одвија кроз проширивање и јачање интерконекције енергетског система са циљем 

продаје и размене електричне енергије. Изградња планираног 2х400 kV далековода између Србије и 

Румуније ће повећати капацитет електроенергетског система на заједничкој граници и отворити шире 

могућности за размену електричне енергије између две земље и региона у целини и унапредити 

трговину електричном енергијом у Југоисточној Европи.   

Општи циљ Просторног плана је стварање услова за изградњу интерконективног далековода 

2x400 kV између Републике Србије и Републике Румуније, чиме би се постигло међусобно повезивање 

електроенергетских система две државе, повећање обима комерцијалног електроенегетског промета 

између две државе, чиме би се ствотрили услови за повећање остваривање прихода, али и повећања 

енергетске ефикасности смањењем преносних губитака.  

Планом су дефинисани услови за изградњу далековода 2x400 kV, директном применом Плана, 

усклађивање са постојећом и планираном инфраструктуром и коришћење  простора у обухвату Плана. 

Дефинисана је зона посебне намене којом је омогућено несметано функционисање објекта далековода, 

као и коришћење простора у обухвату Плана.  

Приказ трасе далековода дат је у Прилогу 2. 

 
4. ПРИКАЗ И ОЦЕНА  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  
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Оцена постојећег стања природних и атропогених карактеристика комасационог подручја 

извршена је на основу расположивих података из планске и друге документације, као и непосредним 

увидом учињеним обиласком комасационог подручја и институција које управљају природним и 

антропогеним ресурсима.  

  

 4.1. ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА  

  

1. Хидролошке10 и хидрографске11 карактеристике  

  

Простор Општине Алибунар припада банатском регионалном систему коришћења, уређења и 

заштите речних вода. Заштита од спољних вода банатских водотока у првом реду се односи на 

заштиту од вода реке Тисе и Дунава. Укупни водни режим на овим водотоцима и каналима (квалитет, 

расподела воде, поплаве, итд.) под снажним је утицајем измењених услова насталих укључењем ових 

водотока у мрежу хидросистема ДТД, тако да они у хидротехничком смислу чине јединствену целину.  

На комасационом подрују нема природних водотокова. У северном делу комасационог подручја 

развијена је мрежа мелиорационих канала (Слика 3).  

 

 
Слика 3. Положај постојећих водотокова и водног земљишта на комасационом подручју 

 

2. Педолошке карактеристике  

  

На слици (Слика 4) (Извор: Педолошка карта Војводине – 1971.) су приказани типови земљишта 

подручја Катастарске општине Николинци.  

 

                                                 
10 Хидролошке карактеристике се односе на: образовање и губљење водене масе (падавине, кондензација, 

понирање, испаравање отицање и др), појаве и процеси кретања воде у природи, утицај воде на речне токове и 

обрнуто и режим вода на земљи  
11 Хидрографија је грана примењених наука која се бави мерењем и описом физичких карактеристика приобалних 

подручја, језера и река, као и прогнозу њихових промене у времену, укључујући и економски развој, безбедност и 

одбрану, научна истраживања и заштиту животне средине  
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Слика 4. Педолошка карта земљишта комасационог подручја 

 

На подручју к.о. Николинци налазе се следећи типови, подтипови и варијетети земљишта:  

 чернозем карбонатни,  

 чернозем са знацима олегавања у лесу,  

 чернозем на песку,  

 ритска смоница,  

 ритске црнице заслањене,  

 смеђа степска земљишта на песку различите развијености, 

 солоњец, местимично солончакасти.  

  

3. Климатске карактеристике12  

  

Општина Алибунар се налази у зони средњеевропске климе, са изразито континенталним 

карактеристикама које појачавају ваздушне струје из Влашке низије, преко Ђердапске клисуре. Ова 

струјања су ублажена утицајем средње Европе и струјањем са цеверозапада. С обзирома на свој 

положај и отвореност према Карпатима, општина је изложена великом утицају ветрова, кошаве и 

северца.  

Најхладнији месеци су јануар, са просечном температуром од 0,50С и децембар, са просечном 

температуром од 1,20С. С друге стране, најтоплији месец је јул, са просечном температиром од 22,10С. 

Апсолутне максималне температуре су забележене у месецу јулу, од 410С, а минимална температура у 

                                                 
12 Са становишта пројекта комасације од климатских карактеристика је значајно: температура ваздуха,  влажност 

ваздуха, облачност и инсолација, ветар и падавине  
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месецу јануару, од 220С. Апсолутна амплитуда је износила 630С. Према подацима, средњи датуми 

првог и последњег дана са минималном температуром мањом од 00С може да буде у перуоду од 22.10.-

16.04. Број мразних дана за период 1991. – 2006. Године износи годишње у просеку 80,8 дана, док је 

број ледених дана (са максималном дневном температуром испод 00С) просечно годишње 18,4. С друге 

стране просечан број летњих дана (са максималном температуром ваздуха већом од 250С) износи 

100,7, док је просечан број тропских дана (са максималном температуром ваздуха већом од 300С) 38,9 

дана.  

Просечна годишња вредност суме падавина износи 619,1mm, највише у јуну од 89,5mm, а 

најмање у фебруару 23,8mm. Максимална дневна сума падавина у периоду 1991. – 2006. Године 

забележена је у јулу и износи 92mm. Просечан годишњи број дана са падавинама износи 125,4, 

највише у месецу априлу 12,5 дана. Просечан годишњи број дана са снегом износи 20,7 дана а са 

снежним покривачем 31,2 дана.  

Највећа релативна влажност је у децембру (83,9%), јануару (83,6%) и мају (око 64,7 %), док 

просечна годишња вредност износи око 72,6 % што је знак прилично сувог времена. Минимална 

вредност релативне влажности износи 24,2% у априлу. Посматрано по годишњим добима релативна 

влажност је највећа зими 81,4 %, у јесен 75,2 %, лети 67,2%, а најмања у пролеће 66,81 %.  

Средња годишња вредност облачности за Алибунар и околину износи 50%. Облачност опада од 
зимских ка летњим месецима. Највећа је у децембру и јануару 69%, а најмања у јулу 39% и августу 
32%. Број тмурних дана при средње дневној облачности од 80% и већој, износи 90,8 и већи је од броја 
ведрих дана од 88,4 када је средња дневна облачност једнака или мања од 20 %. Осунчавање је у 
тесној вези са облачношћу, тј. дужина осунчавања је у обрнутој сразмери са облачношћу. Трајање 
сунчевог сјаја има велики значај за вегетацију и здравствене прилике. Према подацима највећа 
осунчаност је у јулу и августу око 290h, а најмање у децембру око 59,2h. Годишња просечна вредност је 
око 2166,7h сијања сунца или просечно 6h дневно. На основу података можемо сматрати да је дужина 
осунчавања задовољавајућа.  

Општина Алибунар се налази у зони интензивног јављања ветра. Највећу учесталост имају 

ветрови из југоисточног правца са брзином од 5,5 m/s, док је други по учесталости северозападни 

ветар, са просечном брзином од 3,6 m/s (Слика 5). По месецима, најветровитији су новембар и 

децембар, а нешто мање март и април. Учешће тишина је знатно чешће у летњим месецима, а 

нарочито у јулу и августу. Кошава је сув слаповит ветар, који утиче на исушивање земљишта, док 

северац већином у летњим месецима доноси пријатну хладовину и освежење, често и са кишом. 

Просечан годишњи број дана са јаким ветром (јачине преко 6 Бофора) је око 149,9 дана а са олујним 

ветром (преко 8 Бофора) 30,1 дан.  

 
 

4.2. ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ   

  

Према попису из 2011. године на подручју Општине Алибунар живи укупно 19.780 становника, 

што је за око 13.8% мање у односу на 2002. годину. И у К.о. Николинци приметно је смањење броја 

становника која по попису из 2011. Године има 1114 становника што је за 10,2% мање него 2002. 

Године.   

    

  
Слика 5. Ружа ветрова за подручје Алибунара 
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У табели (Табела 6) приказан је преглед броја становника и домаћинстава са стањем у 2002. и 

2011. години, као и пројекција за 2021. годину.  

 

 

  

Број 
становника 
2002. године  

  

Број 
становника  

2011.   

године  

  

Пројекција 
броја  

становника 

за 2021. 

годину  

Број 

домаћи- 

нстава 

2002. 

године  

Број 

домаћи- 

нстава 

2011. 

године  

Пројекција 
броја  

домаћинстава 

за 2021. годину  

Општина 

Алибунар  
22954  19780  19350  7649  7022  6860  

Николинци  1240  1114  850  408  392  320  

Табела 6. Преглед броја становника и домаћинстава са стањем 2002. и 2011.   

  

4.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  

  

Николинци је сеоско насеље смештено на крајњем источном делу територије општине 

Алибунар. Николинци припада групи равничарских насеља. То је група насеља панонског збијеног типа, 

јер су најчешће плански подизана на погодним природним просторима, на којима доминирају лесне 

заравни и терасе, тако да ова насеља имају све карактеристике војвођанских, плански грађених, села. 

Основе насеља су углавном правоугаоне, са ретким деформацијама, и чине их три-четири улице дуж 

оде насеља које пресецају, под правим углом, споредне улице.   

Грађевинско подручје обухвата подручје од 275 хектара.  

По ППОА за насеље Николинци дефинисана су правила уређења и грађења, уз шематски 

приказ уређења насељених места, те се не предвиђа даља урбанистичка разарада. Постојећа 

грађевинско подручје је рационално искоришћена, а ширење насеља је сведено на оптималну меру.  

У прилогу број 3 дата је прегледна карта намене површина за грађевински подручје К.о. 

Николинци, а у Прилогу број 2 прегледна карта изградње инфраструктуре насеља Николинци.  

Просторним планом дефинисане су зоне као грађевинско земљиште ван грађевинског подручја. 

На комасационом подручју налазе се следеће такве зоне:  

Зона кућа за одмор (на рефералној карти означена као локација са бројем 19/1 – Прилог 1) 

налази се јужно од насеља Николинци на граници са Специјалним резерватом природе Делиблатска 

пешчара. Укупна површина ове зоне износи 12,27ha.  

Зона кућа за одмор (на рефералној карти означена као локација са бројем 19/2 – Прилог 1) 

налази се јужно од насеља Николинци на граници са Специјалним резерватом природе Делиблатска 

пешчара. Укупна површина ове зоне износи 40,83ha.  

Постојеће гробља ван грађевинског подручја (Прилог 1) налази се јужно од насеља 

Николинци и заузима површину од 2,66 ha.  

 

4.4. ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  

  

Општина Алибунар је једна од општина где је започето уређење пољопривредних земљишта 

комасацијом још пре четрдесет година и то у К.о. Локве (1976. године). Постигнути су следећи 

резултати:  

 Решени су имовинско правни односи,  

 Урађена је детаљна каналска мрежа,  

 Створени су услови за наводњавање,  

 Урађен је план намене површина,  

 Формиране су парцеле правилног облика,  

 Урађен је нови премер и планови,  

 Завршен је катастар непокретности.  

Подручје катастарске општине Николинци је, у катастарском смислу, формирано пре више од 

100 година. Ограничења за развој пољопривреде су уситњеност поседа, застарелост машинског парка, 

неповољна старосна структура пољопривредника, неадекватна путна мрежа. Пољопривредне табле у 

оквиру којих су постојеће парцеле пољопривредног земљишта су разноликих димензија и површина.  

Просечна ширина некатегорисаних путева је око 4m. Сви пољски путеви имају земљани 

коловозни застор.  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 111 

Просечна површина пољопривредне парцеле (ванграђевинско подручје) је 1,17  (у приватном 

власништву 0,62) хектарa, просечна површина пољопривредног земљишта по учеснику комасације је 

8,19 хектара, а просечан број парцела којима располаже један учесник комасације износи 7,02.  

Ова величина поседа домаћинстава и парцела и њихова разбацаност могу се, за услове и 

природне погодности (педолошки покривач и бонитетне карактеристике) пољопривредне производње 

на подручју К.о. Николинци сматрати неповољним за ефикасну организацију пољопривредне 

производње и употребу механизације, а тиме и остварење веће добити.  

Структура коришћења површина дата је у табели (Табела 4) и на дијаграму (Слика 6).  

 

 
Слика 6. Структура коришћења површина  

 
4.5. ОЦЕНА СТАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА    

  

Проценат шумовитости у К.о. Николинци је 6% (Табела 3). Све површине под шумама на 

комасационом подручју налазе се у СРП Делиблатска Пешчара. Према ППППН СРП Делиблатска 

пешчара, коришћење шума ће бити усаглашено са режимима заштите. То подразумева мелиорацију, 

узгој и заштиту постојећих шума фаворизовање аутохтоних лишчара.  

На осталом делу комасационог подручја практично не постоји шумско нити ваншумско зеленило. 

Услед неразвијености мреже ваншумског зеленила и евидентне потребе за његово подизање 

(смањење удара ветра, поправљање микроклимата у зони насеља и смањење одношења 

пољопривредних земљишта), мрежу пољозаштитних појасева је могуће формирати уз путеве, канале и 

на пољопривредном земљишту на целој територији катастарске општине.  

  

4.6. ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И РАЗВОЈ СЕОСКИХ  

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА    

  

а) Саобраћајна инфраструктура  

  

У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОА.   

Кроз комасационо подручје пролази државни пут I реда бр. 1.9. Београд – Панчево – Алибунар – 

Уљма – Вршац – граница са Румунијом (Ватин) у дужини од око 4.5km. По ППОА предвиђено је 

задржавање постојећег коридора, уз неопходне мере у циљу задржавања постојећег и евентуалног 

повећања нивоа саобраћајне услуге.   

Кроз К.о. Николинци пролази магистрална пруга бр.6 (Е-66) Београд – Панчево – Вршац – 

Државна граница (Стамора Моравита) у дужини од око 4.5km која повезује Републику Србију са 

Румунијом и коридор Х са коридором IV (Слика 7). За ову пругу планирано је да постане двоколосечна и 

модернизована за брзину од 160km/h.  Још је планирана електрификација, реконструкција постојећег 

колосека, станичних капацитета и комплетне саобраћајно-сигналне опреме, као и изградњу 

индустријских колосека, а према исказаним захтевима и потребама потенцијалних корисника.  

Предвиђена је и изградња нове железничке пруге у складу са правцем развоја железнице 

општина јужног Баната (Алибунар, Ковин, Вршац Бела Црква), афирмацијом железнице као капацитета 

за повећање туристичке понуде ових простора. 
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Слика 7. Приказ инфраструктуре на комасационом подручју 

 

б) Водопривредни објекти  

   

Водопривредним објектима, у смислу Закона о водама, сматрају се: 1) објекти за заштиту од штетног 
дејства вода са водопривредним уређајима и опремом: насипи, регулационе грађевине, ретенције, 
бране, акумулације, одводни канали, дренажни бунари, уставе, црпне станице и објекти за заштиту од 
ерозија и бујица; 2) објекти за коришћење вода: акумулације, водозахвати, црпне станице, резервоари 
за водоснабдевање, магистрални цевоводи или канали са објектима постројења за припрему питке 
воде и бродске преводнице; 3) објекти за заштиту вода: главни колектор за довођење отпадних вода 
до уређаја за пречишћавање отпадних вода, уређаји за пречишћавање отпадних вода и објекти за 
одвођење пречишћених вода; 4) хидромелиорациони објекти са водопривредним уређајима и 
опремом: објекти за наводњавање и објекти за одводњавање  

  

У циљу уређења водног режима на подручју доње тераса општине Алибунар, изграђен је систем 

за одводњавање (каналска мрежа, црпне станице за препумпавање сувишне воде са подручја, 

хоризонтална цевна дренажа и пратећи објекти) и извршена подела подручја на 6 сливних подручја. 

Сливови носе називе црпних станица за одводњавање или имена већих насеља. Територија 

Катастарске општине Николинци припада сливу Алибунарски Рит. Изглед и структура постојеће 

каналске мреже приказана је на слици (Слика 8). Детаљан графички приказ каналске мреже на подлози 

топографске карте размере 1:25000 са ознакама канала приказан је у прилогу 4. Табеларни приказ свих 

канала на подручју К.о. Николинци приказан је у прилогу 5.  

Дренажна проблематика подручја доње терасе Општине Алибунар условљена је чињеницом да 

се на већем делу терасе простиру тешка земљишта (према механичком саставу) која захтевају 

озбиљне мере са аспекта одводњавања. Садашњи систем одводњавања пројектован је и изграђен као 
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класичан мелиоративни систем у пољопривреди. Основна намене му је да у критичном периоду 

прихвати и брзо спроведе сувишне воде из сливног подручја до реципијента у овом случају канал ДТД.   

Систем за одводњавање почива на раду каналске мреже различитог нивоа, која прикупља 

сувишне воде са подручја и евакуише их гравитационо или преко црпних станица (укупан капацитет 

11,8 m3/s) у канал ДТД.   

Каналска мрежа је добро распоређена по простору, претежно по депресијама и углавном на 

растојању од 300-400 m. Ипак, њена функционалност је дискутабилна. Каналска мрежа је предугачка и 

слабо одржавана, што утиче на инертност читавог система за одводњавање и његову спору реакцију на 

ефекте препумпавања сувишне воде са сливног подручја. Слаби дотицаји до црпне станице су између 

осталог последица замуљења каналске мреже, као и зарастања различитим врстама вегетације.  

 

 
Слика 8. Изглед и структура постојеће каналске мреже 

 

Хоризонтална цевна дренажа на комасационом подручју је изграђена на 555 hа у сливу 

Николинци II (Слика 9).   
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Слика 9. Хоризонталана цевна дренажа у К.о. Николинци  

 

Резултати спроведених техничких увида у стање и функционалност постојећих система заштите 

од унутрашњих вода на подручју општине Алибунар, показују да је и даље значајан део површина 

угрожен високим нивоима подземних вода, чије дубине често не задовољавају захтевани критеријум за 

пољопривредне површине. С друге стране, тежак механички састав земљишта и слабије 

функционисање и одржавање дренажних система утиче да се појављују површине (водолеже) на 

којима се задржава атмосферска вода. Све су то разлози због којих се одводњавању мора и даље 

посветити дужна пажња.  

За каналску мрежу на целој територији Општине Алибунар надлежно је предузеће ВДП „Јужни 

Банат“, Вршац. Пројекат изградње и реконструкције каналске мреже је у фази израде од стране овог 

предузећа те због тога није могао бити обухваћен овим Програмом. У фази реализације комасације на 

територији К.о. Николинци мора се узети у обзир и тај пројекат и успоставити тесна сарадња са ВДП 

„Јужни Банат“ у циљу унапређења каналске мреже.  

Проблем недостатка система за наводњавање је евидентан у Општини Алибунар. У циљу 

решавања овог проблема израђен је ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ВОДЕ ЗА 

НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА НА ДОЊОЈ ТЕРАСИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

(Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2014. године). Приликом извођења радова на 

комасацији мора се узети у обзир овај пројекат који потенцијално може имати велики утицај на развој 

пољопривреде на комасационом подручју.  

Општина Алибунар је један од репрезената слабог развоја наводњавања у Републици Србији. И 

поред доброг положаја доње терасе, у близини квалитетне воде за наводњавање (канал ДТД), као и 

изграђене густе каналске мреже за одводњавање, која се може искористити и за наводњавање, исто се 

јако мало примењује. Тако се наводњава само 2.050 hа од укупно 14.331 hа земљишта I и II класе 

према погодности за наводњавање .   

Чињеница да су на подручју просечно најзаступљенија газдинства средње величине до 10 hа, 

говори у прилог слабе примене наводњавања. С друге стране, само четири компаније ("Агростепа", 

"Biogas energy", "Локве" и "Агропородукт") на целом подручју газдују пољопривредним површинама у 

комплексу већем од 100 hа. На површинама прве 3 компаније системски се спроводи наводњавање.  

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета у Општини 

Алибунар оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају Јужнобанатског 

регионалног система), из којег ће се снабдевати становништво насеља општине Алибунар, као и само 

они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. Дугорочно посматрано, 

предвиђа се пребацивање одређене количине воде са ''Годоминско-Шалиначког'' изворишта у овај 
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систем, као и коришћење вода реке Дунава (непосредно или упуштањем у подземље) уколико исте 

имају одговарајући квалитет. Снабдевање водом Алибунара и осталих насеља Општине, засниваће се 

на коришћењу постојећих изворишта, уз њихову санитарну заштиту, ревитализацију и заштиту од 

деструкције коју би могла да изазове неконтролисана градња објеката у њиховој околини. Постојећа 

водоводна мрежа у насељима се задржава са делимичном реконструкцијом на деоницама које не 

задовољавају планске потребе.Снабдевање водом у оквиру рубних предела насеља и атару, као и 

тамо где нема могућности за снабдевање водом преко водоводне мреже, биће решено индивидуално, 

путем бушених бунара.  

Што се тиче одвођења воде тиче, канализациона мрежа за прихват отпадних вода није 

изграђена, већ се отпадне воде директно упуштају у водотокове (канале) без претходног 

пречишћавања, или се упуштају у подземље путем упијајућих бунара. У плану је развој сепарационих 

канализационих система, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно 

атмосферске отпадне воде. Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка 

санитација урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван 

територије све отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. Канализациони системи су у врло 

уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну и органску целину са њим. Због тога се 

канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система водоснабдевања. У наредном 

периоду следи изградња канализационих система у насељима Општине у којима није изграђена. Јавна 

канализациона мрежа се не може градити без започињања активности на изградњи постројења за 

пречишћавање отпадних вода, како је дефинисано водопривредном основом. Отпадне воде из насеља 

Алибунар и Банатски Карловац ће се пречишћавати на ППОВ у насељу Алибунар. За насеља 

Владимировац, Селеуш и Локве ће се градити самостална постројења за пречишћавање на познатим 

локацијама ван грађевинског подручја насеља, а за насеље Јаношик у грађевинском подручју овог 

насеља. За остала насеља ће се накнадно утврдити локације постројења (Добрица, Иланџа, Нови 

Козјак и Николинци).  

  

в) Енергетска и ТТ инфраструктура  

  

У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОА, са садржаном 

енергетском и ТТ инфраструктуром (Слика 7).  

Кроз К.о. Николинци пролази планирани далековод 2х400 kV ТС “Панчево 2“ – граница Румуније. 

За трасу овог инфраструктурног коридора утврђен је јавни интерес за експропријацију, односно 

административни пренос непокретности – земљишта и објеката, одлуком Владе Републике Србије 

("Службени гласник РС", бр. 32/14). Донесен је и Закон о утврђивању јавног интереса и посебним 

поступцима експропријације и прибављањадокументације ради реализације изградње система за 

пренос електричне енергије 400 kV напонског нивоа ”Трансбалкански коридор – прва фаза” ("Службени 

гласник РС", бр. 115/14). Поступак експропријације у оквиру овог коридора је у току.  

На територији К.о. Николинци постоје далеководи напона 20 kV и 110 kV као и планирани 20 kV 

далеководи (Слика 7).  

На комасационом подручју постоји и развијена ТТ мрежа као и гасоводна мрежа средњег и 

високог притиска (Слика 7).  

 
4.7. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА  

  

Заштита природних добара  

Основни циљ у области природних добара је њихова заштита и унапређење. Најзначајније 

природно добро представља СРП Делиблатска пешчара. Делиблатска пешчара има међународни 

статус као подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности. У оквиру UNESCO-

MaBпрограма ''Човек и биосфера'' чији је циљ обједињавање заштите биодиверзитета, културних 

вредности и економског развоја одређеног подручја, предлаже се да СРП ''Делиблатска пешчара'' 

постане део мреже резервата биосфере.  

Приоритети заштите природних добара и биодиверзитета на простору обухвата Просторног 

плана до 2015. године су: уписивање Делиблатске пешчаре у UNESKO-MaB листу резервата биосфере, 

санација деградираних простора са најзначајнијим неповољним утицајем на природне вредности и 

животну средину и заснивање информационог система о заштићеним подручјима и биодиверзитету.  

На подручју Специјалног резервата Делиблатска пешчара у складу са Уредбом о заштити 

обезбеђује се: заштита и праћење стања биљних и животињских врста, њихових популација и 

станишта; одржавање травних површина, нега и обнова аутохтоних лишћара, уклањање затечених 
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засада борова; спонтана или планска ревитализација пожаришта; планска заштита од пожара; поновно 

насељавање аутохтоних биљних и животињских врста природних реткости и обезбеђивање 

одговарајућих станишта; управљање популацијама природних реткости; очување динског рељефа и 

осталих геоморфолошких облика; разноврсности екосистема, биљног и животињског света и мозаичног 

распореда животних заједница; замена деградираних багремових састојина и потпомагање сукцесије 

жбунасте у шумске заједнице аутохтоних лишћара и друге активности на очувању и унапређивању 

стања заштићеног природног добра; контролисано сакупљање биљних и животињских врста; 

коришћење пољопривредног земљишта, сточарство на традиционални начин; уређење и коришћење 

простора у складу са прописаним режимом заштите на начин којим се омогућава очување природних 

вредности; научноистраживачки рад и мониторинг, васпитно-образовне активности и презентација 

добра, уз одговарајуће опремање; опремање простора за потребе еколошког туризма и лова.   

У оквиру ове зоне налазе се туристички локалитети Девојачки бунар, као и зоне кућа за одмор, 

које се као изграђене површине задржавају, уз забрану њиховог даљег ширења.  

СРП ''Делиблатска пешчара'' поверава се на старање ЈП ''Војводинашуме'' Петроварадин. 

Заштићеним подручјем се управља на основу плана управљања у складу са Законом о заштити 

природе.  

Након усаглашавања акта о заштити (Уредба о заштити СРП ''Делиблатска пешчара'') са 

Уредбом о режимима заштите (''Службени гласник РС'', бр. 31/12), потребно је детаљније дефинисати 

забране и ограничења за изградњу објеката, радове и активности у Резервату.  

  

Заштићена непокретна културна добра  

На територији К.о. Николинци нису евидентирана непоктретна културна добра.  

  

Заштита животне средине  

Стратешко опредељење Општине Алибунар је усмерено у контексту одрживог развоја и заштите 

природних ресурса од деградације, што подразумева израду локалног регистра извора загађивања и 

успостављања мониторинга квалитета ваздуха, вода, земљишта, буке и нејонизујућег зрачења, као и 

реализацију мера  и активности ради заштите природних ресурса.  

  

4.8. SWOT АНАЛИЗА  

  

Основне снаге (strengths), слабости (weaknesses), могућности (opportunities) и претње (threats) 

будућем развоју планског подручја су:  

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Процентуално највећи број грађана 

румунске националности у Србији, те 

традиционално добра сарадња са 

Румунијом 

- Релативно развијена међународна 

сарадња (SDC, Норвешка, Јапан, Грчка, 

Италија, UNDP, DFID, Словачка) 

- Започет процес “bottom-up” развоја 

заједнице кроз формирање ЛАГ, ЛИДЕР 

приступ  Покривеност региона 

инфраструктуром (саобраћајна доступност, 

комуналном, социјалном, образовном, ИТ), 

- Квалификовани радници прехрамбеног 

профила (месари, пекари) 

- Неидентификовани и невалоризовани 

специфични и конкурентни локални производи 

и услуге 

- Непостојање јаке базе МСП и предузетничког 

духа везаних за локалне производе и услуге  

Низак ниво конкурентности постојећих 

руралних производа и мале инвестиције у 

истраживање и развој 

- Висока стопа незапослености, међу највишим у 

Војводини 

- Висок удео запослености у екстензивној 

пољопривреди, јавном сектору и трговини  

Ниво просторног планирања не задовољава 

елементарне потребе МСП 

- Недостатак подстицаја за останак и 

привлачење стручних и високообразованих 

кадрова 

- Недовољно диверсификована пољопривредна 

производња  (кукуруз, пшеница) 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Природни ресурси за економску 

експлоатацију (обновљиви извори енергије: 

- Брзе промене у захтевима потрошача и у 

моди потрошње 
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ветар, термални извори, вода и плодно 

земљиште) 

- Делиблатска пешчара (као ресурс погодан 

за економско коришћење): излетнички, 

спортско-рекреативни и welness туризам, 

експлоатација лековитог и ароматичног 

биља, воћа и печурака   

- Геостратешки положај у односу на Београд, 

Темишвар и Европске коридоре 

- Повећање захтева тржишта у експанзији за 

производима са ознакама порекла, 

квалитета и традиције 

- Глобални тренд специјализације и улагања 

у развој људских ресурса и знања као 

кључних фактора за повећање 

конкурентности 

- Финансијска улагања у екологију од стране 

различитих  донатора (националних, 

покрајинских, општинских и међународних), 

као предуслов за улагања 

- Фондови и програми за диверзификацију 

пољопривреде и развој руралне 

непољопривредне економије 

- Нови маркетиншки канали који произилазе 

из технолошких промена/иновација 

- Глобална економска криза 

- Либерализација тржишта 

- Подизање цене енергената и сигурност 

добављача 

- Конкурентност осталих региона (Вршац, 

Панчево, Београд и Нови Сад) 

 
5. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ (ПЛАН РАДА)  

  

Програмом комасације ће се разрадити основни концепти као и решења дата у Просторном 

плану Општине Алибунар, као и законским и другим документима наведеним у овом програму.  

Сагласно основним и посебним циљевима просторног развоја дефинисаним у Просторном 

плану Општине Алибунар, овим програмом комасације се програмирају радови којим се стварају 

предуслови за:  

 развој и уређење села који ће третирати интегрално са организацијом и уређењем сеоског 

атара као простора непосредних развојних услова и ресурса,  

 укрупњавање парцела и поседа пољопривредних домаћинстава, односно газдинстава,  

 повећање степена шумовитости и обраслости подручја (подизањем пољозаштитних 

појасева) и заштите пољопривредно земљиште од штетног дејства ветра (на око 2% 

територије),  

 уређење каналске мреже система за одводњавање,  

 уређење мреже некатегорисаних пољских путева уз минимално заузимање пољопривредног 

земљишта и са оптимизацијом извршења транспортног рада код обраде земљишта и 

убирања летине,  

 решавање имовинско-правних односа на непокретностима у комасационом подручју,  

 државни премер и израда катастра непокретности за комасационо подручје.  

  

Програм ће се реализовати тако што ће се:  

  

 израдити главни пројекат комасације,  

 образовати Комисија за комасацију и њене подкомисије (Комисију за комасацију образује 

Скупштина Општине Алибунар),  

 саставити комасациона маса на основу утврђеног фактичког стања (које утврђује Комисија 

за комасацију и о коме саставља записнике),  

 извршити комасациона процена вредности земљишта,  

 извршити геодетски радови на премеру комасационог подручја,  

 извршити утврђивање и обележавање граница отворених канала система за одводњавање,  

 извршити утврђивање и обележавање граница пољозаштитних појасева,  
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 извршити пројектовање и изградња (равнање и ојачање неких коловоза) мреже пољских 

(некатегорисаних) путева,  

 обезбедити документација, донети Начела расподеле комасационе масе, извршити 

расподела земљишта из комасационе масе, донети решења о расподели и извршити 

увођење у  нови посед учесника комасације, 

 извршити државни премер и израда катастра непокретности за цело подручје катастарске 

општине (укључујући и грађевинско подручје).  

  

Да би се реализовали радови на комасацији овим програмом ће се:   

  

• евидентирати могући пројекти на извођењу радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта,  

• утврдити глобални предмер и предрачуна радова на комасацији комасацији и обнови 

премера грађевинског подручја,  

• дати основна организација послова на реализацији овог програма,  

• дати извори финансирања радова.  

 
5.1. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, истовремено са доношењем одлуке о 

спровођењу комасације, Скупштина Општине Алибунар ће образовати Комисију за комасацију, која 

спроводи поступак комасације (Прилог број 6: Пример решења о образовању комисије за комасацију).  

Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.  

За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним правосудним испитом, 

а за чланове комисије именује се по један дипломирани инжењер пољопривреде, геодетски инжењер, 

дипломирани инжењер архитектуре или просторног планирања и три представника учесника 

комасације, а по потреби и дипломирани инжењер шумарства.   

Стручне и административне послове комисије обавља Секретар комисије, дипломирани правник 

кога именује Скупштина Општине Алибунар из редова запослених у управи Општине Алибунар.  

Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта и поткомисију за утврђивање 

дугогодишњих засада и објеката.  

Општина Алибунар утврђује накнаде за рад чланова Комисије за комасацију, подкомисија и 

Секретара комисије, трошкове за канцеларије и материјал као и радно време за њихов рад.  

  

5.2. ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ  

  

За потребе организације и планирања радова од стране Општине Алибунар, праћења динамике 

извођења радова, припрему документације за јавно надметање и израду конкурсне документације, 

геодетско-технички радови на комасацији се могу груписати по фазама и то:  

  

1. ФАЗА   

(радови који се изводе након увођења извођача у посао)  

  

 Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале документације 

комасационог подручја 

 Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије 

комасацијом 

 Утврђивање фактичког стања 

 Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих параметара за UTM 

пројекцију 

 Премер комасационог подручја (комасациони премер)  

o дефинисање координата граница катастарске општине и комасационог подручја на 

основу података постојећег премера,  

o геодетска мерења и прикупљање података о непокретностима,  

o преузимање (или одређивање) координата граница водотокова, саобраћајних објеката и 

др.   
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o израда топографског плана,   

o израда прегледног плана постојећег стања,  

o премер грађевинског подручја  

 Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта,   

  

2. ФАЗА   

  

 Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних) путева и осталих 

заједничких површина,  

 Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња, равнање, 

рекултивација земљишта итд.)   

 Израда документације за расподелу комасационе масе: o израда књиге фонда комасационе 
масе старог стања,  o израда исказа и сумарника исказа старог стања,   

o израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента одбитка вредности 

земљишта за заједничке потребе;  

 Расподела комасационе масе: o излагање исказа старог стања и узимање жеља о расподели 

земљишта, o одређивање позиције нових парцела и поседа, израда прегледног плана 

расподеле комасационе масе и излагање на јавни увид,  

o решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе,  o одређивање координата 

граничних тачака објеката и парцела новог поседа,  

 Израда геодетске основе за обележавање новог стања,  

 Израда плана геодетског обелележавања новог стања на терену  

  

3. ФАЗА   

  

 Реализација плана геодетског обележавањановог стања на терену,  

 Израда ДКП-а новог стања,   

 Израда исказа новог стања,  

 Израда записника о привременој примопредаји земљишта из  комасационе масе,   

 Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене примопредаје земљишта),   

 Катастарско класирање земљишта,  

 Доношење решења о расподели комасационе масе,  

 Израда техничких извештаја и елабората премера, 

 Израда базе података катастра непокретности. 

  

5.2.1. Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале 

документације  

  

Документација катастра непоктености стања (база података катастра непокретности и 

катастарски планови) се преузима (у оригиналу или копији) од Службе за катастар Републичког 

геодетског завода у Алибунару.   

Просторно планска докумнтације се преузима у одговарајућем облику (претежно дигиталном) од 

надлежних урбанистичких институција Општине Алибунар.  

  

5.2.2. Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије 

комасацијом  

  

Главни пројекат треба да има следећи садржај:  

1. Опште податке о предмету пројекта и пратећој документацији;   

2. Пројектни задатак за израду главног пројекта;   

3. Основе за израду пројекта (прописе, подлоге за пројектовање);   

4. Технички извештај о извршеним претходним радовима;   

5. Пројектно решење геодетско-техничких радова (садржај и техничкотехнолошку разраду, 

смернице и упутства за извођење);   
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6. Организацију радова (редослед радних активности и време реализације);   

7. Предмер и предрачун радова (обим, врсту и цену радова);   

8. Графичке прилоге и пратеће елаборате.  

  

Пројектно решење треба да садржи следећа поглавља:  

  

1. ТАЧКЕ РЕФЕРЕНТНЕ МРЕЖЕ, КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР  

1.1. Тачност комасационог премера и поступак контроле квалитета радова и  остварења 

утврђене тачности  

1.2. Тачке референтне мреже,  

1.2.1. Параметри трансформације  

1.2.2. Локална референтна мрежа, стабилизација, мерење, изравнање,  

1.2.3. Полигонска мрежа,   

1.2.4. Слободне геодетске тачке  

1.3. Идентификација и обележавање граница комасационог  подручја,  

1.4. Опис и спецификацију геодетске методе мерења,  

1.5. Прикупљања података о непокретностима  на ванграђевинском подручју подручју и 
обележавање граница сталних објеката и дугогодишњих засада,  

1.6. Премер и прикупљање података о непокретностима у грађевинском подручју,  

1.7. Дигитални модел терена (модел података, геодетска метода мерења, графички приказ).  

 

2. УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ПРЕ КОМАСАЦИЈЕ  

2.1. Преузимање и конверзија базе података катастра непокретности  

2.2. Израда дигиталног катастарског плана постојећег стања (стања пре комасације)   

2.3. Утврђивање фактичког стања    

2.3.1. Поступак, припрема, јавно оглашавање,   

2.3.2. Позивање странака,   

2.3.3. Провођење промена у бази података катастра непокретности,   

2.3.4. Записник о утврђивању фактичког стања  

2.4. Књига фонда масе, искази земљишта  

  

3. КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА И КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ  

3.1. Комасциона процена,  

 Основни подаци о комасационом подручју   

 Анализа подлога за комасациону процену земљишта (педолошке карте подручја; 

геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке карактеристике подручја; 

геодетско-картографска документација),   

 Рекогносцирање комасационог подручја и избор места за отварање педолошких 

профила и техника отварања профила,  

 Анализа података о профилима,  

 Разврставање земљишта у процембене разреде,   

 Израчунавање просечних приноса и прометне вредности земљишта,  

 Састављање табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта  

 Разврставање (класификација) земљишта,  

 Одређивање координата граничних тачака процембених разреда и приказ граница,  

 Прегледни план комасационе процене земљишта  

 Утврђивање вредности неплодних земљишта,  

 Утврђивање вредности објеката,  

 Утврђивање вредности дугогодишњих засада,  

 Утврђивање вредности пољопривредног земљишта на посебним локацијама са 

увећаном тржишном вредношћу,  

3.2. Катастарско класирање  

  

4. ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  

4.1. Саобраћајна инфрструктура,  

4.1.1. Државни и општински путеви  
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4.1.2. Мрежа пољских путева  

 Топографска основа и друга документација за израду пројекта мреже пољских 

путева  

 Принципи пројектовања пољских путева,  

 Функционална класификација (подела) пољских путева,  

 Шема (облик) мреже пољских путева,  

 Интензитет промета на пољским путевима,  

 Основни елементи за пројектовање пољских путева,  

 Попречни профили пољских путева,  

 Проширење коловоза пољског пута у кривини,  

 Коловозна конструкција,  

 Дебљина коловозних конструкција пољских путева,  

 Трасе путева, раскрснице и укрштања путева и проширења пута, 

 

• Растојања између путева, оријентација парцела,  

• Објекти на пољским путевима,  

4.2. Воде и водно земљиште,  

4.2.1. Водно и приобално земљиште  

4.2.2. Водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица  

4.3. Шуме и шумско земљиште,  

4.3.1. Шуме и шумско земљиште,  

4.3.2. Деградиране и девастиране шуме, дрвенасто и остало растиње, 4.3.3. 
Мелиорација и крчење деградираних шума, дрвенастог и осталог растиња.  

4.4. Заштита животне средине и културних добара,  

4.4.1. Заштита животне средине,  

4.4.2. заштита културних добара  

4.5. Заштита земљишта од ерозије водом,  

4.6. Остали инфраструктурни објекти на комасационом подручју  

(железничка мрежа, гасовод, електромрежа),  

4.7. Техничко уређење терена.   

  

5. РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ, ГРУПИСАЊЕ ПАРЦЕЛА, ЗАВРШНИ  

КОМАСАЦИОНИ РАДОВИ   

5.1. Коефицијент умањења вредности за заједничке потребе,  

5.2. Искази земљишта новог стања,  

5.3. Расподела комасационе масе (излагање исказа, узимање жеља),   

5.4. Елементи за обележавање парцела новог стања, обележавање парцела на терену,   

5.5. Записник о увођењу у посед учесника комасације и поступак по приговорима,  

5.6. Решења о расподели комасационе масе, жалбе на решења  

  

6. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ  

6.1. Упутство за израду дигиталног катастарског плана, нумерација и рачунање површина 

катастарских парцела и објеката;  

6.2. Упутство за формирање базе података катастра непокретности;  

6.3. Упутство за састављање техничких извештаја  
 

5.2.3. Утврђивање фактичког стања  

  

За потребе састављања комасационе масе врши се утврђивање фактичког стања у погледу 

положаја и имаоца права својине и других стварних права на катастарским парцелама у комасационом 

подручју за око 1025 учесника комасације.  

Ако се фактичко стање, које на терену није спорно у погледу права својине и других стварних 

права на парцели не слаже са стањем катастру непокретности, парцеле ће се укључити у комасациону 

масу на основу фактичког стања. Овим се не дирају права трећих лица на те парцеле.  

Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд. Ови спорови 

сматрају се хитним.  
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До правоснажности пресуде о спору, као учесник комасације сматраће се фактички корисник 

парцеле.  

Утврђивање фактичког стања врши Комисија за комасацију која саставља Записник о 

утврђивању фактичког стања. Записник о утврђивању фактичког стања обавезно садржи:  

 назив: Општина Алибунар _________, Катастарска општина,  

 личне податке о имаоцу права, односно називу, пребивалишту и адреси правног лица,  

 ЈМБГ или МБ,  

 бројеви катастарске парцела, површине, назив потеса, катастарску културу и катастарску 

класу и укупну површину,  

 број досадашњег листа непокретности,   

 терете и ограничења,  

 изјаве странке и евентуалне изјаве других лица са подацима, којима се, на основу 

предочених доказа и података прихвата фактичко стање унето у Записник,  

 датум, потписе странака и овлашћеног лица Комисије за комасацију.  

Први подаци о праву својине и другим стварним правима на парцелама које се уноси у 

комасациону масу, узима се са стањем у катастру непокретности или фактичко стање. Документација 

за утврђивање фактичког стања (база података катастра непокретности и катастарски планови) се 

преузима (у оригиналу или копији) од Службе за катастар Републичког геодетског завода у Алибунару.  

Утврђивање фактичког стања се врши у одговарајућим просторијама. Просторије морају имати 

услове за пријем странака и чување катастарске и геодетско-техничке документације.  

  

5.2.4. Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих параметара 

за UTM пројекцију  

  

У циљу ефикасног обављања премера комасационог подручја неопходно је обезбедити 

одговарајућу геодетску основу. Податке о геодетској основи (координате референтних, 

тригонометријских и полигонских тачака) треба преузети од Републичког геодетског завода, Службе за 

катастар непокретности у Алибунару.   

Локалну референтну мрежу треба да чини скуп трајно стабилизованих тачака на комасационом 

подручју која ће се успоставити ради реализације државног координатног система. Трансформационе 

параметре за комасационо подручје треба одредити на основу координата тачака које су изражене у 

UTM и Gaus – Krigerovom координатном систему применом одговарајуће трансформације.  

  

5.2.5. Премер комасационог подручја (комасациони премер)  

  

Предмет комасационог премера  

  

Предмет комасационог премера и прикупљања података о комасационом подручју су:  

 граница комасационог подручја,  

 границе катастарске парцела које остају у фактичком стању, сталних објеката, 

дугогодишњих засада, водотокова,   

 непокретности у грађевинском подручју,  

 географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.,  

 рељеф земљишта за потребе обезбеђења дигиталног модела терена,  

 остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине постојећих пољских 

путева, привремених објеката итд.).  

  

Тачност хоризонталног положаја непокретности  

  

За комасациони премер могу се пројектовати све уобичајене геодетске методе којима се 

обезбеђује тачност координата тачака непокретности утврђене за размеру катастарских планова 

1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру 

премера непокретности  ("Службени гласник РС", број 69/02).  

 

Размера катастарског плана  1:500  1:1000  1:2000  1:2500  1:5000  

Стандардна девијација  положаја граничних тачака           



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 123 

парцела  [m]  0.05  0.10  0.15  0.20  0.25  

Стандардна девијација положаја осталих тачака [m]   0.08   0.15  0.20  0.25  0.30  

Стандардна девијација висина тачака [m]   0.05  0.10  0.15   0.18   0.30  

Табела 7. Табела стандардних девијација положаја граничних тачака према Уредби о примени 

технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (2002.) 

  

Дугогодишњи засади  

  

Утврђивање дугогодишњих засада на комасационом подручју извршиће посебна подкомисија 

коју именује Комисија за комасацију.  

Дугогодишњи засади су таква основна средства за чије су подизање потребне знатне 

инвестиције, које ће за њих бити дугорочно везане. Осим тога дугогодишњи засади захтевају посебну 

агротехнику, посебан систем машина специјализовану радну снагу, распрострањеност им је ограничена 

и сл. Према томе, подизање дугогодишњих засада и избор њихове структуре зависи како од природних, 

тако и од друштвено-економских услова. Природни услови, они који се односе на земљиште 

(педолошке особине земљишта, положај земљишта, рељеф, географска ширина, надморска висина и 

сл), климу (топлота, светлост, ваздух, падавине и сл.) и биолошке особине засада представљају веома 

значајне чиниоце који утичу на структуру засада. 

Дугогодишњи засади у комасацији су: воћњак, виноград, шума, луцерка и детелина. Они 
остају у фактичком стању и додељују се, по правилу, учеснику комасације, власнику дугогодишњих 
засада.  

Под воћњаком се подразумева наменска садња дрвећа и жбуња за производњу хране. Воћњаци 

се састоје од воћног или језграстог и производног дрвећа које се гаји за комерцијалну производњу. 

Воћњак је катастарска парцела на којој су засађена воћна стабла, без обзира на начин гајења, старост 

воћака и степен проређености.  

  Виноград је катастарска парцела на којој је засађена винова лоза, без обзира на начин гајења, 

старост винове лозе и степен проређености  

 Под шумом се подразумева се површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем. Под 

шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу шума и семенске плантаже, као и 

заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари. Шумом се не сматрају одвојене групе шумског 

дрвећа на површини мањој од 5 ари, паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод 

далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину.  

 Луцерка и детелина су најзначајније вишегодишње крмне легуминозе.  

Ако се дугодогишњи засади уништавају, или изузетно додељују другом учеснику комасације, у 

циљу утврђивања правичне накнаде за унете дугогодишње засаде у комасациону масу, извршиће се 

утврђивање њихове тржишне вредности по прописима о експропријацији.  

Дугогодишњи засади утврђују се увидом на лицу места, уз обавезу да се прегледа 

документација о сваком засаду, утврди стање садница у односу на почетак године, утврди да ли је 

вршено досађивање, да ли је вршено крчење засада.  

О утврђеним парцелама са дугогодишњим засадима саставља се записник са описом свих 

засада и графичким прилогом (на ортофотоплану). Записник усваја Комисија за комасацију.  

Карактеристика овог комасационог подручја је постојање већих површина под дугогодишњима 

засадима који су остарели и запуштени. Једини начин за адекватно коришћење тих пољопривредних 

површина је потпуно крчење старих засада и садња нових.  

  

Стални објекти на комасационом подручју  

  

Под појмом сталних објеката на комасационом подручју подразумевају се објекти чији ће 

положај, односно границе експропријације, остати непромењене и након изведене комасације и то: 

инфраструктурни објекти (саобраћајна и водопривредна инфраструктура), грађевински објекти у 

пољопривреди, евидентирана културна добра и археолошки локалитети, поједини пољски путеви, 

позајмишта земље, материјални ровови, археолошка налазишта, споменици културе и др.  

Стални објекти се пре комасационог премера обележавају белегама од стране њиховог 

власника, односно корисника.  

  

Утврђивање и обележавање граница водотока  
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На територији К.о. Николинци не постоје природни водотокови. На слици (Слика 8) приказана је 

каналска мрежа. У поступку комасације ће се обележити и снимити границе постојећих канала.  

Подаци о постојећим каналима, добијени од Водопривредног друштвеног предузећа ″Јужни 

Банат″ Вршац, дати су по сливовима и приказани су у Прилогу 5, а елементи канала су дати на слици 

(Слика 10).  

 

 
 

Сва потребна и детаљна документација о каналима на подручју Катастарске општине 

Николинци се може преузети од Водопривредног друштвеног предузећа ″Јужни Банат″ Вршац.  

 

Утврђивање и обележавање граница шума и крчење шикара и дрвенастог 

растиња  

  

Повећање потреба за шумским сортиментима и шумама као еколошким простором, захтева 

истовремено и вишефункционално коришћење шума и шумског простора. Често се на истом простору 

сусреће више намена, тако да се јавља потреба за разграничењем одређених функција шума. Због 

тога је неопходно утврдити глобалну и основну намену појединих састојина. Глобална намена се 

односи на цео шумски комплекс и у складу је са општим циљевима газдовања, а основна намена 

представља приоритетну функцију шума.  

Све функције шума могу се сврстати у следеће групе:  

 Комплекс еколошких (заштитних) функција  

 Комплекс производних функција  

 Комплекс социјалних функција  

Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско - здравствене 

и друге функције.  

Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког и просторног), 

дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума (лековито биље, печурке, 

шумски плодови, смола и др.), као и производња кисеоника посебно специфичне и врло значајне 

функције шума.  

У социјалне функције шума убрајају се: туристичко - рекреативне, образовне, научно - 

истраживачке, одбрамбене и друге функције.  

  

Утврђивање и обележавање граница под шумама  

  

Границе парцела под културом шума, као дугогодишњим засадом, обележиће се на основу 

података из катастра непокретности или према фактичком стању на терену.  

  

Утврђивање и обележавање границе општинских путева13  

  

                                                 
13 Према Закону о јавним путевима, општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, 

односно града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева   

  
Слика 10. Елементи канала  
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На слици (Слика 7) представљена ја прегледна карта државних и општинских на комасационом 

подручју према фактичком стању. Границе парцела јавних путева обележиће се на основу података из 

катастра непокретности или одговарајуће пројектне документације.  

  

Премер и прикупљање података о непокретностима у грађевинском подручју  

  

Премер грађевинског подручја насеља Николинци ће се извршити у складу са важећим 

геодетским прописима. Премер граница парцела и објеката ће се извршити са тачношћу за размеру 

катастарских планова 1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени технологије глобалног 

позиционог система у оквиру премера непокретности  ("Службени гласник РС", број 69/2002), (Табела 

7).  

Обележавање границе грађевинског подручја насеља Николинци ће се извршити на основу 

одлуке Општине Алибунар о одређивању границе грађевинског подручја насеља Николинци (ова 

одлука се мора донети пре обнове премера).   

Идентификацију и обележавање граница парцела и објеката у насељу ће извршити власници 

непокретности у сарадњи са извођачем радова на обнови премера.  

Општина Алибунар ће благовремено обезбедити о свом трошку бетонске или камене белеге и 

то за омеђавање:  

 границе катастарске општине (око 500 белега),   

 границе грађевинског подручја (око 100 белега) ,   

 границе постојећих парцела и објеката и нових парцела (око 2500 белега) и благовремено 

ће их ставити на располагању извођачу радова на обнови премера грађевинског подручја 

(тачан број белега ће се утврдити Главним пројектом комасационог премера и уређења 

земљишне територије комасацијом, а у Програму је дат глобални предмер).  

  

5.2.6. Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта  

  

Комасациону процену вредности земљишта изводи подкомисија у коју се, сагласно члану 35. 

Закона о пољопривредном земљишту одређује дипломирани инжењер пољопривреде који има 

лиценцу Инжењерске коморе Србије за обављање ових послова и искуство на тим пословима.   

Геодетска организација која врши процену вредности земљишта мора имати одговарајућу 

опрему и лиценце.   

Комасационом проценом, земљишта се на комасационом подручју разврставају према 

производној способности, у највише осам вредносних класа (разреда) и то узимањем у обзир свих 

особина земљишта како су оне заступљене у појединим јединицама природне класификације 

земљишта.   

Квантитативна оцена производне способности земљишта разврстаних у разреде исказује се 

просечним приносима најзаступљенијих ратарских култура на комасационом подручју (кукуруз, 

пшеница, јечам, шећерна репа, сунцокрет, луцерка) и тржишном вредношћу земљишта.  

Обзиром да не постоје ближи прописи о комасационој процени вредности земљишта, њу треба 

извршити по досадашњим прихваћеним поступцима у пракси извођења комасације у Србији, која се 

одвија у две фазе.  

  

Прва фаза комасационе процене  

  

Прва фаза обухвата радове на: идентификацији типова земљишта на комасационом подручју, 

односно:   

• прикупљање и анализи претходних подлога (све претходне педолошке карте подручја, 

геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке карактеристике подручја; 

геодетско-картографску документацију: фотограметријске снимке или ортофото приказе из 

претходног фотограметријског снимања подручја Србије, катастарске планове и др),  

• рекогносцирање комасационог подручја,   

• избор места и отварање педолошких профила14, са најмање један профил на 20  хектара,   

                                                 
14 Рекогносцирање, избор места за отварање профила, техника отварања профила, анализа података о 

профилима и класификација земљишта изводе се у складу са техничким прописима за израду педолошких карата  
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• лабораторијске и друге анализе података о профилима,   

• класификација земљишта односно разврставање земљишта у процембене разреде,   

• израчунавање просечних приноса и утврђивање прометне (тржишне) вредности земљишта,   

• израда табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта,   

• састављање техничког извештаја о првој фази процене земљишта,   

• усвајања извештаја од стране Комисије за комасацију о одређивању броја процембених 

разреда.   

Извештај о првој фази радова се обавезно доставља Комасационој комисији и излаже се на 

јавни увид у трајању од петнаест дана. На извештај, учесници комасације за време трајања излагања 

могу да стављају примедбе. По истеку рока за излагање на јавни увид, Комисија за комасацију 

разматра достављене примедбе (писмене или усмене). Пре усвајања, примедбе на комасациону 

процену вредности земљишта разматра и Одбор учесника комасације, заједно са Комисијом за 

комасацију. О примедбама се не доноси одлука, нити се о резултатима решавања примедби 

обавештавају њихови подносиоци.  

Прегледни план комасационе процене земљишта садржи нарочито:  

• границе разреда,  

• површине разреда обојене одговарајућим бојама,  

• бројеве разреда исписане плавим тушем, арапским бројевима величине прилагођене 

размери графичке презентације плана,  

• површине под дугогодишњим засадима, сталним објектима и неплодне површине,  

• педолошке профиле, означене кругом пречника прилагођене размери графичке 

презентације плана, попуњене црним тушем, са исписаним бројевима, величине 

прилагођене размери графичке презентације плана, поред ознаке места профила,  

• угледна земљишта за сваки разред, означена квадратићима у коме се налази круг са 

уписаним бројем разреда,  

• водолежна, водоплавна и земљишта угрожена водном ерозијом.  

Прегледни план потписују чланови подкомисије за комасациону процену земљишта.  

 Прегледни план комасационе процене земљишта и технички извештај о извршеним радовима излажу 

се на јавни увид у трајању од 15 дана. На прегледни план и технички извештај, учесници комасације за 

време трајања излагања могу да стављају примедбе. У току излагања на јавни увид подкомисија 

објашњава садржај прегледног плана и техничког извештаја Одбору, а затим и учесницима 

комасације.  

Земљишта која се у затеченом стању не могу користити за пољопривредну производњу, а која 

ће се у поступку комасације, изменом начина њиховог коришћења привести култури, као што су: 

насути пољски путеви, канали за одводњавање, сврставају се у суседне разреде, умањењем њихове 

вредности у зависности од степена оштећења земљишта.  

За земљишта под сталним објектима не утврђује се вредност.  

  

Друга фаза комасационе процене  

  

Друга фаза комасационе процене обухвата:   

• избор геодетских подлога за регистровање граничних линија процембених разреда (ове 

подлоге могу бити дигитални геореференцирани ортофотопланови размере 1:2500 којима 

располаже Републички геодетски завод15),    

• утврђивање и снимање граница процембених разреда (снимање процембених разреда се 

може вршити ГПС уређајима који обезбеђују тачност позиционирања око 1 m),   

• израду Прегледног плана комасационе процене и,  

• састављање коначног Техничког извештаја о извршеној комасационој процени (у аналогној 

и дигиталној форми).  

                                                 
15 www.geosrbija.rs, геопортал Републичког геодетског завода који омогућава приступ сервисима претраживања и 

прегледа за одређени број метаподатака, сетова просторних података и сервиса путем Интернета. Израдa 

дигиталног ортофотоа у Републици Србији је финансирана од стране Европске уније – CARDS програм.  
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5.2.7. Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних) путева и 

осталих заједничких површина  

  

Пољски путеви  

  

Пошто не постоје прописи за пројектовање и изградњу пољских (некатегорисаних16) путева у 

Србији, овим програмом се дају основне смернице за њихово пројектовање и изградњу у поступку 

комасације.  

Пољски путеви ће се изградити на основу главног пројекта који ће се израдити у току извођења 

комасационих радова и који ће, осим општих прописаних делова за израду техниче документације 

(Члан 26. Закона о државном премеру и катастру), у пројектном решењу имати следећа поглавља:  

  

1. Шема и густина пољских путева  

  

Шема пољских путева ће бити прилагођена распореду постојећих сталних инфраструктурних 

објеката (путеви, водотоци, канали), дугогодишњих засада и изграђеног земљишта.   

Пољске путеве на комасационом подручју треба пројектовати тако да се остварује несметан 

саобраћај у односу на суседне пољопривредне табле које нису у комасационом подручју, односно да 

се обезбеди лак приступ парцелама суседних табли, као  и за потребе локалног саобраћаја.  

Структура мреже пољских путева треба да задовољи саобраћајне и економске критеријуме, да 

само поједини коридори обезбеђују саобраћајни ток и да постоји јасна хијерархија.  

Узимајући у обзир досадашња искуства на пројектовању мреже пољских путева, густина путева 

не треба да пређе износ густине путева у старом стању, а у крајњем случају да не пређе износ од 60 

m/ha, а површина земљишта под пољским путевима не треба да је већа од 3% од укупне површине 

комасационог подручја (постојеђе стање путева је на око 0.5% од укупне површине комасационог 

подручја).  

 

2. Ширина и попречни профили пољских путева  

  

Ширина и попречни профили пољских путева димензионишу се на основу габаритних мера 

највећих пољопривредних машина и транспортних средстава која се под нормалним условима могу 

наћи на комасационом подручју, као и намене (функције) пољског пута.   

Попречни профили пољских путева представља прву полазну пројекцију у пројектовању пута 

који директно или посредно служе у обављању саобраћајне функције.  

Димензије елемената попречног профила зависе од категорије пољског пута и намене пута 

приказане су у табели (Табела 8).  

 

Категорија 

пољског пута  

Ширина 

пута  

Намена пута  

Главни пут  7-10 m  Повезује комплекс табли и поприма унутрашњи (ређе и спољни) саобраћај са 

сабирних и приступних путева на тврде путеве, према економским 

двориштима и насељу и обрнуто.  

Сабирни пут  6-8 m  Поприма унутрашњи саобраћај са приступних путева и преноси га на главне 

или тврде путеве према економским двориштима или насељу и обрнуто.  

Приступни пут  5-6 m  Служи за унутрашњи саобраћај и обезбедјује непосредни приступ на табле и 

парцеле унутар табле.  

                                                 
16 Некатегорисани пут, према Закону о јавним путевима, јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју 

разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар 

непокретности као некатегорисани пут (сеоски путеви, пољски путеви, шумски путеви и путеви на насипима за 

одбрану од поплава)  
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Локални пут  4 m  

(изузетно  

3 m)  

Служи за унутрашњи саобраћај и непосредни приступ на табле и парцеле 

унутар табле.  

Табела 8.  Приказ класификације пољских путева на комасационом подручју  

 

3. Трасе путева  

  

Трасе пољских путева се могу сећи под правим углом, а препоручују се и решења дата на 

слици (Слика 11).  

 

 
Слика 11. Приказ могућег пројектног решења раскрснице пољских путева 

 

Пољски путеви ће се, по потреби, пројектовати са једне стране отворених канала система за 

одводњавање.  

  

4. Растојања између путева  

  

Растојања између путева пројектују се у зависности од: дужине парцеле и ширине 

пољопривредне табле, структуре поседа по величини и власништву, начина коришћења земљишта, 

обима и распореда сталних објеката (постојећих и планираних). Растојање између путева односно, 

дужина парцеле би, требала би да буде одређена на основу анализе  постојећег поседа и очекиваних 

величина будућег поседа односно парцела учесника комасације.  

Дужина (lp) и ширина (šp) парцеле треба да имају оптималне вредности тј. да буду у границама 

за које се постиже оптимална вредност параметра.  

Оптималне вредности за f (однос дужине према ширини), lp и šp, за различите површине 

парцела (поседа), дате су у табели (Табела 9):  
 

Површина парцела  
-поседа (ha)  

lp (m)  šp (m)  f  lp (m)  šp (m)  fоpt 

0.5  153  33  4.70  158  32  5  

1  210  47  4.44  223  45  5  

2  283  71  400  316  63  5  

4  365  110  3.33  447  89  5  

5  392  127  3.08  500  100  5  

6  414  145  2.86  547  109  5  

8  447  179  2.50  632  126  5  
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10  471  212  2.22  707  141  5  

Табела 9. Оптималне вредности параметара нових парцела  

 

5. Оријентација дуже стране парцела  

   

Препоручује се да дуже стране парцела, где год је то могуће, буду оријентисане у оптималној 

зони коју чине правац север-југ и правац доминантног ветра. На слици (Слика 12) су дате зоне 

оптималних праваца дуже стране парцеле за подручје Војводине. 

 

 
Слика 12. Оптимални правци дужих страна парцела за подручје Војводине 

 

6. Коловозна конструкција пољских путева 

  

Пољски путеви могу бити земљани и са конструкцијом од шљунка.  

За други тип коловозне конструкције пољских путева користиће се одговарајућа техничка 

решења.  

Препоручује се да то буду конструкције од шљунка са максималном дебљином до 30цм.  

    

7. Укрштање пољских путева са државним и општинским путевима 

  

Код укрштања пољских путева са државним и општинским путевима морају се предвидети 

посебна техничка решења у складу са Законом о јавним путевима и прописим донетим на основу њега, 

као и прописима о железничком саобраћају.  

Раскрсница или укрштај општинског, односно некатегорисаног пута, као и улице, са државним 

путем, односно прикључак на државни пут може се градити уз сагласност Јавног предузећа „Путеви 

Србије“. Сагласност садржи нарочито: посебне услове изградње, потребну саобраћајну сигнализацију 

и опрему.  

Није могуће извршити повезивање општинског, односно некатегорисаног пута, као и улице, са 

општинским, односно некатегорисаним путем, као и улицом који већ имају изведену раскрсницу, 

укрштај или прикључак на државни пут.  

Правила грађења, реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре које је потребно 

примењивати дефинисана су у ППОА. Специфична правила и услови дефинишу се детаљнијом 
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планском разрадом на основу конкретних услова на терену, а морају бити у граничним вредностима 

прописаним правилима и условима ППОА.   

  Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:  

• државни путеви II реда 10 m;  

• општински путеви 5 m.  

 Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева требало би подизати тако да не ометају 

прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.  Процедуре и акције на 

пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке инфраструктуре и 

регулација водотокова, морају се обједињавати.  

 Приликом пројектовања путева и исправке граница сеоских дворишта неопходно је 

примењивати правила уређења и грађења за делове територија за које није предвиђена израда 

урбанистичког плана у складу са препорукама описаним у ППОА где су прописана и општа правила 

урбанистичке регулације и парцелације за препарцелације приликом формирања грађевинских 

парцела.  

  

Пољозаштитни појасеви  

  

Подизање пољозаштитних шумских појасева се најцелисходније изводи у поступку комасације.  

  

1. Потреба за подизањем пољозаштитних појасева  

  

 Просторним планом је утврђено да ће се у циљу заштите земљишта од ветра формирати 

шумски пољозаштитни појасеви:  

  

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ  

1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ  ЗЕМЉИШТУ  

У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозије изазване ветром  

(еолска ерозија), примењују се противерозионе мере које обухватају сађење 

вишегодишњих дрвенастих биљака и подизање пољозаштитних појасева. Заштитне 

појасеве у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева је потребно формирати ван 

простора СРП ''Делиблатска пешчара'' на 2,5-4% територије Општине, првенствено уз 

атарске путеве ради заштите од еолске ерозије и одношења земљишта и семена у фази 

усева.  

Уколико постоји довољна ширина регулације у  оквиру саобраћајне и водне 

инфраструктуре, могуће је формирати заштитне појасеве, али је нерационално да њихова 

ширина буде мања од 5 m.  

  

 

 
Слика 13. Пример пољозаштитних појасева  
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Пољозаштитни појасеви на подручју Општине Алибунар, па самим тим и Катастарске општине 

Николинци су пројектовани у ПРОЈЕКТУ ПОДИЗАЊА ШУМСКИХ ЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ОПОВО, КОВАЧИЦА И АЛИБУНАР, Униврзитет у Новом Саду, Пољопривредни 

факултет, ИРЦ Институт за тополарство и ваншумско зеленило, Нови Сад, 2004. године.  

Бројне научне и стручне студије из области климатологије, пољопривреде, водопривреде и 

других области показује да је читаво подручје Војводине угрожено различитим степеном еолске 

ерозије, тако да је за одређено подручје важно утврдити интензитет еолске ерозије ради предузимања 

одговарајућих мера заштите, посебно са становишта стабилизације еколошких услова у подручју 

равничарског дела Војводине.  

По методу Пасака подручје општине Алибунар спада у категорију узнемирених до веома 

узнемирених земљишта (Слика 14), а са становишта угрожености ветром и сушом према Велашевићу 

подручје општине се сврстава у зону јаке угрожености.  

 
Слика 14. Интензитет еолске ерозије на подручју Војводине  

 

Показатељи оба метода указују да се територија Алибунара налази у ширем подручју које је 

угрожено еолском ерозијом у мери која захтева одређени степен заштите путем подизања различитих 

видова заштитног зеленила.  

Последице у зони израженог дејства еолске ерозије указују на бројне штете у пољопривреди, 

водопривреди и саобраћају, а индиректно и у многим другим привредним гранама, с обзиром на 

чињеницу да овај вид ерозије уништава битне компоненте животне средине, као што су земљиште, 

вода и ваздух.  

Највидљивије штете су у пољопривреди и то збох механичког оштећивања спољних виталних 

органа биљака и одношењем лаког семена пољопривредних култура, као и разним појавама 

физиолошког оштећивања, а огледају се у губитку највреднијег дела земљишта и повећаној 

евапорацији, што негативно утиче на транспирацију биљака, услед смањивања влажности земљишта.  

Подизањем шумских заштитних појасева створиће се трајнија заштита од нежељеног дејства 

ветра на ширем простору, а утицаће и на стварање хуманијих услова за живот и рад становника. 

Услед штетног дејства ветра и нежељених ефеката проузрокованих еолском ерозији у пољопривреди 

долази до знатног повећања трошкова производње. Ови повећани трошкови се манифестују кроз: 

одношење површинских најплоднијих делова земљишта и минералних ђубрива, затим одношење 

лакшег семена и таложење наноса на засејаним површинама итд.  

Поред отклањања и ублажавања наведених штета у пољопривреди, појасеви ће створити 

предуслове за читав низ других корисних функција: биодренажу у зони виских вода као и 

побољшавање еколошких услова у целини, што би довело до стварања стабилнијег екосистема у 

равници и успостављање динамичке равнотеже у ланцу исхране који је нарушен под дејством 

антропогеног фактора. Са другог аспекта, појачаним уношењем врста дрвећа и жбуња са добрим 

медоносним својствима директно би се утицало на развој пчеларства као привредне делатности. Из 

наведених разлога све поменуте предности се могу остварити правилним избором врста за појасеве 

као оптималном заступљеношћу и редовним одржавањем шумских заштитних појасева.   
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Поред споменутих предности, морају се имати у виду и одређени негативни утицаји шумских 

пољозаштитних појасева. Основни неповољан утицај подизања шумских заштитних појасева се огледа 

у томе што они „заузимају“ део простора предвиђеног за друге намене, као што је пољопривреда или 

површине дуж саобраћајница, канала и слично. Подизањем појасева ове се површине у дужем 

временском периоду преводе у шумска земљишта. Према литератури и досадашњим подацима и 

пракси се за потребе подизања појасева користила пољопривредна површина, која не прелази 

границу од 2 до 2,5% од укупне површине. Наведене граничне вредности зависе од облика површине, 

испресецаности подручја путевима и каналима. У случају општине Алибунар овај проценат ће бити у 

опште прихваћеним границама.   

Остали негативни утицаји шумских заштитних појасева се огледају у засењивању суседних 

пољопривредних површина, утицајем на неравномерно отапање снега, као и то да шумски појасеви 

могу бити штетни уколико се у њима налази врста која погодује развијању фитопатолошких обољења 

или инсеката  

Из свега наведеног се може закључити да су негативни утицаји шумских појасева на 

пољопривредне културе у заштићеном простору знатно мање значајни и да се у вечини случајева могу 

отклонити студиозним избором врсте дрвећа, положајем и структуром појасева.  

  

2. Основни принципи подизања пољозаштитних појасева  

  

Шумски појасеви се распоређују у два правца који су управни један на други. За Општину 

Алибунар утврђено је да је преовлађујући ветар из југоисточног правца, тако да би главне појасеве 

требало поставити у правцу управном на смер дувања најчешћег ветра. Правац споредних појасева 

требао би бити управан на правац пружања главних појасева уз могућност одступања од 300 до 450, 

што се може сматрати потпуно задовољавајућим.  

Према досадашњим истраживањима дошло се до закључка да велика правилност није 

пресудна за нормално испуњење функција појасева и стога се у мрежу појасева може укључити и 

остало ваншумско зеленило.  

На систем подизања шумских заштитних појасева утиче и локација подизања појасева тако да 

долази до извесних модификација када се ради о појасевима на ораничним површинама, у појасевима 

поред каналске мреже, као и појасевима поред саобраћајница, тако и у појасевима поред сталних 

објеката као што су економска дворишта.  

Из претхоно наведених разлога је потребно разматрање највеће ефикасности појасева, што се 

огледа у рационалном размештању, правилном избору конструкције и структуре појаса а која ће у 

највећој мери одговарати станичним условима.  

 

3. Избор одговарајућих шумских заштитних појасева  

  

Елементи конструкције појасева су представљени ширином појаса, обликом попречног пресека, 

ширином међуредова, растојањем стабала у реду и саставу по врстама дрвећа и жбуња.  

Ширина шумских појасева стоји у корелацији са њиховом могућношћу да приликом дувања 

ветрова пропусте извесну количину ваздуха. Најчешће су подизани појасеви који имају три до шест 

редова, с тим да ширина не би смела бити мања од шест метара јер је у том случају уопште 

проблематична сврха подизања заштитног зеленила. С обзиром на климатске карактеристике које 

владају у Општини Алибунар ширина појасева би требала бити од 7,5 до 12 метара, с тим да је 

максимум 15 метара а у зависности од локације подизања и станишних услова који су и главни 

модификатори ширине појасева. Посебно је питање размака између редова и биљаја у реду. Тако је 

утврђено да је у сушнијим деловима потребан размак од 2 до 3 метра између редова како не би дошло 

до појачане конкуренције у потрошњи воде из земљишта.  

Обликом попречног пресека појаса се у извесној мери модификује кретање ваздушних маса. 

Према наведеном параметру у климатским условима Панонске низије су најпогоднији ажурни појасеви 

средње продуваности при земљи и нешто мало продувани у крунама. У складу са наведеним 

принципима и просторним могућностима на подручју Општине Алибунар конструисана су четири типа 

шумских зачтитних појасева:  

• Тип А – шумски заштитни појас уз саобраћајнице (Слика 15),  

• Тип Б – шумски заштитни појас уз земљане путеве у атару (Слика 16),  

• Тип Ц – шумски заштитни појас уз канале и водотоке (Слика 17),  

• Тип Д – шумски заштитни појас уз слатине (Слика 18).  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 133 

 
Слика 15. Шумски заштитни појас уз саобраћајнице 

 

 

  
Слика 16. Шумски заштитни појас уз земљане путеве у атару  
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Слика 17. Шумски заштитни појас уз канале и водотоке 

 

 
 

На приказаним типовима попречног пресека нанесене су само, као пример, врсте дрвећа, док 

се код приказа појединачних пројектованих појасева у ПРОЈЕКТУ  

ПОДИЗАЊА ШУМСКИХ ЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ОПОВО, КОВАЧИЦА И 

АЛИБУНАР (Табела 10) дају конкретне врсте за подручје Kатастарске општине Николинци.  

У Пројекту, за сваки пројектовани појас дат је и предлог осталих елемената појасева, и то: 

врста, растојање у редовима, старост садница као и цена материјала (дата у динарима у 2004. 

години).   

Подаци о пројектовним појсевима за Катастарску општину Николинци дати су и у табели 

(Табела 10) из које се може видети следеће:  

• укупна површина пројектованих пољозаштитних појасева је 118.17 хектара што чини 1.36% 

од укупне површине К.о. Николинци,  

• укупна дужина појасева је 139.9 км,  

• укупан број планираних садница је 144850.  

 

Број 

појаса  

Тип 

појаса  

Дужина  

(m)  

Површина  

(ha)  
Врста дрвећа  

Садница 

(комада)  

П1  Б  1550  1,2400  Robinia pseudoaccacia  1550  

П2  Б  2150  1,7200  Prunus sp.  2150  

П3  Б  1000  0,8000  Robinia pseudoaccacia  1000  

П4  Б  4850  3,8800  Gelditschia sp.  4850  

П5  Б  2700  2,1600  Sophora sp.  2700  

П6  Б  2450  1,9600  Gelditschia sp.  2450  

П7  Б  1100  0,8800  Acer dasycarpum  1100  

П8  Б  1300  1,0400  Acer pseudoplatanus  1300  

П9  Б  5200  4,1600  Robinia pseudoaccacia  5200  

П10  Б  5350  4,2800  Robinia pseudoaccacia  5350  

П11  Б  5650  4,5200  Acer pseudoplatanus  5650  

П12  А  5050  9,0900  Robinia pseudoaccacia  5050  

П13  Б  5350  4,2800  Acer pseudoplatanus  5350  

П14  Б  6950  5,5600  Robinia pseudoaccacia  6950  

П15  Б  7700  6,1600  Platanus sp.  7700  

П16  Б  3550  2,8400  Robinia pseudoaccacia  3550  

П17  Б  1600  1,2800  Platanus sp.  1600  

П18  Б  350  0,2800  Prunus laurocerasus  350  

П19  Б  700  0,5600  Celtis sp.  700  

  
Слика 18. Шумски заштитни појас уз слатине  
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П20  Б  1750  1,4000  Sophora sp.  1750  

П21  Б  3000  2,4000  Gelditschia sp.  3000  

П22  Б  1920  1,5360  Sophora sp.  1920  

П23  Б  2000  1,6000  Gelditschia sp.  2000  

П24  Б  1450  1,1600  Sophora sp.  1450  

П25  Б  1450  1,1600  Celtis sp.  1450  

П26  Б  900  0,7200  Prunus laurocerasus  900  

П27  Б  1100  0,8800  Robinia pseudoaccacia  1100  

П28  Б  750  0,6000  Platanus sp.  750  

П29  Б  1250  1,0000  Celtis sp.  1250  

П30  Б  4600  3,6800  Platanus sp.  4600  

П31  Б  1150  0,9200  Prunus sp.  1150  

П32  А  1200  2,1600  Celtis sp.  1200  

П33  Б  1400  1,1200  Robinia pseudoaccacia  1400  

П34  Б  550  0,4400  Sophora sp.  5500  

П35  Б  2550  2,0400  Gelditschia sp.  2550  

П36  Б  2300  1,8400  Robinia pseudoaccacia  2300  

П37  Б  900  0,7200  Platanus sp.  900  

П38  Б  530  0,4240  Prunus laurocerasus  530  

П39  Б  7650  6,1200  Robinia pseudoaccacia  7650  

П40  Б  750  0,6000  Prunus sp.  750  

П41  Б  2700  2,1600  Platanus sp.  2700  

П42  Б  1550  1,2400  Robinia pseudoaccacia  1550  

П43  Б  1900  1,5200  Robinia pseudoaccacia  1900  

П44  Б  1500  1,2000  Gelditschia sp.  1500  

П45  Б  1550  1,2400  Gelditschia sp.  1550  

П46  Б  1350  1,0800  Platanus sp.  1350  

П47  Б  1500  1,2000  Robinia pseudoaccacia  1500  

П48  Б  2550  2,0400  Prunus sp.  2550  

П49  Б  2300  1,8400  Platanus sp.  2300  

П50  Б  2550  2,0400  Gelditschia sp.  2550  

П51  Б  2300  1,8400  Robinia pseudoaccacia  2300  

П52  Б  2550  2,0400  Prunus sp.  2550  

П53  Б  2300  1,8400  Sophora sp.  2300  

П54  Б  2950  2,3600  Gelditschia sp.  2950  

П55  Б  1500  1,2000  Sophora sp.  1500  

П56  Б  2950  2,3600  Robinia pseudoaccacia  2950  

П57  Б  2200  1,7600  Sophora sp.  2200  

Укупно    139900  118,17    144850  

Табела 10. Основни подаци о пројектованим појасевима на подручју К.о. Николинци  

 

4. Препоруке код утврђивања граница пољозаштитних појасева у поступку пројектовања 

мреже пољских путева  

  

Обзиром на проценат земљишта који се предвиђа за појасеве и осетљивост тог питања, 

пројектант у комасацији мора претходно још једном обавити консултације са релавантним 

институцијама као и са Одбором учесника комасације о одобравању примене претходног Пројекта 

подизања заштитних шумских појасева. 

Посебно се мора указати на чињеницу да ће они захтевати 1.36% површине земљишта која ће 

се узети од учесника комасације.  

Општина Алибунар и Месна заједница Николинци, ће такође рамотрити и питање власништва и 

управљања пољозаштитним појасевима у зависности од тога ко ће уложити средства за набавку 

садница, сађење и одржавање појасева (о овоме се није расправљало у Главном пројекту).  

У све ове активности се мора увести и укључити и ЈП ″Војводинашуме″ (Јавно предузеће 

″Војводинашуме″ Петроварадин газдује државним шумама Републике Србије на подручју Аутономне 
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покрајине Војводине на основу Закона о шумама и "Закона о утврђивању одређених надлежности 

Аутономне Покрајине" (тзв. Омнибус закона) објављеног у ″Службеном гласнику Републике Србије″, 

број 6/02).  

  

5.2.8. Израда плана техничког уређења комасационог подручја  

  

На основу уредби које доноси Влада Републике Србије, сваке године се расписује конкурс за 

доделу бесповратних средстава, као мере подстицаја за заштиту, уређење и коришћење 

пољопривредног земљишта, за:  

1. Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта (систематска контрола 

плодности обрадивог пољопривредног земљишта врши се на основу Уредбе о о коришћењу 

средстава за систематску контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта 

("Службени гласник РС", број 15/06).  

2. Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (калцификација, хумизација, 

фосфатизација, калцизација, гипсовање и сл. са подривањем подораничног слоја 

земљишта).   

3. Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште,   

4. Биолошка рекултивација пољопривредног земљишта,   

5. Одводњавање, односно наводњавање обрадивог пољопривредног земљишта.  

6. Мелиорација ливада и пашњака.   

Општи услов за подношење захтева и коришћење бесповратних средстава за јединице локалне 

самоуправе је да иста има усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на који је сагласност дала Управа за пољопривредно земљиште.  

  

5.2.9. Израда документације за расподелу комасационе масе и расподела комасационе масе  

  

Да би се извршило груписање пољопривредних парцела мора се претходно израдити 

одговарајућа геодетско-техничка документација за расподелу комасационе масе и то:  

1. Површина и вредност комасационог подручја, односно пољопривредни  табли у новом 

стању,  

2. Књига фонда комасационе масе,  

3. Коефицијент одбитка земљишта за заједничке потребе,  

4. Искази земљишта.  

  

Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном земљишту у поступку комасације се обезбеђује 

земљиште за изградњу објеката за потребе насеља (за изградњу мреже пољских путева, система за 

одводњавање и наводњавање, за комуналне и друге потребе насеља).  

Земљиште обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини у комасациону масу, 

односно унетој вредности земљишта, и то без накнаде.  

Сагласно члану 42. Закона о пољопривредном земљишту, ″укупна вредност земљишта које се 

даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 10% од укупне вредности земљишта 

унетог у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке потребе), а укупна површина 

земљишта која се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне површине 

земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и учесник комасације другачије не 

споразумеју″  

 

1. Начела комасације  

  

На основу овог програма Скупштина Општине Алибунар, на предлог Комисије за спровођење 

комасације утврђује Начела комасације (Пример начела комасације дат је у Прилогу број 7).  

 Начела комасације представљају основни оквирни документ на основу кога се усмеравају техничка 

решења и поступци од значаја за пројектовање и реализацију новог стања поседа, уређења простора 

и мера које треба спровести.  

  Начелима се, нарочито, прописује:  

• предмет комасације,  

• начин утврђивања фактичког стања,  

• принципи расподеле комасационе масе и груписања земљишта,  
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• основе комасационе процене земљишта,  

• пројектовање мреже пољских путева,  

• поступак и начин утврђивања дугогодишњих засада и сталних објеката,  

• обезбеђење земљишта за заједничке потребе, односно сагласност на коефицијент 

умањења површина  

• време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе,  

• трошкове комасације и др.  

Сагласно члану 36. Закона о пољопривредном земљишту ″власник земљишта нема право 

накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад на земљишту у комасационој маси, ако је та 

улагања извршио после дана објављивања одлуке о спровођењу комасације″.  

    

2. Комисија за комасацију  

  

Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, коју сагласно члану 35. Закона о 

пољопривредном земљишту, образује Скупштина општине Алибунар.   

Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.  

За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним правосудним 

испитом, а за чланове комисије именује се по један: дипломирани инжењер пољопривреде, 

дипломирани геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре или просторног планирања, 

дипломирани инжењер шумарства и три представника учесника комасације (Прилог број 6: Пример 

решења о образовању комисије за комасацију).  

 Стручне и административне послове комисије обавља секретар комисије, дипломирани 

правник кога именује Скупштина Општине Алибунар из редова запослених у општинској управи.  

Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта.  

У поткомисију за комасациону процену земљишта одређују се дипломирани инжењер 

пољопривреде и најмање два представника из реда учесника комасације.  

  

3. Одбор за комасацију  

  

Сагласно Члану 37. Закона о пољпривредном земљишту учесници комасације могу формирати 

Одбор за комасацију који: заступа интересе учесника комасације, припрема предлоге за пројекте 

комасације које доставља комисији за комасацију, разматра извештаје о комасационој процени 

земљишта и расподели комасационе масе.  

Одбор за комасацију не одлучује о правима учесника комасације.  

 

4. Расподела комасационе масе  

  

Расподела комасационе се мора извршити тако да:   

• сваки учесник комасације добије земљиште одговарајуће вредности, а по могућству исте 

културе и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина обраде,  

• сваки учесник добије што боље заокружено земљиште и на мањем броју места него што је 

унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на два или више места,   

• вредност додељеног земљишта не може се разликовати више од 10% од вредности унетог 

земљишта у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке потребе), осим ако се 

комисија и учесник другачије не споразумеју,  

• површина додељеног земљишта не може се разликовати више од 20% од површине 

земљишта унетог у комасациону масу,   

• учесник комасације добије земљиште правилнијег облика и на мањем (или истом) броју 

места него што је унео у комасациону масу.  

• додељено земљиште треба да је на приближно истом одстојању од економског дворишта 

као и унето земљиште, са сличним утицајем вода на искоришћење земљишта.  

Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, која:  

• позива учеснике комасације на усмену расправу и узима изјаве о предлогу груписања 

земљишта из комасационе масе (узимање жеља),  

• води књигу расподеле комасационе масе у коју уписује називе или личне податке учесника 

комасације који су у поступку узимања изјава о груписању и расподели земљишта из 
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комасационе масе изразили жељу да им земљиште буде додељено у једној или више 

табли,  

• утврђује предлог расподеле земљишта из комасационе масе,  

• излаже план расподеле на јавни увид,  

• врши израду решења о расподели комасационе масе,  

• уводи учеснике комасације у нови посед.  

  

5.2.10.  Израда геодетске основе за обележавање новог стања  

  

У циљу преношења и обележавања пројектованих објеката, табли и парцела на терен, као и за 

потребе одржавања државног премера и изградње будућих објеката на комасационом подручју, 

израђује се нова геодетска основа, односно полигонска, а по потреби и нивелманска мрежа.  

Полигонска и нивелманска мрежа се ослањају на референтну мрежу.   

 

5.2.11. Израда и реализација плана геодетског обележавања новог стања на терену  

  

Геодетско обележавање јесте израда и реализација плана обележавања објеката, 

пољопривредних табли и нових катастарских парцела на комасационом подручју и обухвата следеће:  

1. Рачунање координата детаљних тачака свих граничних тачака објеката, 

пољопривредних табли и нових катастарских парцела и њихових посебних делова на 

комасационом подручју;  

2. Израда и реализација плана геодетског обележавања објеката, пољопривредних табли и 

нових катастарских парцела.  

У циљу очувања прописане тачности пројектованих геометријских облика објеката, табли и 

парцела, несметаног увођења у посед учесника комасације, извођења грађевинских радова на 

изградњи објеката на комасационом подручју и омогућавању несметаног рада грађевинске и друге 

механизације, врши се израда и реализација плана геодетског обележавања који нарочито садржи:  

1) извод из одговарајућих прописа (закона, правилника, упутстава, стандарда) који се 

односе на предметплана (називи прописа, услови тачности, врста стабилизације тачака 

и др.);  

2) концепцију плана обележавања;  

3) претходну оцену тачности геодетских мерења (подаци за изворе грешака, претходна 

оцена тачности мерења хоризонталних углова, дужина, висинских разлика, контролних 

фронтова);  

4) услове тачности, праћење и контрола мерења;  

5) нумеричке и графичке прилоге; 6) упутство за обележавање; 7) израду елабората 
обележавања.  

  

5.2.12. Израда ДКП-а новог стања  

  

Израда ДКП-а реализује се према пропису за израду дигиталног катастарског плана код 

државног премера. Израда дигиталних катастарских планова врши се тако што се нумерички подаци 

преузимају из база података техничке документације формиране за комасационо подручје.  

  

5.2.13. Израда исказа новог стања  

  

У исказе земљишта новог стања упусију се подаци за парцеле новог стања и то: катастарски 

број, број листа плана, број табле, потес, катастарска култура. Катастарска класа, површине и 

вредности по процембеним разредима.  

Посед који је додељен из комасационе масе исказује се одвојено од поседа који није предмет 

комасације, а обухваћен је комасационим подручјем. Подаци у исказу земљишта новог стања узимају 

се из скица детаља, а површине и вредности из књиге фонда комасационе масе, односно из списка 

површина парцела за парцеле које нису биле предмет комасације. На основу података новог стања из 

исказа земљишта саставља се сумарник исказа земљишта новог стања, који служи и као контрола 

рачунања података у исказима земљишта.  
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5.2.14. Израда записника о привременој примопредаји земљишта из  комасационе 

масе и увођење у посед учесника комасације  

  

Извођач радова ће најксаније до 15. новембра текуће године извршити обележавање нови 

парцела и објеката и извршити увођење у посед учесника комасације.  

Обележавање парцела и објеката и њихово омеђавање са свим потребним контролама ће се 

извршити без присуства учесника комасације.  

Општина ће, преко извођача радова, обезбедити око 8000 бетонских белега димензија 

10×10×50 cm, вибра бетон са крстом на врху, без арматуре, тежине 10kg. Тачан број и цену белега ће 

утврдити извођач радова пре обележавања граница нових парцела. Димензије и изглед белега 

приказани су на слици (Слика 19).   

Увођење учесника у посед врши Комисија са извођачем радова.   

 Увођење учесника се врши тако што учесник по пријему новог поседа потписује Записник о увођењу у 

посед који, нарочито, садржи:  

1. Назнаку где су садржани подаци о парцелама које је учесник комасације унео у комасациону 

масу и на којима му престаје право својине;  

2. Износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу;  

3. Податке о земљишту које учесник комасације добија из комасационе масе (број табле, 

привремени број парцеле, вредност и површина) и на којима стиче право привременог 

коришћења.  

 

 
Слика 19. Димезије и изглед белега за обележавање граничних тачака парцела  

 
5.2.15. Катастарско класирање земљишта  

  

Катастарско класирање земљишта врши се у складу са прописом о катастарском класирању 

земљишта за потребе израде катастра непокретности.  

Катастарским класирањем одређује се култура и класа сваке парцеле плодног земљишта. 

Парцеле плодног земљишта, према начину коришћења, сврставају се у једну од следећих култура: 

њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак, шума, трстик и мочвара. У оквиру сваке културе 

земљиште се распоређује у највише осам класа.   

  

5.2.16.  Доношење решења о расподели комасационе масе  

  

Комисија за комасацију доноси решења о расподели комасационе масе (Прилог број 8: Пример 

решења о расподели комасационе масе).  

Диспозитив решења о расподели комасационе масе садржи:  

1) име (име једног родитеља), презиме и место и адреса становања, односно назив и седиште 

учесника комасације;  

2) податке о земљишту унетом у комасациону масу на коме престаје право својине учесника 

комасације;  

3) износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу за заједничке потребе;  

4) податке о земљишту (број парцеле, број табле, потес-звано место, катастарска култура и 

класа, површина и вредност) које учесник комасације добија из комасационе масе;  

5) рок у коме је учесник комасације дужан да преда земљиште које је унето у комасациону 

масу и рок у коме је учесник комасације дужан да обави скидања плодова и усева.  
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Припрему података за израду решења о расподели комасационе масе врши извођач радова на 

комасацији.  

 

5.2.17.  Израда техничких извештаја и елабората премера  

  

Документација о извршеним радовима се састоји од елабората реализације о извршеним 

радовима у појединим фазама комасације. За сваку фазу радова израђује се елаборат реализације 

који садржи: опште податке, технички извештај и прилоге (графичке, нумеричке итд.). Елаборат 

премера непокретности формира се од елабората који се израђује у поступку реализације главног 

пројекта комасације  

  

5.2.18.  Израда базе података катастра непокретности  

  

На основу свих података добјених у поступку комасације извршиће се оснивање катастра 

непокретности за Комасационо подручје.  

Оснивање катастра непокретности врши Републички геодетски завод, о чему се он мора 

обавестити по завршетку радова на комасацији.  

 

6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ  

  

6.1.  УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ  

  

У имплементацији и извођењу радова по основу Програма комасације учествују субјекти 

сагласно прописима о комасацији, државном премеру и катастру, локалној самоуправи и раду 

државних органа којима је дефинисана обавеза о учешћу у извођењу комасационих радова (Слика 20) 

и то:  

  

1. Општина Алибунар  

    

Основни субјекат и носилац свих активности на извођењу комасације јесте Општина Алибунар, 

који, сагласно Закону о пољопривредном земљишту (ЗПЗ):  

• одређује територију катастарске општине (или делова општина) која се уређује комасацијом  

(члан 32. ЗПЗ);  

• доноси Програм комасације (члан 32. ЗПЗ);  

• доставља Програм комасације на сагласност Министарству пољопривреде, шумарства и 

водоприврде (члан 32. став 2. ЗПЗ)   

• доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан 34. ЗПЗ) (Пример одлуке о спровођењу 

комасације дат је у Прилогу број 9);  

• решењем образује Комисију за спровођење комасације (члан 35. ЗПЗ);  

• именује секретара комисије за комасацију (члан 35. ЗПЗ);  

• доноси Начела комасације;  

• доноси Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације (пример 

правилника о накнадама дат је у Прилогу број 9);  

• именује комисије по прописима о јавним набавкама за избор извођача радова на комасацији 

и за вршење надзора над извођењем радова;  

• закључује уговоре са:  

o извођачем геодетско-техничких и других радова на комасацији  o извођачем радова на 

вршењу надзора над извођењем радова;  

• учествује у финансирању дела трошкова комасације,  

• закључује уговор са Републичким геодетским заводом о бесплатном уступању свих 

геодетско-катастарске података за потребе комасације,  

  

Општина, сагласно Закону о локалној самоуправи:  

• уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 

реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним 
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(општинским) и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу (тачка 12) члан 20. 

Закона).  

• доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 

њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и 

одлучује о привођењу пашњака другој култури (тачка 20) члан 20. Закона)  

 

2.   Комисија за спровођење комасације  

    

Свим пословима у комасацији руководи Комисија за спровођење комасације која се стара о: 

организацији свих радова, праћењу динамике извођења појединих радова и њиховом међусобном 

усклађивању, законитости у раду и др.   

Комисија за комасацију, као оперативно тело, врши и следеће послове:  

• образује подкомисије за: процену вредности земљишта, објеката и дугогодишњих засада, 

утврђивање фактичког стања, расподелу комасационе масе, примопредају земљишта и 

друга стручна тела;  

• утврђује фактичко стање,   

• учествује у вршењу процене вредности земљишта;  

• обезбеђује претходне пројекте   

• усваја пројекте комасације за које је овлашћена ЗПЗ и прописима донетим на основу њега 

(пројекат мреже пољских путева, расподеле комасационе масе);  

• утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасацине масе и решава по 

примедбама учесника комасације на расподелу комасационе масе;  

• врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и доноси записник о 

привременој примопредаји земљишта и објеката;  

• доноси решења о расподели комасационе масе (члан 43. ЗПЗ);  

• обавља и друге послове утврђене одлуком о њеном формирању.  

 
3.   Република Србија  

    

Република Србија учествује у комасацији преко својих надлежних министарстава, посебних 

организација и јавних предузећа:  

  

Министарство пољопривреде и заштите животне средине:  

  

• у другом степену решава жалбе на решење о расподели комасационе масе (члан 44. ЗПЗ);  

  

Управа за пољопривредно земљиште:  

  

• даје сагласност на Програм комасације (Члан 32. став 2. ЗПЗ)   

• по основу конкурса, додељује средства за извођење комасационих радова;  

• управља пољопривредним земљиштем у државној својини (Члан 79. ЗПЗ);  

  

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  

  

• расписује конкурсе за доделу бесповратних средстава за заштиту, уређење и коришћења 

пољопривредног земљишта  

 

Републички геодетски завод:  

  

• закључује споразум са Општином и уступа, без накнаде, сву геодетско-техничку и 

катастарску документацију за извођење комасационих радова,  

• врши инспекцијски надзор над радом геодетских организација на пројектовању, извођењу и 

надзору над радовима на комасацији,  

• врши пријем геодетских радова и техничких извештаја и оверу елабората,  
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• доноси решење о образовању комисије за излагање података и врши излагање података 

премера и катастарског класирања на јавни увид,  

• врши израду новог катастра непокретности.  

  

Јавна републичка предузећа  

  

Обезбеђују планиране инфраструктурне пројекте (обилазница аутопута, каналску мрежу, јавне 

путеве-омеђавање, пољозаштитне појасеве)  

 

 
Слика 20. Приказ учесника и хијерархије спровоћења програма комасације  

 

6.2.  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА   

   

Систематизација радова и радних активности на припремним радовима дати су у табели  

(Табела 11).   

 

Ред 

број  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И 

ЊИХОВИ НОСИОЦИ  

Период реализације  

(календар. дана)  

 

0.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ   

  0.1  Доношење Програма комасације (Општина Алибунар) и обезбеђење 

сагласности на Програм од стране Министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде  

30 дана  

0.2  Доношење одлуке о спровођењу комасације (Општина Алибунар)  5 дана  

0.3  Образовање комисије за комасацију  (Општина Алибунар)  5 дана  

0.4  Именовање секретара комисије за комасацију (Општина Алибунар)  2 дана  

0.5  Формирање одбора за комасацију (Месне заједнице)  2 дана  

0.6  Доношење начела комасације (Општина Алибунар)  5 дана  

0.7  Јавне набавке и избор извођача радова на комасацији (Општина Алибунар)  у складу са  

прописима о  
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јавним набавкама (45 

дана)  

0.8  Јавне набавке и избор извођача за вршење надзора над извођењем 

геодетско-техничких радова на комасацији (Општина Алибунар)  

у складу са  

прописима о  

јавним набавкама (45 

дана)  

Табела 11. Систематизација припремних радова и радних активности  

 

Систематизација радова и радних активности на геодетско техничким радовима сачињена на 

основу претходно идентификованих радова и активности у овом програму и време за њихову 

реализацију је дато на основу процене њиховог трајања и укупно планираног времена за завршетак 

радова на комасацији. Из техничких разлога и природе радова раздвојен је део фазе премера 

комасационог подручја који се односи на грађевинко подручје од остатка радова на комасацији па је 

систематизација радова за премер грађевинског подручја приказана у посебној табели (Табела 13). 

Систематизација радова и радних активности на ванграђевинском подручју дата је у табели (Табела 

14).  

6.2.1. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о. 

Николинци   

Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о. Николинци 
приказана у Табела 13.   

 

Ред 

број  РАДОВИ, АКТИВНОСТИ И ЊИХОВИ НОСИОЦИ  

Период 
реализације  

(календар. дана)  

1  Реализација геодетских референтних тачака за катастарски премер подручја 

(извођач радова)   

15 дана  

2  Обележавање и премер границе грађевинског подручја (извођач радова у 

сарадњи са Комисијом за комасацију)   

5 дана  

3  Идентификација и обележавање граница парцела и објеката (извођач радова у 

сарадњи са власницима непокретности)  

30 дана  

4  Катастарски премер граница парцела, објеката, посебних делова објеката 

и рељефа (извођач радова)   

60 дана  

5  Израда скица премера са прикупљањем података о непокретностима и 

имаоцима права на непокретностима у складу са фактичким стањем 

(извођач радова)  

60 дана  

6  Израда списка кућа и азбучног списка власника (извођач радова)  5 дана  

7  Катастарско класирање (извођач радова)  30 дана  

8  Израда дигиталног катастарског плана (извођач радова), нумерација катастарских 

парцела и рачунање површина (извођач радова)  

1 дана  

9  Формирање листова непокретности са привремено уписаним подацима (извођач 

радова)  

10 дана  

10  Излагање података на јавни увид (извођач радова и Републички геодетски завод)  30 дана  

11  Израда техничког извештаја (извођач радова)  20 дана  

Табела 12. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о.Николинци  

 

Ред 

број  РАДОВИ, АКТИВНОСТИ И ЊИХОВИ НОСИОЦИ  

Период 
реализације  

(календар. дана)  
 

1  Реализација геодетских референтних тачака за катастарски премер подручја 

(извођач радова)   

15 дана  

2  Обележавање и премер границе грађевинског рејона (извођач радова у сарадњи 

са Комисијом за комасацију)   

5 дана  
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3  Идентификација и обележавање граница парцела и објеката (извођач радова у 

сарадњи са власницима непокретности)  

30 дана  

4  Катастарски премер граница парцела, објеката, посебних делова објеката 

и рељефа (извођач радова)   

60 дана  

5  Израда скица премера са прикупљањем података о непокретностима и 

имаоцима права на непокретностима у складу са фактичким стањем 

(извођач радова)  

60 дана  

6  Израда списка кућа и азбучног списка власника (извођач радова)  5 дана  

7  Катастарско класирање (Републички геодетски завод)  30 дана  

8  Израда дигиталног катастарског плана (извођач радова), нумерација катастарских 

парцела и рачунање површина (извођач радова)  

1 дана  

1 дана  

9  Формирање листова непокретности са привремено уписаним подацима (извођач 

радова)  

10 дана  

10  Излагање података на јавни увид (извођач радова и Републички геодетски завод)  30 дана  

11  Израда техничког извештаја (извођач радова)  20 дана  

Табела 13. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о.Николинци 

 

Ред 

број  

ГЕОДЕТСКО -ТЕХНИЧКИ РАДОВИ И ЊИХОВИ 

НОСИОЦИ  

Период реализације  

(календар. дана)  

1. I ФАЗА  

1.1.  Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале 

документације комасационог подручја (извођач радова)  
10 дана  

1.2.  Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије 

комасацијом (извођач радова)  
45 дана  

1.3.  Утврђивање фактичког стања (изводи Комисија за комасацију и извођач радова)  120 дана  

1.4.  Израда геодетске референтне мреже и одређивање  

трансформационих параметара за UTM пројекцију(извођач радова)  
10 дана  

1.5.  Премер комасационог подручја – комасациони премер (извођач радова)  90 дана  

1.6.  Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта (извођач радова)  120 дана  

2. II ФАЗА  

2.1.  Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских  

(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина (извођач радова)  
150 дана  

2.2.  Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња, 

равнање, рекултивација земљишта итд.) (извођач радова)  
10 дана  

2.3.  Израда документације за расподелу комасационе масе (израда књиге фонда 

комасационе масе старог стања, израда исказа и сумарника исказа старог стања, 

израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента одбитка 

вредности земљишта за заједничке потребе) (извођач радова)  

180 дана  

2.4.  Расподела комасационе масе (излагање исказа старог стања и узимање жеља о 

расподели земљишта, одређивање позиције нових парцела и поседа, израда 

прегледног плана расподеле комасационе масе и излагање на јавни увид, 

решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе, одређивање 

координата граничних тачака објеката и парцела новог поседа.) (извођач радова и 

Комисија за комасацију)  

180 дана  

2.5.  Израда геодетске основе за обележавање новог стања (извођач радова)  120 дана  

2.6.  Израда плана геодетског обележавања новог стања на терену (извођач радова)  120 дана  

3. III ФАЗА  

3.1.  Реализација плана геодетског обележавања новог стања на терену(извођач 

радова)  
60 дана  

3.2.  Израда ДКП-а новог стања (извођач радова)  10 дана  

3.3.  Израда исказа новог стања (извођач радова)  40 дана  

3.4.  Израда записника о привременој примопредаји земљишта из комасационе масе 

(изводи Комисија за комасацију и извођач радова)  
15 дана  

3.5.  Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене примопредаје 20 дана  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 145 

земљишта и објеката) (изводи Комисија за комасацију и извођач радова)  

3.6.  Катастарско класирање земљишта (извођач радова)  60 дана  

3.7.  Доношење решења о расподели комасационе масе  (врши Комисија за 

комасацију)  
30 дана  

3.8.  Израда техничких извештаја и елабората премера (извођач радова)  90 дана  

3.9.  Израда базe података катастра непокретности за комасационо подручје (изводи 

Републички геодетски завод)  
30 дана  

Табела 14. Систематизација радова и радних активности на комасацији ванграћевинског подручја 

К.о.Николинци  

 
6.3.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО –ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ    

  

На основу систематизација радова и радних активности дат је предмер и предрачун геодетско-

техничких радова на комасацији и то за грађевинско подручја (Табела 15) и ванграђевинско подручје 

(Табела 16).  

Предмер и предрачун је утврђен на основу:  

• укупне површине грађевинског и ванграђевинског подручја,  

• количина радова по појединим активностима,   

• времена за извршење појединих активности утврђеног на основу привремених Геодетских 

норматива (Републички геодетски завод, 2002.година), односно просечних дневних учинака 

за поједине послове и радне активности,  

• процене оријентационог времена за поједине активности,  

• просечних бруто цена рада геодетских стручњака по по степенима стручне спреме и 

помоћних радника (фигураната) на територији Србије.  

Предмер и предрачун радова ће служити као основа за израду уговора о извођењу радова са 

геодетском организацијом, као и сагледавања потребних укупних средстава и динамике њиховог 

обезбеђења и исплата извршених радова. 

 

Р
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и
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ј 

РАДОВИ И АКТИВНОСТИ 
Количина 

(ха,дана...) 

Д
н

е
в

н
и

 у
ч

и
н

а
к
 

је
д

н
о

г 
с
т
р

у
ч

њ
а
к
а
 

(х
а
) 

Н
о

р
м

а
 д

а
н

а
 

Укупно 

дин. 

1  Реализација геодетских референтних 

тачака за катастарски премер подручја 

(извођач радова)  

275hа 80 тач  10 тач  

/ндан  

(1 стр)  

8  178000  

2  Обележавање и премер границе 
грађевинског рејона   
(извођач радова)  

275hа  

100тач  

20 тач /ндан  

(1 стр +2 фиг)  

5  129000  

3  Идентификација и обележавање 

граница парцела  

и објеката и набавка камених 

белега за обележавање парцела, 

димензија 10×10×50цм, без 

арматуре (извођач радова)  

1952  парцела  
275ха  

  

3100 белега  

100пар/ дан  
(1 стр)  

  

170дин/ белега  

20  439000  

  

  

  

  

527000  

4  Катастарски премер граница 

парцела, објеката, посебних 

делова објеката и рељефа  

(извођач радова)  

1952  парцела  
275ха  

20пар/ ндан  
(2 стр +  

2 фигу)  

98  4287000  

5  Израда скица премера са 

прикупљањем података о 

непокретностима и имаоцима права на 

непокретностима у складу са 

фактичким стањем (извођач радова)  

275hа  

680 ЛН  

392 домаћин  

6hа/ ндан  
  

(1 стр)  

46  813000  
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6  Израда списка кућа и азбучног списка 

власника  

392 домаћи  140 власни  
/дан (1 стр)  

3  58000  

7  Катастарско класирање   

(Републички геодетски завод)  

275hа  20hа/ ндан  
(1 стр)  

14  312000  

8  Израда дигиталног катастарског 
плана  (извођач радова), 
нумерација катастарских  
парцела и рачунање површина   

(извођач радова)  

275hа 1952  

пар  

(1 стр)  

  

10  

  

100000  

9  Формирање листова 

непокретности (ЛН) са 

привремено уписаним 

подацима  (извођач радова)  

680    

ЛН  

100 ЛН/ ндан  
(1 стр)  

7  19000  

10  Излагање података на јавни увид   

(извођач радова и Републички 

геодетски завод)  

1952 пар 680 

ЛН  

95 ЛН/ ндан  
(1 стр)  

8  404000  

11  Израда техничког 

извештаја  (извођач 

радова)  

Један извештај  (1 стр)  10  120000  

    7.386.000  
(61.550 €)  

Табела 15. Предмер и предрачун радова на премеру грађевинског подручја К.о.Николинци  

 

Напомена: обрачунска вредност евра на дан 19.03.2015 је: 1евро = 120 динара  
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а
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Укупно дин. 

1. I ФАЗА 

1.1.  Преузимање података катастра  

непокретности, просторно планске и 

остале документације комасационог 

подручја  

8399ha  

  
(2 стр)  10  

350000  

  

1.2.  Израда главног пројекта комасационог 

премера и уређења земљишне 

територије комасацијом  

8399ha  

  
(3 стр)  30  2500000  

1.3.  Утврђивање фактичког стања   

  
1025 учесник  

15 учесн/ 
дан (1 стр)  

69  

  

1951000  

  

1.4.  Израда геодетске референтне мреже 

и одређивање трансформационих 

параметара за UTM пројекцију  

8399ha  

  

200ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

42  

  

1241000  

  

1.5.  Премер комасационог подручја – 

комасациони премер  
8399ha  

  

40ха/дан  

(2 стр 

+2фиг)  

210 

 
15670000  

  

1.6.  Утврђивање вредности (комасациона 

процена) земљишта   
7872ha  

  

50ха/дан  

(2 стр 

+2фиг)  

158 

 

 

8554000  

  

2. II ФАЗА 

2.1.  Израда и излагање на јавни увид 

пројекта пољских (пољопривредних) 

путева и осталих заједничких површина  

8399ha  

  

20ха/дан (1 

стр)  

420  

  

9935000  

  

2.2.  Израда плана техничког уређења 

комасационог подручја (крчења 

растиња, равнање, рекултивација 

земљишта итд.)  

8399ha  

  
(1 стр)  10  820000  
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2.3.  Израда документације за расподелу 

комасационе масе (израда књиге 

фонда комасационе масе старог 

стања, израда исказа и сумарника 

исказа старог стања, израда књиге 

фонда масе новог стања и 

одређивање коефицијента одбитка 

вредности земљишта за заједничке 

потребе)  

8399ha  

  

20 ха/дан (1 

стр)  

420  

  

5664000  

  

2.4.  Расподела комасационе масе 

(излагање исказа старог стања и 

узимање жеља о расподели 

земљишта, одређивање позиције нових 

парцела и поседа, израда прегледног 

плана расподеле комасационе масе и 

излагање на јавни увид, решавање 

приговора на предлог расподеле 

комасационе масе, одређивање 

координата граничних тачака објеката 

и парцела новог поседа.)  

1025 учесник  
15 учесн/ 

дан  
(1 стр)  

69  

  

1951000  

  

2.5.  Израда геодетске основе за 

обележавање новог стања  
8399ha  

  

100ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

84  

  

1683000  

  

2.6.  Израда плана геодетског обележавања 

новог стања на терену  

8399ha  

   

40ха/дан (1 

стр)  
210  

2966000  

  

3. III ФАЗА 

3.1.  Реализација плана геодетског 

обележавања новог стања на терену  
8399ha  

  

15ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

560  

  

19867000  

  

3.2.  Израда ДКП-а новог стања  8399ha   (1 стр)  10  100000  

3.3.  Израда исказа новог стања   

 

8399ha  
(1 стр)  40  

500000  

3.4.  Израда записника о привременој 

примопредаји земљишта из  

комасационе масе   

8399ha  

  

90ха/дан (1 

стр)  

94  

  

671000  

  

3.5.  Увођење у посед учесника комасације 
(извршење привремене примопредаје 
земљишта и објеката) и набавка 
камених белега за обележавање 
парцела у комасационом подручју, 
димензија  

10×10×50цм, без арматуре  

8399ha  

  

  

  

8000 белега  

30ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

  

170дин/ 

белега  

280  

  

6954000  

  

  

  

1360000  

3.6.  Катастарско класирање земљишта   
8399ha  

  

50ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

168  

  

2907000  

  

3.7.  Доношење решења о расподели 

комасационе масе   1025 учесника  

20решењ  

/дан  

(1 стр)  

52  

  

492000  

  

3.8.  Израда техничких извештаја и 

елабората премера  
  (1 стр)  30  500000  

    86.636.000  

721.967 €  

Табела 16. Предмер и предрачун геодетско-техничких радова на комасацији  

 

Укупна предрачунска вредност геодетско-техничких радова на комасацији и премеру 

грађевинског подручја износи 94.022.000 динара, односно 783.517 евра (без ПДВ-а) (90 евра/хектару). 

 

 6.4.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ И ЊЕНИХ 
ПОДКОМИСИЈА    
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Осим геодетско-техничких радова на комасацији остали радови и активности за које Општина 

Алибунар мора планирати средства представљена у табели  (Табела 17).   

Р.  
бр  

  
Активности, радови  

Дана, месеци,   

  

Јединична цена (дин)  Трошкови  
(дин)  
(евра)  

1.  Формирање и рад Комасационе 

комисије (седам чланова) и подкомисија  
      

  Председник комисије  
  

138 радних дана   5000 дин/дневно у нето 

износу (8250 дин бруто)  
1138000  

  Секретар комисије  69 радних дана   3000 дин/дневно у нето 

износу (4950 дин бруто)  
342000  

  Подкомисија за утврђивање фактичког 

стања – 3 члана  
69 радних дана  3 x 2000 дин/дневно у нето 

износу (3 х 3300 дин бруто)  
683000  

  Члан комисије- дипл.инж.  
пољопривреде  

30 радних дана  4000 дин/дневно у нето 

износу (6600 дин бруто)  
198000  

  Члан комисије- дипл.инж. шумарства  30 радних дана  4000 дин/дневно у нето 

износу (6600 дин бруто)  
198000  

  Члан комисије- дипл.инж. геодезије  30 радних дана  4000 дин/дневно у нето 

износу (6600 дин бруто)  
198000  

  Чланови комисије – три представника 

учесника комасације  
138 радних дана  3 x 2000 дин/дневно у нето 

износу (3 х 3300 дин бруто)  
1366000  

  Подкомисија за утврђивање 

дугогодишњих засада и сталних 

објеката – 3 члана  

15 радних дана  3 x 3000 дин/дневно у нето 
износу (3 х 4950 дин бруто)  

223000  

  Подкомисија за комасациону процену 

земљишта (2 члана)  
158 радна дана  2 x 3000 дин/дневно у нето 

износу (2 х 4950 дин бруто)  
1564000  

2. Обезбеђење пословних просторија за рад 

комисије и пријем странака (са грејањем) 

са канцеларијским намештајем, 

телефоном 

30 месеци 15000/месец  

 

450000 

3.  Обезбеђење рачунара, штампача за 

штампу за перфорирану хартију,   

  100000-рач  

150000-штамп  

250000  

4.  Канцеларијски материјал  пауш    75000  

  Позивање странака  3 месеца  20000/мес  60000  

 УКУПНО:      6.745.000  
56.208 евр  

Табела 17. Преглед трошкова за радове и активности Комисије за комасацију и њених подкомисија  

 

Напомена: исплата накнада за рад чланова комисије и њених подкомисија вршиће се на основу стварно 

утрошеног времена.  

 

6.5.  УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ  

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ  

  

У табели (Табела 18) приказа на је укупна предрачунска вредност надзора над извођењем 

геодетско-техничких радова на комасацији.  

  

Р.  
бр  

  
Активности  

Јединична цена (дин)  Трошкови  
(дин)  
(евра)  

1.  Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на 

комасацији, 30 месеци  
5% од предрачунске  

вредности радова  
4.701.000  

УКУПНО:    4.701.000  
39.175евра  
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Табела 18. Укупна предрачунска вредност надзора над извођењем геодетско -техничких радова  

  
6.6.  УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ  

  

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ 

НИКОЛИНЦИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЈЕ:  

105.468.000 ДИН (878.900 евра, односно 101 евра/хектару).  

 

6.7. ДИЈАГРАМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ 

 

Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких радова на комасацији је 30 месеци.   

Крајњи рок увођења у посед учесника комасације је крај половина новембра треће године 

извођења радова уколико се они изводе према динамици датој у табели (Табела 19), у којој су дати 

оптимални рокови извођења осталих радова.  

 
  
 

РАДОВИ И  
АКТИВНОСТИ  

1.го д  2. год   3. год   4. 

год  
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I ФАЗА     

Преузимање 

података катастра 

непокретности, 

просторно планске 

и остале 

документације  

                                                            

Израда главног 

пројекта комасационог 

премера и уређења 

земљишне територије 

комасацијом  

                                                            

Утврђивање фактичког 

стања  
       

   
                                                  

Израда геодетске 

референтне мреже  
                                                            

Комасациони 

премер  
       

 

  

                                                  

Утврђивање 

вредности 

(комасациона 

процена) земљишта  

           

 

  

                                              

II ФАЗА     

Израда и излагање на 

јавни увид пројекта 

пољских путева и 

осталих з. површина  

                                                            

Израда плана 

техничког уређења 

комасационог 

подручја  

                                                            

Израда документације 

за расподелу 

комасационе масе  

                             

 

 

 

  

                          

Расподела 

комасационе масе  
                                     

 

 

 

  

                  

Израда геодетске 

основе за 

обележавање новог 

стања  

                                               

 

  

          

Израда плана 

геодетског 

обелележавања 

новог стања  

                                               

 

  

          

III ФАЗА     

Реализација плана 

геодетског 

обележавања новог 

стања  
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Израда ДКП-а новог 

стања  
                                                            

Израда исказа новог 

стања  
                                                            

 

Израда записника о 
привременој  
примопредаји 

земљишта  

                                                            

Увођење у посед 

учесника комасације  
                                                            

Катастарско 

класирање земљишта  
                                                            

Табела 19. Динамички план реализације радова на комасацији 

 

7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА (АНАЛИЗА ТРОШКОВИ/КОРИСТИ) - 

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ   

  

На основу анализе:  

 потреба уређења пољопривредног земљишта,  

 потреба корисника за ажурним подацима државног премера и катастра непокретности,  

 изводљивости и динамике радова (која се односила на опис и образложење физичке 

изводљивости Програма и предвиђених техничкотехнолошких решења),   

 сагледавања организационе форме вођења и управљања пројектима комасације и обнове 

државног премера и оснивања катастра непокретности,   

 резултата сличних програма на територији Србије, извршена је финанијска анализа и оцена 

оправданости овог програма.  

Анализа је сачињена по методологији објављеној у Правилнику о садржини, обиму и начину 

израде претходне студије оправданости и студије оправданости за изградњу објеката (″Службени 

гласник РС″, број 80/05).  

  

7.1.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА  

  

Потенцијални учесници и инвеститори реализације овог програма су:  

  

1. Општина Алибунар  

  

Средства за геодетско-техничке радове код спровођења комасације Општина Алибунар ће се 

обезбедити из средстава оствареним од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

у висини од 45%, док би преосталих 55% било финансирано од стране Владе Војводине-Секретеријат 

за пољопривреду, шумарство и водопривреду.  

Средства реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања 

пољопривредног  земљишта насипанја пољских путева, зазтити животне средине идр, такође се 

финасирају суфинансирају према расписаним конкурсима сваге године из буџета Владе Војводине 

преко надлежних секретеријата. Главним пројектима у поступку реализације комасације неопходно је 

прецизно одредити вредности за поједине врсте инвестиционих радова и потом затражити среадства 

од Владе према расписаним конкурсима.   

  

  

2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине17 -  Управа за пољопривредно 

земљиште (Београд, Обилићев венац, 9-11)  

   

Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма извођења радова на 

заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта („Службени гласник РС”, број 29/13) за 

доделу бесповратних средстава путем конкурса: пољопривредним саветодавним стручним службама, 

                                                 
17 www.minpolj.gov.rs  
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јединицама локалне самоуправе, регистрованим пољопривредним газдинствима-физичким лицима и 

јавном водопривредном предузећу за реализацију активности које се односе на: контролу плодности 

обрадивог пољопривредног земљишта, комасацију, добровољно груписање земљишта, уређење 

(ревитализацију) пољских путева, изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање, привођење 

култури обрадивог пољопривредног земљишта, мелиорацији ливада и пашњака, давање у закуп 

обрадивог пољопривредног земљишта, студијско-истраживачки радови и пројекти, други радови и 

активности.  

Пример висина учешћа средстава Републике утврђује се у зависности од намене улагања и 

подручја на коме ће се вршити намеравана улагања и у односу на предрачунску вредност улагања и 

приказана је у табели (Табела 20).  

Корисници 

средстава и 

намене улагања  

Средства за 
подручја са 
отежаним  

условима рада  
у  

пољопривред

и  
(% учешћа) до  

Средства 
за остала  
подручј

а  
(% 

учешћа) 

до  

Максимални износи средстава по врсти 
ограничења дати у динарима са урачунатим  

порезом на додату вредност  

по  
јединици  
површин

е  
(ha)   

по  
анализирано

м узорку / 

обрасцу  

по поднетој  
пријави/пројекту/  

програму/предлогу

/  
за све анализиране 

узорке  

1  2  3  4  5  6  

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1.1. Комасација:                 

- инвестициони радови  75  70  -  -  -  

- геодетскоте-хнички 

радови и трошкови 

рада општинских 

комисија за 

спровођење 

комасације  

70  60  -  -  -  

1.2. Добровољно 

груписање 

пољопривредног 

земљишта  

               

- инвестициони радови  70  60  -  -  -  

- геодетскоте-хнички 

радови и трошкови 

рада општинских 

комисија за 

спровођење 

добровољног 

груписања  

70  60  -  -  -  

1.3. Уређење 

(ревитализација) 

пољских путева  

70  60  -  -  
20.000.000 по 

поднетој пријави  

1.4. Студијско-

истраживачки радови, 

програми и пројекти 

од значаја за 

85  75  -  -  
2.500.000 по поднетој 

пријави  
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јединицу локалне 

самоуправе  

1.5. IPA пројекат   100  100  -  -  -  

2. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ  

2.1. Давање у закуп 

обрадивог 

пољопривредног 

земљишта:  

               

2.1.1. физичком лицу  100  100  8.000  -  
80.000 по поднетој 

пријави  

2.1.2. закупцу који је 

власник земљишта 

које се граничи са 

земљиштем 

закуподавца  

100  100  10.000  -  
100.000 по поднетој 

пријави  

2.1.3. закупцу који је 
власник земљишта 
које се  
граничи са  

земљиштем  

закуподавца, а 

млађи је од 40 

година  

100  100  10.000  -  
100.000 по поднетој 

пријави  

3. ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА  

3.1. Контрола 

плодности обрадивог 

пољопривредног 

земљишта код:  

               

3.1.1. физичког лица  100  100  -  1.900 по узорку  
19.000 за све узорке 

по физичком лицу  

3.1.2. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице)  

100  100  -  

1.900 по узорку 

и 1.250 по 

обрасцу  

19.000 за све узорке 

по закупцу  

3.2. Мелиорација 

ливада и пашњака 

код:  

               

3.2.1. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице)  

70  60  30.000  -  700.000 по пројекту  

3.3. Мелиорација 

пашњака код:  
               

3.3.1. јединице 

локалне самоуправе, 

села или месне 

заједнице којима је 

враћено земљиште на 

100  100  30.000  -  700.000 по пројекту  
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коришћење по закону  

3.4. Изградња система 

за наводњавање код:  
               

3.4.1. физичког лица - 

власника земљишта  
100  100  300.000  -  3.300.000 по пројекту  

3.4.2. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице)  

100  100  300.000  -  3.300.000 по пројекту  

3.4.3. удружења 

водокорисника  
100  100  300.000  -  

10.000.000 по 

пројекту  

3.5. Привођење 

култури обрадивог 

пољопривредног 

земљишта код:  

               

3.5.1. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице)  

60  50  70.000  -  700.000 по програму  

3.5.2. физичког лица - 
закупца обрадивог 
пољопривредног 
земљишта од лица 
старијег од  
65 година  

50  40  70.000  -  700.000 по програму  

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  

4.1. 

Студијскоистраживачк

и радови, програми и 

пројекти од значаја за 

Републику Србију  

100  100  -  -  -  

4.2. Изградња система 

за наводњавање  
65  60  300.000  -  10.000.000 по пријави  

5. УСТАНОВА И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ  

5.1. Изградња система 

за наводњавање  
65  60  300.000  -  10.000.000 по пријави  

6. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ  

6.1. Изградња и/или 

реконструкција 

система за 

наводњавање  

100  100  -  -  -  

Табела 20. Пример извора и висине финасирања радова код комасације од стране Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине Србије за 2014. Годину 

 

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за следеће радове, односно 

намене из овог програма:  
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1) комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и трошкови рада комисија за 

спровођење комасације);  

2) добровољно груписање пољопривредног земљишта (инвестициони радови, геодетско-

технички радови и трошкови рада комисија за спровођење добровољног груписања 

земљишта);  

3) уређење (ревитализацију) пољских путева;  

4) студијско-истраживачке радове и пројекте од значаја за јединицу локалне самоуправе у 

области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;  

5) IPA пројекат.   

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за радове из тач. 1) - 4) ако 

је усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2014. 

годину, као и ако за радове из тач. 1) - 3) ове главе достави одговарајући програм или пројекат, а за 

радове из тачке 4) ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада у области заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта, спецификацију трошкова (оверену и потписану од 

стране одговорног лица), датум планираног почетка и рок предвиђен за завршетак радова и динамику 

извођења радова.  

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за радове из тачке 5) ове 

главе ако достави уговор или други документ агенције која имплементира IPA пројекат, изабраној од 

ЕУ, којим доказује да је та јединица локалне самоуправе одабрана за извођење IPA пројекта  

  

3. Републички геодетски завод18   

Београд, Бул. војводе Мишића 39,   

  

У реализцији овог пројекта Републички геодетски завод учествује кроз: излагање података 

премера на јавни увид, преглед и пријему елабората и техничких извештаја, израду базе података и 

оснивањем катастра непокретности. 

Сагласно члану 5. Закона о државном премеру и катастру,  када се средства за финансирању 

радова на обнови премера и изради катастра непокретности обезбеђују од поклона (донација), 

локалне самоуправе и других заинтересованих правних и физичких лица, уговором се одређују радови 

који ће се финансирати из тих средстава.  

Пошто Општина Алибунар учествује и у финансирању радова на обнови премера, тада ће она 

уговором са Републичким геодетским заводом дефинисати међусобне односе у погледу радова које 

финансира као и у погледу бенефита које остварује по том основу.   

  

4. Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге, пољопривредна 

домаћинства (учесници комасације)  

  

Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге и пољопривредна 

домаћинства (учесници комасације) могу учествовати у финансирању радова на комасацији, ако након 

усвајања програма искажу свој интерес и закључе споразум о учешћу у финансирању радова.  

  

7.2. ОЦЕНА ПРОГРАМА  

  

1. Финансијска (комерцијална) оцена   

  

Применом техника анализе трошкова и користи оцењено је да се 90% користи реализацијом 

овог пројекта остварује са 50% трошкова.  

  

2. Друштвена (национална) оцена  

  

Друштвено-економске користи (ефекти) који се дефинишу као позитивни учинци овог пројекта 

(примарни, секундарни и немерљиви) на процес укупног друштвено-економског развоја Општине 

Алибунар су:  

  

А. Извршењем радова на комасацији:  

                                                 
18 www.rgz.sr.gov.rs  
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1. Повећање приноса на постојећим површинама услед:  

• одвођења сувишних вода, односно побољшања водно-ваздушног режима у земљишту 

(приноси околних парцела се повећавају до 10%),   

• боље оријентације парцела у односу на стране света (приноси се повећавају за 5 до 

10%),  

• повећања површина обрадивог земљишта услед крчења шикара и дрвенстог растиња 

на међама.  

2. Повећање приноса услед повећања обрадивих пољопривредних површина због:  

• смањења броја, дужине и ширине међа, разора и увратина (приноси се повећавају до 

2,5%),  

• привођења култури необрадивих површина у обрадиве.  

3.  Смањење трошкова и губитака у пословању и повећање продуктивности рада 

услед:  

• смањења броја парцела, односно транспортних трошкова (смањење  превоза по једном 

хектару после комасације је и до 40% од укупних пређених километара), услед 

груписања поседа,  

• могућности несметане примене и рационалног коришћења савремених машина и нових 

агротехничких мера на већим парцелама и парцелама правилног облика,  

• смањења празних ходова машина и радника на самој парцели и смањење времена 

обраде поседа,  

• уштеда у семену до 10% услед повећања површина парцела.  

    

Друштвене користи које настају реализацијом пројекта комасације, које се дефинишу као 

позитивни учинци на процес друштвено-економског развоја, могу се сврстати у:  

1. Примарне или директне користи   

• које имају потрошачи роба или услуга чију производњу омогућује комасација,  

• већа набавка и рационална примена механизације и смањење потреба за живом радном 

снагом,  

2. Секундарне или индиректне користи  

• изградња функционалне мреже некатегорисаних пољских путева,   

• реконструкција локалних путева мањег обима,  

• решавање имовинско-правних односа у поступку комасације смањује трошкове учесника 

комасације,  

• имплементација просторних и урбанистичких планова без спровођења поступака 

експропријације  

3. Немерљиве користи, тј. оне које се не размењују на тржишту и тешко их је, или 

немогуће изразити у новчаној вредности   

• остварење рационалне организације и коришћења простора,   

• промена производне структуре,   

• брже технолошко трансформисање и увођење квалитативних фактора развоја и 

привређивања,   

• побољшање животне средине и смањење степена угрожености животне средине, и др..  

  

Б. Обновом премера и оснивањем катастра непокретности:  

  

1. Формираће се ажурна и јединствена дигитална база просторних података и података о 

праву својине на свим непокретностима,  

2. Формираће се дигитална база просторних и алфанумеричких података за израду и 
презентацију урбанистичких планова у дигиталном облику   

• смањује се време за њихову израду за око 30%, и   

• омогућује се интернет дистрибуција планова, односно излагање нацрта планова на 

јавни увид,  
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3. формираће се база података за потребе уређења, заштите и коришћења 
пољопривредног земљишта  
(за контролу субвенција и кредитних аранжмана, израду катастра дугогодишњих засада, 
регистра пољпоривредних газдинстава и израду информационог система о 
пољопривредном земљишту);  

4. обезбеђење и подршка трајном развоју Општине (из тог разлога и Општина мора да 
брине о питањима савремених евиденција о непокретностима) и подршка економији која је 
већ сада у процесу интернационализације. 

 
 

8. ПРИЛОЗИ 
 

ПРИЛОГ БРОЈ 1: ПЛАН НАМЕНЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР СА ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ 
 
 

ПРИЛОГ БРОЈ 2: ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПРЕГЛЕДНА КАРТА СЛИВОВА И КАНАЛСКЕ 

МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ К.О. НИКОЛИНЦИ 
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ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ КАНАЛИМА У К.О. НИКОЛИНЦИ  
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 ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРИМЕР РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

Број: ________   

АЛИБУНАР, ________ 2015. године  

  

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 и 41/09), члана ___ Статута општине Алибунар  и члана _____Одлуке о спровођењу комасације у 

делу катастарске општине Николинци, општина Алибунар, Скупштина општине, на својој седници 

одржаној дана_______.   

год., донела је   

  

Р Е Ш Е Њ Е   

о образовању Комисије за спровођење комасације  у делу катастарске општине Николинци, 

општина Алибунар  

  

Члан 1.  

 У Комисију за спровођење комасације у делу катастарске општине Николинци, општина Алибунар 

именују се седам чланова и исто толико заменика, према програму комасације донетом од стране 

Скупштина општине Алибунар на седници одржаној дана ____________. године  
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Члан 2.  

  У Комисију се именују следећа лица:  

  

1. _________________________ , судија – председник   

         _________________________, судија, – заменик   

2. _________________________, дипл. инж. пољ. – члан  

                 _________________________, дипл. инж. пољ. –  заменик  

3. _________________________,  дипл инж. геод –  члан  

                 _________________________, дипл инж. геод – заменик  

4. _________________________, дипл инж. арх. – члан  

                 _________________________, дипл. инж. арх. – заменик  

5. ______________________, представник учесника комасације, - члан  

          ______________________, представник учесника комасације – заменик  

6. ______________________, предс. учесника ком., земљорадник – члан  

          ______________________, предс. учесника ком,земљорадник – заменик  

7. ______________________, предс. учесника ком., земљорадник, – члан  

       ______________________, предс. учесника ком, земљорадник – заменик  

  

Председник и чланови комисије се именују на период до завршетка поступка комасације на делу 

катастарске општине Николинци, општина Алибунар.  

  

Члан 3.  

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о пољопривредном  

земљишту и начелима комасације:  

• спроведе поступак комасације земљишта у делу катастарске општина Николинци, општина 

Алибунар,  

• обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у поступку 

комасације,  

• образује поткомисије (за процену земљишта, за утврђивање објеката и дугогодишњих 

засада),  

• обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном  земљишту и 

Начелима комасације.  

  

Члан 4.  

Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије, 

______________________ дипл. правник.  

  

Члан 5.  

Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за финансије и буџет управе општине 

Алибунар, а налогодавац за употребу и исплату средстава за спровођење поступка комасације је 

председник Комисије а у његовом одсуству заменик председника Комисије.  

  

Члан 6.  

Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца који врше одређене 

послове у поступку комасације иду на терет трошкова комасационог поступка.  

Накнада за рад председника и чланова комисије и других лица ангажованих на пословима 

комасације, ближе је уређена посебним Правилником о накнадама, на који сагласност даје Скупштина 

општине Алибунар  

  

Члан 7.  

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар““.  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број:   

АЛИБУНАР, _______   2015. године  
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ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

________________________  

 

 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРИМЕР НАЧЕЛА КОМАСАЦИЈЕ  

  

На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута општине Алибунар и члана ___ Одлуке о спровођењу 

комасације у делу катастарске општине Николинци, општина Алибунар („Службени лист општине 

Алибунар“, број ____ ), Скупштина општине Алибунар, на седници одржаној дана  ______  2015. године 

донела је  

  

  

ОДЛУКУ  О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ  У ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НИКОЛИНЦИ,  ОПШТИНА 

АЛИБУНАР  

  

  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан 1.  

Овим начелима уређује се:  

1. Предмет комасације;  

2. Утврђивање фактичког стања;  

3. Принципи расподеле комасационе масе и груписања пољопривредног земљишта учесника 

комасације;  

4. Комасациона процена земљишта;  

5. Пројекaт мреже пољских путева;   

6. Дугогодишњи засади и стални објекти;  

7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;  

8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;  

9. Трошкови комасације;  

10. Решење о расподели комасационе масе;  

11. Остале одредбе.   

  

Члан 2.  

Комасацију у делу катастарске општина Николинци, општина Алибунар спроводи Комисија за 

комасацију (у даљем тексту: Комисија) формирана одлуком Скупштина општине Алибунар, број ______ 

од _______ .    

  

Члан 3.  

У поступку комасације сви учесници комасације су равноправни, без обзира на величину поседа 

и квалитет земљишта којег су унели у комасациону масу и без обзира да ли се ради о имаоцима права 

својине на земљишту у јавној (државној), задружној и приватној својини.  

  

Члан 4.  

Све радње у поступку комасације Комисија за комасацију и извођачи радова врше јавно, уз 

учешће учесника комасације.  

Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у писмене исправе 

(записнике о утврђивању фактичког стања, исказе земљишта, прегледне планове комасационе 

процене, мреже пољских путева) и осталу документацију.   

Комисија је дужна да учеснику комасације пружи сва потребна обавештења и да на  увид 

податке у вези са комасацијом.  

У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна 

средства у, складу за законом.  
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Члан 5.  

У поступку комасације није допуштен повраћај у пређашње стање и обнова поступка.  

  

II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ  

  

Члан 6.  

Предмет комасације су сва земљишта у ванграђевинском подручју (пољопривредна, шумска и 

земљишта под објектима) у делу катастарске општине Николинци, општина Алибунар.   

  

III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА  

  

Члан 7.  

Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се уносе у 

комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који води Служба за катастар 

непокретности у Алибунару, Републичког геодетског завода, или се узимају на основу фактичког стања.  

Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других права и не слаже се са 

стањем у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се унети у комасациону масу на основу 

фактичког стања.  

У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без такси и пореза, вршити:  

• измена података о имаоцима права на непокретностима,  

• споразумна замена парцела-земљишта,   

• поклони парцела-земљишта,  

• спровођење уговора о промету који нису имали прописану форму (писани без судске овере и 

усмени који су у целости извршени),  

• оставинска расправа (само у случају ако су присутни сви наследници и ако споразумно 

одреде деобу и начин деобе),  

• уговори о доживотном издржавању;  

•   брисање права плодоуживања,  

• пренос права на основу изјава сведока о одржају,  

• развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,   

• остали случајеви који се откривају у у поступку утврђивања фактичког стања (откривање 

ништавих уговора и др.).  

Радње  из става 2. овог члана се могу вршити до почетка поступка узимања изјава о груписању 

поседа (узимање жеља).  

Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања, кога потписују 

учесници у поступку и председник Комисије за комасацију.  

Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.  

   

IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ  

  

4.1. Општи принципи расподеле комасационе масе и груписања поседа  

  

Члан 8.  

Сваки власник земљишта добија из комасационе масе земљиште одговарајуће вредности и 

удаљености од насеља, као и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина 

обраде које је имао пре комасације.  

Просечна удаљеност се цени на основу укупне удаљености свих земљишта које је учесник 

комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе.  

При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације мора да добије што 

боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег облика и на мањем броју места него што је унео у 

комасациону масу уколико је унео земљиште на два или више места.  

  

Члан 9.  

Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 

10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 164 

потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа 

од 20% од укупне површине земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и учесник 

комасације другачије не споразумеју.  

Ако учесник комасације добије из комасационе масе већу вредност земљишта од унетог, 

умањеног за износ одбитка за заједничке потребе, разлику плаћа у новцу, односно ако добије мању 

вредност земљишта од унетог по одбитку за заједничке потребе, разлика му се исплаћује у новцу.  

Решењем о расподели комасационе масе утврђује се висина накнаде за разлику у вредности 

земљишта унетог у комасациону масу и земљишта добијеног из комасационе масе.  

  

Члан 10.  

После усвајања прегледног плана комасационе процене и пројекта комасације, комисија 

упознаје сваког учесника комасације са стањем у исказу земљишта, узима његову изјаву о предлогу 

груписања (жељу) и расподели земљишта које му припада из комасационе масе, и о томе саставља 

записник. У записник се уноси и примедба на исказ земљишта.  

  

Члан 11.  

Предлог расподеле земљишта из комасационе масе који се приказују на прегледном плану 

расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже на јавни увид.  

Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ пројеката комасације, 

границе парцела свих учесника комасације са уписаним бројем одговарајућег исказа земљишта.  

Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест дана.  

На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације могу да ставе 

примедбе.  

О примедбама Комисија за комасацију решава све до привремене примопредаје земљишта 

добијеног из комасационе масе.  

  

Члан 12.  

Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем 

власнику поново доделе заливни системи, бунари, дугогодишњи засади уколико су они подигнути или 

саграђени пре почетка комасације.  

  

Члан 13.  

Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку комасације 

добиће земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.  

 

 4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта   

  

Члан 14.  

Учесници комасације биће позивани на јавну расправу о груписању земљишта коју спроводи 

Комисија и њена тела тако да прво буду позивани учесници који имају објекте, воћњаке и винограде, 

учесници који имају већи посед земљишта и то земљишта бољег квалитета из виших процембених 

разреда, те који имају груписано земљиште на једном месту.  

  

Члан 15.  

Учесници комасације који чине једно домаћинство (родитељ и деца, супружници, браћа и 

слично) биће надељени по правилу тако да земљиште добију једно уз друго.  

 

Члан 16. 

Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације усагласе, њихово 

пољопривредно земљиште се може груписати на једном месту и чинити комплекс.   

  

Члан 17.  

Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису доказали право својине, 

а земљиште је остало у поседу, као и земљиште власника који нису присуствовали расправи приликом 

излагња старог (претходног) стања као и приликом утврђивања новог положаја земљишта (лице 

непознатог боравишта и слично) лоцираће се по правилу, ако је то могуће, на једном месту.  
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Члан 18.  

Укупни посед сувласника учесника комасације, ако је то могуће, лоцираће се један поред другог.       

  

Члан 19.  

Власници могу изразити потребу да приликом наделе земљишта добију посед формиран поред 

поседа својих сродника или других лица са којима обрађују земљу, а Комисија ће имати у виду овакву 

потребу учесника комасације.   

  

Члан 20.  

Учесници комасације који имају закључен уговор о доживотном издржвању и вишегодишњи 

уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу, и уколико је то могуће, уз земљиште даваоца 

издржавања односно закупопримца или плодоуживаоца.  

  

Члан 21.  

Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од Комисије тражити 

да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и економичног обрађивања земљишта.  

Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да се таквим 

захтевима удовољи, где је то могуће.  

  

Члан 22.  

Учесници комасације уколико буду добили из комасационе масе земљиште нижих процембених 

разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им се надокнађује у новцу.  

  

Члан 23.  

Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису присуствовали 

расправи, обезбедиће се земљиште према стању које се води у катастру непокретности.  

  

 V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ЗЕМЉИШТА  

  

Члан 24.  

У поступку комасационе процене, земљишта се разврставају у процембене разреде на основу 

педолошког састава и положаја земљишта као и других услова који су од значаја за утврђивање 

вредности земљишта.  

Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде. Број процембених 

разреда зависи од педолошке разноликости земљишта, а међусобни однос процембених разреда 

произилази из производне вредности земљишта груписаних по процембеним разредима и тржишне 

вредности земљишта.  

Подкомисија за комасациону процену земљишта саставља записник о комасационој процени и 

доставља га Комисији.  

Прегледни план комасационе процене и записник о комасационој процени излажу се на јавни 

увид у трајању од 15 дана.   

На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени, учесници 

комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе.   По истеку рока за излагање на 

јавни увид Прегледног плана комасационе процене и разматрања примедби, Комисија коначно усваја 

Прегледни план комасационе процене.  

  

 VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА  

  

Члан 25.   

Мрежа пољских путева ће се изградити на основу главног пројекта.  

Прегледни план мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у 

просторијама месне заједнице .  

На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време трајања излагања 

могу да стављају писмене примедбе.  

 По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских путева и 

разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план.  
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Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже пољских путева Комисија мора прибавити 

мишљење Одбора учесника комасације.  

  

Члан 26.  

У поступку пројектовања мреже пољских путева настојаће се да се дугогодишњи засади и 

трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева и неће се рушити без обзира да ли су изграђени 

са дозволом или без дозволе.  

  

Члан 27.  

Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску производњу (баште) по 

правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских путева са истом наменом.  

   

VII ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ  

  

Члан 28.   

Виногради, воћњаци, земљишта под дугогодишњим засадима и земљишта на којима постоје 

објекти, а не улазе у фактичко стање и следствено томе обухваћени су комасационим подручјем, по 

правилу остају ранијим власницима, учесницима комасације, а у комасацији се има евентуално 

извршити само исправка неправилних међних линија.   

  

Члан 29.   

Уколико се груписањем земљишта не може вратити зграда, дугогодишњи засад и слично, исти 

има право на правичну накнаду у складу са законом.   

Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак, виноград или луцериште одузето 

неком учеснику комасације у циљу груписања земљишта, онда је ранијем власнику дужан исплатити 

правичну накнаду нови имаоц права – учесник комасације.   

Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу споразума бившег 

власника и новог имаоца права на непокретности.   

  

Члан 30.    

Земљиште под детелином луцерком, уколико је засејана на површини већој од 10 ари, ако није 

старија од пет година, сматраће се дугогодишњим засадом и накнада за ово земљиште власнику 

земљишта исплаћиваће се у виду потребне количине семена за предметну површину и трошкове 

дубоког орања.   

Учесници комасације који имају засађену луцерку дужни су пријавити своје луцериште најдаље 

месец дана пре напуштања старог поседа Комисији за комасацију која ће преко подкомисије извршити 

процену луцеришта.   

Земљиште засејано другим врстама детелине као и земљиште засејано луцерком у површини 

мањој од 10 ари неће се сматрати дугогодишњим засадом и третираће се као „голо“ земљиште.  
 

VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ  

  

Члан 31.  

У поступку комасације обезбеђује се земљиште за заједничке потребе насеља (земљишта за 

изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за комуналне и друге потребе насеља).  

Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини, односно вредности 

земљишта и то без накнаде.  

Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката повећа укупна 

површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје државна својина, односно својина 

општине Алибунар.  

 

IX  ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

Члан 32.  

Привремена примопредаја земљишта из комасацоине масе отпочеће кад се стекну сви фактички 

и формално-правни услови, а завршиће се најкасније до 15. новембра друге године комасционог 

процеса.  
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Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о расподели 

комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о привременој примопредаји земљишта.  

  

Члан 33.  

Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта очисте земљиште које 

се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је да очисти земљиште од пањева, шибља, 

од сламе, сена, кукурузовине и сличног до привремене примопредаје земљишта у посед.  

Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из наведених ставова Комисија ће 

дати налог да се потребни радови изврше на терет тог учесника комасације.  

  

 X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ  

  

Члан 34.  

Трошкове геодетско-техничких радова у поступку комасације, трошкове рада Комисије за 

комасацију и њених подкомисија и трошкове инвестиционих улагања у вези са спровођењем комасације 

сноси општина Алибунар.  

Под трошковима комасације подразумевају се трошкови оних радњи, односно радова који се 

искључиво или претежно изводе ради комасације.  

Под трошковима инвестиционих улагања подразумевају се нарочито: трошкови изградње нове 

мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима изграђених након пројекта нове мреже 

пољских путева, уклањање објеката, крчење шикара и чишћење и равнање терена.   

 

XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

Члан 35.  

Комисија доноси решења о расподели комасационе масе.  

Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може изјавити жалбу 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана његовог 

достављања.  

  

Члан 36.  

До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе, спорови који се у 

поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње поседа привремено додељеног 

земљишта), и спорови о накнади штете између учесника комасације и извођача радова (штете на 

усевима и дугогодишњим засадима изазване крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова и 

извођење геодетскотехничких радова) могу да се решавају поравнањем пред Комисијом.  

 

XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ   

  

Члан 37.  

Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације, дошло до 

оштећења њихових парцела, имају право на накнаду за стварну штету уколико је земљиште било 

приведено култури а не изгубљену добит услед тога што су били спречени у обради свог поседа.   

Учесници комасације из претходног става дужни су пријавити штету Комисији за комасацију у 

року од 30 дана од дана сазнања за штету а најкасније у року од 60 дана од дана настанка штете.   

Стварну штету утврђује подкомисија образована од стране Комисије за комасацију, а споразум о 

накнади штете закључује се између Комисије и оштећеног учесника комасације.   

  

Члан 38.  

Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да постоје.   

  

Члан 39.  

Престаће се са употребом и коришћењем старих пољских путева, у моменту увођења у посед 

надељеног земљишта.   

  

Члан 40.  
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Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на новодобијено 

земљиште.   

   

Члан 41.  

Учесници комасације могу користити земљиште унето у комасациону масу (стари посед) до 

правоснажности решења о расподели комасационе масе. Након тога земљиште (стари посед) не треба 

ђубрити, орати и слично у сврху употребе за наредну годину.   

  

Члан 42.  

Учесници комасације дужни су да земљиште унето у комасациону масу (стари посед) очисте од 

кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније у року до 1. новембра  текуће године.   

Ако учесници комасације не поступе према обавези из претходног става земљиште ће се 

очистити о трошку учесника.   

  

XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

  

Члан 43.  

Начела комасације ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Алибунар“.   

  

   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: _______  

АЛИБУНАР, _____   2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

________________________  

 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 7: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Општина: Алибунар                                                                              Катастарска општина: Николинци  

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ     

Број:_________  

Датум:__________  

  

 На основу члана 43. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 

41/09) Комисија за комасацију Скупштина општине Алибунар, на седници одржаној дана _________  

донела је  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ   

  

1. Учеснику комасације, имаоцу права на непокретностима  

Име (име једног родитеља) и презиме, односно назив 

учесника комасације (ЈМБГ/МБ)  
Место становања  
 -седиште, улица, 

кућни број  

Број 

исказа  

  

  

  

    

  
престаје право својине на непокретностима - земљшиту унетом у комасациону масу, и то:  
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Број парцеле  Потес-звано  

место  
Кат. 

култура  
Кат.  

класа  
Површина  Вредност  

(у вредносним јединицама)  
основни  подброј  ха  а  м2  Број 

разреда  
Вредност по 

разредима  

                    

                    

                    

                    

                    

  

Разред  Површина    Вредност  
1.разред      

2.разред      

3.разред      

4.разред      

5.разред      

6.разред      

7.разред      

8.разред      

Без разреда      

      
Учесник уноси у 

комасациону масу  
    

Умањење за заједничке 

потребе  
    

Укупна вредност за 

наделу  
    

2. Учеснику комасације додељује се земљиште из комасационе масе, и то:  

Број 

парцеле  
Број 

табле  
Потесзвано 

место  
Кат. 

култура  
Кат. 

Класа  
Површина  Вредност  

(у вредносним јединицама)  
Број 

разреда  
Вредност по 

разредима  

                

                

                

                

   УКУПНО:        

   

1.разред        

2.разред      

3.разред      

4.разред      

5.разред      
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6.разред      

7.разред      

8.разред      

Без разреда      

      

Учесник добија из 

комасационе масе  
    

Дугује      

Потражује      

  
На додељено земљиште из комасационе масе, учесник комасације стиче право својине по 

правноснажности овог решења о расподели комасационе масе.  

3. Учесник комасације добио је из комасационе масе земљиште исте вредности као вредности 

земљишта коју је унео у комасациону масу, умањену за вредност за заједничке потребе. Проценат 

умањења вредности за заједничке потребе усвојила је Комисија за комасацију приликом усвајања 

пројекта мреже пољских путева и објеката на комасационом подручју.  

4. Примопредаја додељеног земљишта, која је извршена по Записнику о привременој примопредаји, 

број _____, од дана________, по правноснажности овог решења, сматра се коначном.  

5. Учесник комасације је дужан да земљиште унето у комасасациону масу очисти од шикара, 

дрвенастог жбуња, кукурузовине, сламе и сена, најкасније до ___________.  

На додељено земљиште уписују се следећи терети и ограничења: 

__________________________________________________________  

  

О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

  

 Скупштина општине Алибунар, сходно чл. 31. и 34. Закона о пољопривредном земљишту 

("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), донела је одлуку број ________ од _______. године о 

спровођењу комасације у катастарској општини Николинци, општина Алибунар.  

  Истовремено са доношењем одлуке о спровођењу комасације, сходно члану  

35. Закона о пољопривредном земљишту, Скупштина општине Алибунар образовала је Комисију за 

комасацију и поткомисије за комасациону процену земљишта и утврђивање дугогодишњих засада и 

објеката.  У смислу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту:  

• извршена је комасациона процена земљишта која улазе у комасациону масу, са 

прегледном картом процембених разреда и табелом њиховог међусобног релативног 

односа, која је била изложена на јавни увид у року од 15 дана и која је усвојена од стране 

Комисије за комасацију.  

• утврђено је фактичко стање поседа за сваког учесника комасације, излагањем 

постојећег стања базе података катастра земљишта за КО Николинци  и о чему је за 

сваког учесника састављен записник,  

• утврђени су дугогодишњи засади и објекти и са прегледном картом изложени на јавни 

увид у року од 15 дана и усвојени од стране Комисије за комасацију  

На основу Програма комасације, претходних радова и преузетих расположивих пројеката, 

израђен је пројекат мреже пољских путева. Пројекат је изложен на јавни увид у трајању од 15 дана 

и након тога усвојен од стране Комисије за комасацији.  

 На основу Записника о утврђивању фактичког стања и вредности парцела за сваког учесника 

комасације је састављен Исказ земљишта.  

 Пре расподеле земљишта из комасационе масе Скупштина општине Алибунар је донела Начела 

расподеле комасационе масе, број _______________ од __________. године  за комасационо подручје.   

За расподелу земљишта из комасационе масе сваки учесник је посебно позиван да се упозна 

са стањем земљишта пре расподеле у Исказу земљишта и да да изјаву где жели да му се групише 

земљиште, о чему је састављен записник.  

На основу Начела расподеле комасационе масе и изјава учесника о груписању земљишта 

Комисија за комасацију је, на основу чл. 40. и 42. Закона о пољопривредном земљишту, саставила 

Предлог расподеле комасационе масе и графички га приказала на прегледном плану.  Предлог 
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расподеле комасационе масе изложен је на јавни увид у времену од _______ до _______ на који су 

учесници комасације могли да ставе примедбе.  

После разматрања примедби од стране Комисије за комасацију, учесник комасације је писмено 

обавештен о разлозима прихватања, односно не прихватања примедби, након чега је извршена 

привремена примопредаја, о чему је састављен записник, а која ће се по превноснажности овог 

решења сматрати коначном.  

Износ накнада у динарима за више или мање добијену вредност, утврђена је од стране Комисије за 

комасацију по истим критеријумима за све учеснике комасације, а на бази одређивања динарске 

вредности јединице (разреда) комасационе процене.   

 Применом члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, 

"Службени гласник РС", број 30/10) и члана 43. Закона о пољопривредном земљишту, Комисија за 

комасацију донела је решење као у диспозитиву.   

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ  

    

 Против овог решења учесник комасације може изјавити жалбу Министарству пољопривреде и и 

заштите животне средине у року од 15 дана  од дана његовог достављања. Жалба се подноси 

непосредно или преко ове Комисије.  

                 :                                                                

                                                 Комисија за комасацију  

                ПРЕДСЕДНИК  

                         ____________________, дипл.правник  

Доставити:  

• Учеснику комасације,  

• Архиви  

• Републичком геодетском заводу  

 

 
ПРИЛОГ БРОЈ 8: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА 

КОМАСАЦИЈЕ  

  

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 и 41/09) и члана ____ Статута општине Алибунар, Скупштина општине, на својој седници 

одржаној дана  ______  донела је   

  

  

О Д Л У К У  

о спровођењу комасације на делу катастарске општине Николинци, општина Алибунар  

  

Члан 1.  

Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта на делу катастарске општине 

Николинци, општина Алибунар.  

  

Члан 2.  

Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом подручју у укупној 

површини од 980 хектара.  

 Граница комасационог подручја из става 1. овог члана описана је у Програму комасације.  

               

Члан 3.  

 Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена комасационом масом и сва друга 

лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни интерес.   

  

Члан 4.  

Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи Комисија за спровођење 

комасације, коју Скупштина општине Алибунар образује посебним решењем.  
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Члан 5.  

Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи Одељење за финансије 

и буџет управе општине Алибунар.   

  

Члан 6.  

 Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може се вршити изградња објеката и 

подизање дугогодишњих засада на комасационом подручју.  

                                                                       

Члан 7.  

Поступак комасације спроводиће се на основу Закона о пољопривредном земљишту и у складу 

са Начелима комасације која ће донети Скупштина општине Алибунар.  

  

Члан 8.  

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Алибунар забележиће у 

катастару непокретности спровођење комасације.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: _______  

  

АЛИБУНАР, ______    2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
________________________  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Општина: Алибунар                                                                           Катастарска општина: Николинци  

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ     

Број: ____________ (Број исказа) Датум:__________  

  

  

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 

41/09) Комисија за комасацију Скупштина општине Алибунар, саставила је следећи  

    

З  А  П  И  С  Н  И  К  

О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРОМОПРЕДАЈИ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА ИЗ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА КО 

НИКОЛИНЦИ  

  

Привремена примопредаја започета је дана _______  у ______ часова.  

  

ПРИСУТНИ:  

  

1.Учесник комасације:__________________________________________________  

2.Представник Комисије за комасацију:____________________________________  

3.Геодетски стручњак: _________________________________________________  

  

  

Учеснику комасације је саопштено да је позван ради привремене примопредаје земљишта и објеката 

из комасационе масе који су садржани у Исказу број ____ КО Николинци.  

Показане су му међне белеге парцеле-а коју-е добија из комасационе масе у КО Николинци и то:  

  

Број табле  Привремени 

број парцеле  

Положај 

парцеле у 

Површина 

ха  ари  м2  

Вредност  Примедба  
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табли  

            

            

            

            

  

Учесник комасације у вези предње примопредаје изјављује следеће:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Приморедаја је завршена дана _________  у ____ часова.  
Овај записник састављен је на лицу места дана ______ 2014. године  

  
Записник су прочитали и потписују:  

  
Учесник комасације:               Геодетски стручњак:              Представник комисије:  
__________________              ____________________         ___________________  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Град Пример                                                                           Катастарска општина Пример     
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ  

....................................................  

Датум:........................................  

  

На основу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 

и 41/09) Комисија за комасацију дела катастарске општине Пример (Општине Пример), саставља 

следећи:  

  

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број 114 

  

ПРВИ ДЕО:  ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА УПИСАНИ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ   

К.О. ПРИМЕР-шифра: 725617  

Број листа непокретности: 274  

  

Веза са ЛН број: 274  

  

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:  

  
ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ, 

КОРИШЋЕЊА ИЛИ ДРЖАЛАЦ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ 
(СЕДИШТЕ 

МЕСТО)  
УЛИЦА  

КУЋНИ 

БРОЈ  

ВРСТА 
ПРАВА,  

ДРЖАВИНА  

ОБИМ 

ПРАВА, 

УДЕО  

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

Пример        Својина  
идеалн и 

део  
1/2  

МИЛОРАД (ПЕТАР)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000052752  

Пример        Својина  
идеалн и 

део  
1/2  

 

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  
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БРОЈ 

ПАРЦЕЛЕ  

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

ПОТЕС - 

ЗВАНО 

МЕСТО  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШТА  
НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА  

ПОВРШИНА  
ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  
  

Ha - a - m2  

ОБИМ  
ПРАВА  

НАД  
ПАРЦЕЛОМ  

  
ПОВРШИНА 

УДЕЛА  
ПАРЦЕЛЕ  

  
Ha - a - m2  

ПРАВНИ  
СТАТУС  

ОБЈЕКТА 
СЛУЖБЕНОСТИ, 

ЗАБЕЛЕЖБЕ   
  

278  1  
Г.Трешевина 

до дупља  
3  

Њива 5. класе  
0  16  40  1/1  0  16  40  

нема терета  

283  1  
Г.Трешевина 

биљевина   
3  

Њива 5. класе  
0  23  11  1/1  0  23  11  

нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  39  51    

   
ОПИСИ ПРАВНИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У КАТАСТАР 
НЕПОКРЕТНОСТИ:  

  

.............................................................................................................................................................  

  

............................................................................................................................................................   

  

  

ОСНОВ ПРОМЕНА ПОДАТАКА УПИСАНИХ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:  

(Закон, исправа и/или потписане изјаве имаоца права иили евентуалне изјаве других лица на основу којих 
се врше промене података о непокретностима уписаних у катастрау непокретности)  
   

............................................................................................................................................................  

  

.............................................................................................................................................................   
  

  

К.О. Пример-шифра: 725617  Број 

листа непокретности: 114  

  

Веза са ЛН број: 114  

  

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:  

  

ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ, 
КОРИШЋЕЊА ИЛИ ДРЖАЛАЦ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ 
(СЕДИШТЕМЕСТО)  УЛИЦА  КУЋНИ 

БРОЈ  

ВРСТА 
ПРАВА,  

ДРЖАВИНА  

ОБИМ 

ПРАВА, 

УДЕО  

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  
ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

ПРИМЕР      Сбојина  
цело  
1/1  

 

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  

  

БРОЈ 

ПАРЦЕЛЕ  

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

ПОТЕС 
- 
ЗВАНО  
МЕСТО  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШТА  
НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА  

ПОВРШИНА  
ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  
  

Ha - a - m2  

ОБИМ  
ПРАВА  

НАД  
ПАРЦЕЛОМ  

  
ПОВРШИНА 

УДЕЛА  
ПАРЦЕЛЕ  

  
Ha - a - m2  

ПРАВНИ 

СТАТУС  
  ОБЈЕКТА  

СЛУЖБЕНОСТИ,  
ЗАБЕЛЕЖБЕ   

  

319  1    3  Њива 4. класе  0  05  21  1/1  0  05  21  нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  05  21    
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ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број 114  

  

ДРУГИ ДЕО: УТВРЂЕНО ФАКТИЧКО СТАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА  

  

  

К.О. Пример-шифра: 725617   

  

Веза са Записником УФС број: .274  

  
ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:  

  

ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ, 
КОРИШЋЕЊА ИЛИ ДРЖАЛАЦ  

НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ 
(СЕДИШТЕМЕСТО

)  
УЛИЦА  

КУЋНИ 

БРОЈ  

ВРСТА 
ПРАВА,  

ДРЖАВИНА  

ОБИМ 

ПРАВА, 

УДЕО  

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

ПРИМЕР      Својина  
цело  

1/1  

  

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  

 

БРОЈ 

ПАРЦЕЛЕ  

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

ПОТЕС - 

ЗВАНО 

МЕСТО  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШТА  
НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА  

ПОВРШИНА  

ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  

  

Ha - a - m2  

ОБИМ  

ПРАВА  

НАД  

ПАРЦЕЛОМ  

  

ПОВРШИНА 

УДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

  

Ha - a - m2  

ПРАВНИ  

СТАТУС  

ОБЈЕКТА 
СЛУЖБЕНОСТИ, 

ЗАБЕЛЕЖБЕ   

  

319  1  
Г.Тршевина 

Тршевина  
3  

Њива 4. класе  
0  05  21  1/1  0  05  21  

нема терета  

278/2  1  
Г.Трешевина 

до дупља  
3  

Њива 5. класе  
0  08  20  1/1  0  08  20  

нема терета  

283/2  1  
Г.Трешевина 

биљевина   
3  

Њива 5. класе  
0  11  56  1/1  0  11  56  

нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  24  97    

  

ОПИСИ ПРАВНИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У 
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:  
  

.............................................................................................................................................................  

  
.............................................................................................................................................................   

  

   
ПОТПИС ИМАОЦА ПРАВА - УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ  О ПРИХВАТАЊУ  

УТВЕЂЕНИХ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА   

  

Ималац права о непокретностима својим потписом потврђује да је упознат и да се у потпуности 

слаже са подацима о непокретностима на комасационом подручју:  
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1. ...........................................................................................................................................   

2.  

...............................................................................................................................................   

3.  

 

 

У Пример ...........................                                                                       КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

 ..................................................  

            м.п .                                                Председник  

 

 
152. 
 

На основу члана 32. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006, 
65/2008-др.закон, 41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник 
РС'', бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 40. Статута општине Алибунар 
(''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог 
Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 21. седници одржаној 
дана 02. априла 2018. године доноси 
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ ЗА К.О. ДОБРИЦА 

ОПШТИНА АЛИБУНАР 
 

Члан 1. 
Доноси се Програм комасације катастарске општине Добрица, општина Алибунар. 

 
Члан 2. 

Програм комасације катастарске општине Добрица, општина Алибунар, од 08. априла 2015. 
године, израђен од стране Грађевинског факултета Универзитета у Београду, саставни је део ове 
Одлуке и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''. 

 
Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 
Алибунар''. 
 
 
Број: 461-3/2018-04 
У Алибунару, 02. априла 2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  АЛИБУНАР 
 

Председник Скупштине 
Синиша Гавранчић, с.р. 
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УНИВЕРЗИТЕТ  У  БЕОГРАДУ  

 ГРАЂЕВИНСКИ   ФАКУЛТЕТ  

Институт за геодезију и геоинформатику  

  

  
  

ОПШТИНА  

АЛИБУНАР  

  

 
 

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОБРИЦА 

(ОПШТИНА АЛИБУНАР) 

 

 
 

АЛИБУНАР, марта 2015.године 
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ЛЕГЕНДА КЊИГЕ:   

КЊИГА је технички извештај о изради Програма комасације катастарске општине Добрица, 

Општина Алибунар, сагласно уговору закљученом између Општине Алибунар, Tрг слободе број 4, бр. 

404-131/14, од 30.12.2014. године и Грађевинског факултета Универзитета у Београду, Београд, ул. 

Булевар краља Александра 73/I, број 63132/2-14 од 14.01. 2015. године    

Програм комасације катастарске општине Николинци, израђен је у периоду од 25.12.2014 до 

20.03. 2015. године у 3 аналогна примерка и 3 примерка на CD-у.  

ИНВЕСТИТОР:  ОПШТИНА АЛИБУНАР  

Tрг слободе број 4, 26310 Алибунар  

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ИЗРАДИ 

ПРОГРАМА:  

  

  

__________________  

 ПОДИЗВОЂАЧ:  

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ  

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ,  

ИНСТИТУТ ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И ГЕОИНФОРМАТИКУ,  

БЕОГРАД,  Ул. Булевар краља Александра 73/I 

_____________________  

УРБИМ ДОО БЕОГРАД, Илије Ђуричића 44/11,  

11030 Београд  

ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ 

ИЗРАДЕ ПРОГРАМА:  

_____________________________________ Доц. др 

Рајица Михајловић, дипл.инж.геод.  

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ  

ПРОГРАМА  

Проф. др Манојло Миладиновић, дипл.инж.геод.  

Асист. мр Младен Шошкић, дипл.инж.геод.  

Асист. Ненад Вишњевац, мастер. инж. геод.  

Јована Средић, дипл.инж.геод.  

В.Д. ДЕКАНА  

ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА  

___________________________________  

Проф. др Бранко Божић, дипл.инж.геод.  

УПРАВНИК ИНСТИТУТА  

ЗА ГЕОДЕЗИЈУ И  

ГЕОИНФОРМАТИКУ  

   

___________________________________  

Проф. др Бранислав Бајат, дипл.инж.геод.  

 

1. ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1.1. ЛИЦЕНЦА ЗА РАД ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 

  
   www.rgz.gov.rs | 25.3.2015 9:16:25 |        

      

Подаци о геодетској организацији  

Основни подаци:  

Врста организације:  Научно-образовна институција  

Назив организације: INSTITUT ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU GRAĐEVINSKOG  

FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU  

Адреса:  Булевар краља Александра 73  

Место:  БЕОГРАД  

Телефон:  -  

Email:    

Web site:  grf.bg.ac.rs  

Број лиценце:  03 0063 11 

Датум лиценце:  23.05.2011  

Број решења:  952-03-207/2010  

Датум решења:  23.05.2011  

Овлашћено лице:  - -  
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ПИБ:  100251144  

Матични број:  07006454  

Јавна напомена:    

  

 
Преглед врста геодетских радова за које је издата лиценца:  

1- Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је 
предвиђена израда главног пројекта  

Лиценце означене * су лиценце са ограничењем, геодетска организација може да врши геодетске 
радове само за сопствене потребе.  

 
Подаци о запосленим лицима који имају лиценцу:  

 

Лиценца I реда  Иван  Алексић  Доктор наука/  Геодетска Грађевински факултет, Београд  

Лиценца I реда  Рајица  Михајловић  Доктор техничких наука - област геодезија/ Геодетска Грађевински 

факултет, Београд  

Лиценца I реда  Жељко  Цвијетиновић  Доктор техничких наука - област геодезија/ Геодетска Грађевински 

факултет, Београд  

Подаци о осталим запосленим лицима:  

Врста лиценце  Име  Презиме  Стручна спрема/Образовна институција  Струка  

  Бранислав Бајат  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  

Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Бранко  Божић  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Синиша  Делчев  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

Геодетска  

  Вукан  Огризовић  Доктор техничких наука - област 
геодезија/  
Грађевински факултет, Београд  

  Геодетска  

  Бранко  Миловановић  Магистар техичких наука из 

области геодезије/  

Грађевински факултет, Београд 

 

 
1.2.  ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА/ ИЗВОЂАЧА РАДОВА 

 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
 

Врста лиценце  Име  Презиме  Стручна спрема/Образовна институција  Струка  
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2. УВОДНА РАЗМАТРАЊА  

  

2.1.   УВОД  

Програм комасације (у даљем тексту: Програм) је документ на основу кога ће се спровести 

комасација за КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ДОБРИЦА, Општина Алибунар, на укупној површини од око 

5386 хектара (8816 катастарских парцела). На слици (Слика 1) приказана је граница катастарске 

општине на основи ортофото плана.  

Садржај и основна решења у Програму утврђена су у складу са одредбама Закона о 

пољопривредном земљишту и Закона о државном премеру и катастру као и ставу аутора Програма о 

садржају оваквог документа.  

За потребе израде Програма коришћена је и релевантна статистичка, просторно планска и 

техничка документација Општине Алибунар, као и геодетскокатастарска документација Републичког 

геодетског завода, Службе за катастар непокретности у Алибунару.  

На основу Програма Општина Алибунар ће донети Одлуку о спровођењу комасације, 

образовати Комисију за комасацију, донети начела комасације, обезбедити средства за финансирање 

радова и приступити јавним набавкама и уговарању радова на реализацији Програма комасације са 

лиценцираном геодетском организацијом и пратити реализацију радова.  

У склопу реализације комасације  приступиће се обнови државног премера и изради новог 

катастара непокретности у границама целе катастарске општине.  

 Површина грађевинског подручја, према подацима Службе за катастар непокретности у 

Општини Алибунар, износи 255 хектара. 

 

 
Слика 1. Комасационо подручје на основи ортофото плана  

 

2.2. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА  

  

Циљ израде Програма комасације је дефинисање садржаја, поступка, динамике и рокова:  

1. Уређења пољопривредног земљишта у његовој функцији у поступку комасације 

ванграђевинског подручја катастарске општине Добрица, на површини од око 5131 хектара.    
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2. Обнову државног премера и катастра непокретности подручја који остају у фактичком стању 

(грађевинско подручје насеља Добрица, на површини од око 255 хектара).   

 
Уређење пољопривредног земљишта и грађевинског подручја у поступку комасације катастарске 

општине Добрица реализоваће се у складу са планираном наменом простора утврђеној у Просторном 

плану Општине Алибунар и другом релевантном документацијом.  

Програмом се утврђује:  

 врста и обим комасационих радова (геодетско-техничких радова, радова Комисије за 

спровођење комасације и њених подкомисија и инвестиционих радова),  

 врста и обим радова на обнови државног премера дела катастарске општине који остаје у 

фактичком стању (грађевинског и шумског подручја),  

 динамика и рокови извођења радова,  

 обим и извори средстава за финансирање радова,  

 садржај неопходних докумената за реализацију програма радова  

 финансијско-тржишни и друштвено-економски ефекти спровођења комасације. 

  

2.3. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

 Разлози за комасацију су сагласни и разлозима које прописује и члан 31. Закона о 

пољопривредном земљишту, односно комасација се врши због:  

 потребе груписања уситњених пољопривредних катастарских парцела у државном и 

приватном власништву на комасационом подручју (чија је просечна површина 0.70 хектарa), 

односно укрупњавања пољопривредних газдинстава,  

 пројектовања нове мреже пољских путева у складу са положајем инфраструктурних система, 

система водотокова и дугогодишњих засада,  

 крчења обраслих међа деградираним растињем (шикаре и дрвенасто растиње),   

 имплементације планских решења из Просторног плана Општине Алибунар и других планова 

и техничке документације;  решавање имовинско-правних односа на непокретностима 

(земљишту и  објектима и посебним деловима објекта);   

 израда новог државног премера и катастра непокретности;  унапређења и заштите животне 

средине и одрживог развоја,  економског развоја и одрживости руралних подручја која 

представљају једно од најзначајнијих питања за будући развој АП Војводине (који се заснива, 

на даљем развоју и одрживој експлоатацији ресурса у области пољопривреде, шумарства и 

водних ресурса и диверсификацији руралне економије (МПС, туризам, рекреација,...) и 

афирмацији тзв. ''мекших'' развојних фактора друштвеног, културолошког, институционалног 

и еколошког значаја.  

  

2.4. РАЗЛОЗИ ЗА ОБНОВУ ПРЕМЕРА  

  

Премер подручја Катастарске општине Добрица извршен је 1913. године. Премер је у хватском 

мерном систему, у стереографској пројекцији, а катастарски планови су израђени у размери 1:2880 за 

ванграђевинско и грађевинско подручје. 

Листови катастарских планова, који су стари око 100 година су веома дотрајали, на њима се 

графичке промене на непокретностима тешко региструју и веома су несигурне. Укупан број поседовних 

листова за грађевинско подручје је 646 а за ванграђевинско 1273.  

То су довољни разлози да се у поступку комасације изврши и обнова премера грађевинског 

подручја у новој државној пројекцији и да се изврши израда катастра непокретности и за грађевинско 

подручје.  

  

2.5.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ ЗА К.О. ДОБРИЦУ ИЗ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ  

    

Катастарски премер комасационог подручја извршен је 1913. године у хватском мерном систему, 

у стереографској пројекцији, а катастарски планови су израђени у размери 1:2880, што је неусклађено 

са важећим Законом о државном премеру и катастру.  

Листови катастарских планова су веома стари, дотрајали и у веома лошем стању. Графичке 
промене на непокретностима се отежано региструју (исцртавају) што доводи у питање сигурност уписа 
непокретности и права на њима у катастар непокретности.  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 182 

Катастар непокретности је основан у периоду од 2006. године до 2011. године са излагањем 

постојећих података на јавни увид. Укупан број листова непокретности на комасационом подручју 

(ванграђевинско подручје) је  1273 што је у овом програму усвојено за број учесника комасације.  

У табели (Табела 1) приказани су основни подаци о комасационом подручју према евиденцији у 

катастару непокретности у Служби за катастар непокретности Републичког геодетског завода у 

Алибунару.  
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5386  ПП/1913 5386 255 1449 646 5131 7367 1273 4.03 0.70 5.79 

Табела 1. Основни подаци о комасационом подручју према катастру непокретности  

  

У табели (Табела 2) приказани су подаци о катастарским парцелама на комасационом подручју 

систематизовани по групама формираних на основу површина (величине) поседа учесника комасације 

за ванграђевинско подручје. 

    

      ВЕЛИЧИНА 

ПОСЕДА  
      

До 

1ха  

%  

1-3 

ха  %  

3-5 

ха  

%  

5-10 

ха  

%  

10-

20 

ха  %  

20-

40 

ха  %  

>40 

ха  

 Укуп 

но  

%  %  

ПОВРШИНА  

(ХА)  

228  4  828  16  531  10  1349  26  501  10  47  1  1647  32  5131  100  

БРОЈ  

ПАРЦЕЛА  

556  8  1284  17  857  12  2225  30  670  9  56  1  1719  23  7367  100  

БРОЈ  

ЛИСТОВА  
416  33  489  38  139  11  185  15  39  3  2  0  3  0  1273  100  

Табела 2. Основни подаци о парцелама на комасационом подручју приказани по групама 

формираним на основу површине поседа за ванграђевински рејон  

  

У табели (Табела 3) дат је приказ земљишта према облику својине на територији катастарске 

општине Добрица.  

 ОБЛИК 

СВОЈИНЕ  

ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  ВАНГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  

Катастарска 

општина  

БРОЈ  Пов 
рши 
на  

(ха)  

%  

БРОЈ   

%  

Повр 
шина  
(ха)  Пар 

цела  %  

Лист 

ов  %  

Пар 

цела  %  

Листо 

ва  %  

Повр 

шина  %  

ПРИВАТНА  1372  95  634  98  131  51  5593  76  1263  99  3435  67  3566  66  

ДРУШТВЕНА  35  2  4  1  23  9  1444  20  2  0  1442  28  1465  27  

ДРЖАВНА  42  3  8  1  101  40  329  4  7  1  253  5  354  7  

ЗАДРУЖНА  

(ЗАЈЕДНИЧКА)  
0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  0  

УКУПНО  1449  100  646  100  255  100  7367  100  1273  100  5131  100  5386  100  

Табела 3. Приказ површина земљишта према облику својине у к.о. Добрица  
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У табели (Табела 4) су приказане укупне површине катастарске општине Добрица према 

начину коришћења земљишта.  
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КО  %  

Добрица 0  0  4094  0  1  3  147  4245  83  494  35  539  10  358  7  5131  100  

Укупна 
површина  
Општине  

Алибунар  

1675  3  43525  1  136  578  868  45108  79  7922  72  7994  14  2533  4  57310  100  

Табела 4. Начин коришћења земљишта у к.о. Добрица 

  

2.6. ПРАВНИ ОСНОВ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА   

   

Правни основ    

  

Код израде Програма комасације коришћени су следећи прописи:  

1. Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09),  

2. Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10 и 65/13), 

3. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10),    

4. Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 

42/13, 50/13 и 98/13),  

5. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12),  

6. Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05 и 123/07),  
7. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), 

8. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/11 и 93/12),  

9. Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Службени гласник РС", број 

16/92) 

10. Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама ("Службени гласник 

РС", број 46/06), 

11. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09 , 36/09 и  72/09); 

12. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10); 

13. Стратегија развоја шумарства Републике Србије, 2006. год., 

14. Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије ("Службени гласник РС", број 

11/02); 

15. Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 29/13), 

16. Стратегија развоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", број 78/05), 

17. Анализа потребе уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП 

Војводине, Републички геодетски завод, март 2007. године; 

18. Попис пољопривреде 2012. -Пољопривреда у Републици Србији, 2013.год; 

19. Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег плана и 

привременог годишњег плана газдовања приватним шумама ("Службени гласник РС", број 

122/03),  

20. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС", број 50/11),  

  

Документација  
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За израду Програма коришћена је сва расположива техничка и друга документација која се 

односи  на подручје Општине Алибунар, односно комасационо подручје и то:  

 Просторни план Општине Алибунар (2012.),  

 Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.  

 Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине до 2020. (2011).  

 Стратегија развоја Општине Алибунар 2014-2020.  

 Стратегија руралног развоја општине Алибунар 2010-2014.  

 Просторни план подручја посебне намене специјалног резервата природе Делиблатска 

пешчара (2006.).  

 Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за далековод 2x400 

kV ТС „Панчево 2“ – граница Румуније.  

 Пројекат подизања шумских заштитних појасева на подручју општина Опово, Ковачица и 

Алибунар (2004.)  

 Идејни пројекат за обезбеђење доступности воде за наводњавање пољопривредних култура 

на доњој тераси Општине Алибунар (2014.).  

 Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за текућу 

годину,  

 Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и локалну инфраструктуру 

као и за пројекте везане за пољопривредно и шумско земљиште,  

 Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима, као и друга 

документација катастра непокретности Службе за катастар Републичког геодетског завода у 

Алибунару.  

 

4. ИЗВОДИ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР (ППОА) И ДРУГИХ ДОКУМЕНАТА 

РЕЛЕВАНТНИХ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА  

 

Подручје К.О. Добрица је обухваћено од стране више планских докумената: Просторни план 

Општине Алибунар, Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

Делиблатска пешчара, Просторни план подручја посебне намене за инфраструктурни коридор за 

далековод 2х400 kV ТС ”Панчево 2” – граница Румуније.  

 

3.1.  ПРИКАЗ И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  

  

У „Анализи потреба уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП 

Војводине“, коју је урадио Републички геодетски завод, Општина Алибунар спада у тзв. приоритет првог 

реда са становишта комасације у Војводини (Слика 2):  

 
Слика 2. Приказ приоритета уређења земљишта комасацијом у Војводини  
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3.2.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР  

  

Комасационо подручје је у потпуности обухваћено, односно у већем или мањем обиму плански 

разрађено у Просторном плану Општине Алибунар (ППОА). Сходно томе ће се дати само основни и 

скраћени прикази из ППОА и стратешких докумената релевантни за комасационо подручје као и 

одговрајући графики прилози. У Прилогу број 1 приказан је План намене простора из ППОА са 

границом комасационог подручја, у Прилогу број 2 План инфраструктуре из ППОА са границом 

комасационог подручја и у Прилогу број 3 План намене простора и дефинисања грађевинског подручја 

насеља Добрица из ППОА.  

  

1.  Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса  

 

Пољопривредно земљиште  

Пољопривредно земљиште је потребно штитити мерама и активностима којима се трајно 

обезбеђују природне функције земљишта:  

 забраном коришћења пољопривредног земљишта у друге сврхе, осим у случајевима 

утврђеним Законом и овим Просторним планом;   

 забраном испуштања и одлагања отпадних и штетних материја;   

 контролисаном применом минералних ђубрива и препарата за заштиту;   

 избором адекватних технологија у обради земљишта;   

 применом противерозионих мера.   

Уз примену ових мера сачуваће се квалитет земљишта тј. његова физичка, хемијска и биолошка 

својства. Пољопривредном земљишту које је коришћено за експлоатацију минералних сировина, 

пројектима рекултивације дати намену блиску пређашњем стању.  

Пољопривредно земљиште треба заштитити пољозаштитним појасевима од штетног дејства 

еолске ерозије, којом се односе земљиште и усеви у фази семена, што за последицу има смањење 

приноса. У том смислу је потребно формирати ветрозаштитно и пољозаштитно зеленило на 

просторима уз канале, саобраћајнице и у оквиру пољопривредног земљишта, ван простора СРП 

''Делиблатска пешчара'', које ће представљати еколошке коридоре,повезати међусобно удаљена 

станишта и  побољшати микроклиматске услове окружења.  

Од штетног дејства подземних и поплавних вода, пољопривредно земљиште штитити редовним 

одржавањем постојећег и доградњом дренажног система.  

  

Шуме и шумско земљиште  

Концепција развоја шума и шумског земљишта у оквиру обухвата Просторног плана, 

подразумева повећање површина под шумама, унапређење постојећих шума и њихово коришћење у 

складу са еколошким принципима и условима заштите природе, уз остваривање заштитних, културно-

социјалних и производних функција.   

Шумско земљиште на територији Општине се може повећати пошумљавањем обрадивог 

пољопривредног земљишта без обзира на катастарску класу по претходно прибављеној сагласности 

Министарства. Шумско земљиште као ресурс треба користити у складу са његовим биолошким 

капацитетима, како би ефекти производње у шумарству били већи. Одговарајући избор станишта за 

пошумљавање, избор врста дрвећа као и примена прописане технологије гајења шума, спада у 

најважније превентивне мере заштите шума и шумског земљишта.  

Заштити шума и шумских земљишта, као и стабилности шумских екосистема, треба дати 

приоритет и посебан значај због опште угрожености од многих биотичких и абиотичких чинилаца, али и 

због значаја општекорисних функција шума и њене глобалне и основне намене.   

Деградиране и девастиране састојине морају се преводити у више узгојне облике без обзира на 

њихово порекло, разлоге и начине настанка. Конверзију састојина на неодговарајућим стаништима 

спроводити врстама којима дато станиште одговара по еколошко-типолошкој припадности. Само 

састојине стабилне унутрашње структуре и изграђености, могу задовољити потребе разних захтева 

према шумама и њима одређеним основним наменама. Оптимална стања шумских састојина морају се 

стално успостављати и пратити, тако да на најефикаснији начин задовоље потребне функције и 

намене, уз уважавање њихових специфичности.  

Један од приоритетних задатака је повећање степена шумовитости, имајући у виду укупну 

шумовитост подручја и позитивне ефекте које шума има. Повећање степена шумовитости мора бити 

акција ширег значаја, спровођена у сарадњи са другим субјектима, уз максимално коришћење 

техничких, кадровских и економских потенцијала. Овај циљ се односи првенствено на  делове који се 
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налазе ван шумских комплекса (приватне шуме и шумска земљишта), али се може остваривати и 

унутар државних шума. На просторима СРП ''Делиблатска пешчара'' повећање степена шумовитости 

остварити уз поштовање режима заштите.  

  

Воде  

Вода и водотоци као добра од општег интереса, под посебном су заштитом и користе се под 

условима и на начин који одређује Закон о водама.  

Заштита и коришћење водног ресурса подразумева:  

 оптимизирање режима вода,  

 праћење стања и  

 анализу квалитета вода.  

 У контексту заштите воде, као природног ресурса, предвидети:  

 око постојећих и планираних изворишта подземних вода дефинисати зоне и појасеве 

санитарне заштите, у складу са Законом о водама и Правилником о начину одређивања и 

одржавања санитарне заштите изворишта за водоснабдевање (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр.92/2008);  

 ради заштите и коришћења подземних вода, пратити стање нивоа и квалитета подземних 

вода прве фреатске издани, дубљих и дубоких подземних вода; 

 у циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у 

напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним 

водама; 

 забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре и водотоке било какве воде осим 

атмосферских и условно чистих расхладних вода, које по Уредби о категоризацији вода 

одговарају IIб класи;  

 заштиту од поплава обезбедити одржавањем изграђених и изградњом планираних објеката 

и система; 

 одбрамбени насип штитити забраном изградње објеката и садње зеленила у складу са 

Законом о водама; 

 одржавати систем за одводњавање и наводњавање (чишћење канала од муља и растиња) и 

изводити реконструкцију и изградњу у складу са условима из Просторног плана.  

Овим мерама омогућиће се рационално и вишенаменско коришћење вода (водоснабдевање, 

рекреативне и туристичке активности, хидроенергетски потенцијал, пловидба, порибљавање исл.).  

  

2.  Просторни развој и дистрибуција привредних делатности  

  

Користећи своје компаративне предности, а имајући у виду укупне и посебне потенцијале 

општине Алибунар, основни развојни приоритет треба да буде ревитализација укупне привреде и 

развој ефикасне привредне инфраструктуре, уз активну и атрактивну политику привлачења 

инвеститора, уз императив заштите и очувања животне средине, а у циљу побољшања квалитета 

живота становништва.  

  

Пољопривреда  

Посебну пажњу потребно је посветити уско специфичним програмима производње. Полазећи од 

природних предности за ратарску производњу, добрих педолошких карактеристика земљишта, умерене 

континенталне климе и створених вредности које се огледају у традицији ратарске производње на овом 

подручју и високог стручног знања носилаца развоја пољопривреде, потребно је осавременити 

производњу применом нових технологија у складу са савременим научним сазнањима.  

Концепција развоја пољопривреде подразумева:  

 обезбедити прехрамбену сигурност грађана довољним количинама квалитетних производа,  

 обезбедити довољне количине одговарајућих сировина за прехрамбену индустрију, 

 очувати земљишне ресурсе; 

 избором технологије, свести на минимум негативне утицаје пољопривредне производње на 

животну средину; 

 задржати ослонац у креирању развоја научног сектора и осмишљавању стратегије развоја 

пољопривреде, на домаћим научним кућама и институтима; 

 осавремењавати производњу применом научних достигнућа; 

 подстицати задругарство и друге облике самоорганизовања пољопривредника, 
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 посветити посебну пажњу националним уско специфичним програмима производње.  

  

Ратарство  

У наредном периоду у општини Алибунар доминатна грана биљне производње биће и даље 

ратарство.  

Посебни правци развоја ратарства су:  

 изменом структуре сетве и применом нових технологија доћи до већих економских ефеката 

ратарске производње,  

 повећати површине под индустријским и крмним биљем на рачун површина под житима,  

 повећати површине за семенску производњу у условима наводњавања,  

 водити рачуна о плодореду и учешћу сетве легуминоза,  

 повећати примену стајског ђубрива.  

  

Повртарство  

С обзиром да територија Општине поседује добре агроеколошке услове, као и дугу традицију 

производње и прераде поврћа, реално је очекивати да се у наредном периоду повећају површине у 

повртарској производњи, а уз примену савремених технологија да дође и до повећања приноса и да се 

прерада поврћа подигне на још виши технолошки ниво.  

Очекује се да у наредном периоду дође до повећања површина у свим облицима производње од 

баштенског и њивског до производње у заштићеном простору, а да би се то постигло потребно је 

дефинисати правце развоја:  

 повећати површина под повртарским културама при чему би оне требале да достигну 

површине од око мин 20 % укупне површине пољопривредног земљишта,  

 повећати производњу поврћа као другог усева, 

 увести разноврснији производни програм, увођењем квалитетнијих и отпорнијих сорти 

високог нутритивног и здравственог квалитета, 

 осавременити баштенски начин производње уз избор сорти које захтевају веће ангажовање 

људске радне снаге уз комбиновање са производњом у заштићеном простору,  

 набавити нову специјализовану савремену механизацију,  

 подићи већи број стакленика и пластеника, 

 повећати образовни ниво пољопривредних произвођача, путем стручних саветовања о 

достигнућима у савременој повртарској производњи и 

 обезбедити виши степен прераде на месту настанка сировина (сушење, смрзавање, 

паковање, производња амбалаже, транспорт итд.) у мини погонима као породични посао,као 

и даљи развој индустриско-прерађивачких капацитета.  

  

Воћарство и виноградарство  

Правци развоја воћарско-виноградарске производње на територији Општине, а у складу са 

оријентацијом на интензивирање свих облика пољопривредне производње су:  

 донети стратегију развоја воћарско-виноградарске производње,  

 задужити стурчне службе за контролу садног материјала и по препорукама ове службе 

подизати нове воћњаке и винограде,  

 садни материјал бирати према типовима земљишта,  

 спровести санацију постојећих засада и крчење старих и дотрајалих уз заснивање нових,  

 подизати засаде избором отпорнијих врста и сорти који нарочито показују отпорност према 

проузроковачима болести и штеточинама,  

 уносити интегралан биолошки концепт у воћарско-виноградарској производњи како би се 

пратили светски трендови производње,  

 перманентно повећати површине под трајним засадима, водећи рачуна о истовременом 

побољшању квалитета производње и  

 створити услове за изградњу система за наводњавање на површинама на којим ће се 

подизати или занављати трајни засади.   

 

Сточарство 

Стање у сточарству на територији Општине карактеришу нагомилани проблеми праћени слабим 

производним резултатима, наспрам могућности подручјаи перманентим падом производње. Да би се 

овакво стање побољшало неопходно је: 
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 утврдити стратегију развоја сточарства за територију Општинеуз израду јединственог 

одгајивачко-селекциског програма,  

 обезбедити довољне количине квалитетне хране првенствено на подручју Општине,  

 дефинисати јасне критеријуме и израдити одговарајући одгајивачко-селекцијски програм,  

 успоставити задовољавајући здравствени статус животиња уз стални надзор ветеринарске 

службе,  

 обезбедити повезивање примарне производње са прерађивачком индустријом,како би се 

ускладили планови производње,  

 специјализовањем производње поделити расни састав говеда у правцу млечног и 

месногтипа,  

 извршити адаптацију постојећих објеката фарми,а нове објекте пројектовати и изводити у 

више фаза и етапа реализације,  

 уводити нова савремена научна сазнања у процес производње,  

 пратити контролу квалитета сточне хране од улазних компоненти до готових крмних смеша 

и  

 израдити посебан програм ревитализације и унапређења сточарства за територију целе 

Општине и дефинисати носиоце спровођења програма.  

  

Остали видови производње  

У свим насељима постоји интересовање за призводњу неконвенцијоналних видова анималне 

производње.У насељима би се уз релативно мала улагања могли организовати разни видови 

производње у постојећим објектима као основна или додатна делатност. Неки могући видови овакве 

производње су:  

 гајење фазана у контролисаним условима,  

 фармски узгој препелица,  

 гајење пужева,  

 узгој нутрија,чинчила и кунића и  

 гајење глиста. 

У Општини нису довољно искоришћене могућности за развој пчеларства, те је неопходно у свим 

стратешким опредељењима нагласити да постоје добри услови за развој овог вида поризводње.  

  

Уређење и коришћење вода у пољопривреди  

У наредном периоду са променом сетвене структуре и интензивирањем пољопривредне 

производње наметнуће се неминовност изградње нових и реконструкција постојећхзаливних система. 

Постојећа каналска мрежа за одводњавање је у доста добром стању, али у наредномпланском периду 

је неопходно извршити њену реконструкцију.  

Да би се побољшала ситуација у овој области неопходно је предузети одговарајућемере и то:  

 извршити анализу рада постојећих система за наводњавање и одводњавање као и анализу 

свих њихових делова(црпне станице,каналска мрежа уређаји итд.),  

 дефинисати приоритете који, уз најмања улагања, у првој фази могу дати најбоље 

резултате,  

 извршити измуљивање и чишћење постојећих канала детаљне каналске мреже,  

 на теренима, чија конфигурација то дозвољава,канале за одводњавање користити као 

вишенаменске омогућујући да се у одређеном периду током вегетације могу користити за 

наводњавање,  

 извршити анализу квалитета вода прве издани и на високим теренима омогућити бушење 

бунара за потребе наводњавања мањих површина и  

 експлоатацију свих водопривредних система организовати и планиратина савременим, 

рационалним и научно-стручно верификованим критеријумима.  

  

Шуме и шумско земљиште  

Повећањем површина под шумама побољшати сировинску базу за примарну и финалну 

прераду. Такође, кроз повећање прерађивачких капацитета, обезбедити већу упосленост становништва 

на територији Општине.  

Концепција развоја шумарства на подручју обухвата Просторног плана је:  

 остварити привредне и остале функције шуме; 
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 организовање трајне максималне шумске производње; 

 пласман коришћења дрвне масе у прерађивачким капацитетима у земљи; 

 коришћење дрвне масе и потенцијала према могућностима и динамици успостављања 

оптималног стања; 

 унапредити стање постојећих шума; 

 формирати нове површине под шумама на чистинама и шумском земљишту, а према 

планским документима власника и корисника простора; 

 газдовање шумама ускладити са биолошким капацитетима станишта, што подразумева 

газдовање врстама дрвећа на одговарајућим стаништима.  

На простору СРП ''Делиблатска пешчара''основна правила коришћења, уређења, заштите и 

развоја шума су:  

 спровођење тростепеног режима заштите и коришћење шума у III степену заштите у складу 

са прописаним режимима, што подразумева експлоатацију дрвне масе са обраслих 

површина у наредном уређајном периоду у складу са основама газдовања шумама;  

 контролисано сакупљање биљних и животињских врста ради одржавања њиховог 

оптималног стања;  

 усаглашавање планских докумената са условима заштите;  

 развој шумарства као привредне гране у складу са условима заштите Резервата; 

 рационално и вишенаменско коришћење шума у складу са Уредбом о заштити Резервата 

(Уредба о заштити СРП ''Делиблатска пешчара'', Службени гласник РС бр. 3/02 и 81/08). 

 

3.  Биланс намене површина за насеље Добрица  

  

Биланс површина грађевинског подручја дат је у табели (Табела 5). Биланс површина је исказан 

кроз основну намену простора. Исказане вредности су добијене графичким очитавањем и не дају се као 

ограничавајући фактор.    

  

  

Намена простора  

Постојеће 
грађевинско  

подручје насеља  

(hа)  

Планирано 
грађевинско  

подручје насеља  

(hа)  

Зона централних садржаја  3,72  3,72  

Спортско рекреативне површине  5,79  5,79  

Јавно зеленило  3,18  3,18  

Комунални садржаји  1,89  1,89  

Породично становање  76,81  76,81  

Становање са радом  48,29  48,29  

Радна зона  8,91  8,91  

Верски објекти  0,22  0,22  

Улични коридори  60,12  60,12  

Свега грађ. подр. насеља  208,93  208,93  

Табела 5. Биланс постојеће и планиране намене простора за грађевиски реон К.о. Добрица  

  

3.3.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ  

СПЕЦИЈАЛНОГ РЕЗЕРВАТА ПРИРОДЕ ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА  

  

ППППН СРП ''Делиблатска пешчара'' на територији општине Алибунар су обухваћене три 

катастарске општине: КО Алибунар, КО Банатски Карловац и КО Николинци (утицајно подручје на СРП 

''Делиблатска пешчара'').   

Изградња на грађевинском земљишту у грађевинским подручјима насеља у обухвату 

Просторног плана одвијаће се према условима утврђеним просторнопланском документацијом.  

Даља разрада ППППН вршиће се израдом следеће законом предвиђене планске и урбанистичке 

документације:  

 просторни планови општина (усклађивање постојећих или доношење нових планова у 

складу са ППППН);  
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 просторно-планска и урбанистичка документација за инфраструктурне коридоре и 

инфраструктурне објекте планиране ППРС и ППППН (магистрални и регионални путеви, 

електроенергетски, телекомуникациони и други коридори);  

 урбанистички планови насеља за које се просторним планом општина утврди да их је 

потребно радити;  

 урбанистички планови одговарајуће регулационе разраде за зоне кућа за одмор, примарне и 

секундарне туристичке центре, узгајалишта дивљачи, пољопривредне комплексе.  

Ван грађевинских подручја, на територијама катастарских општина у обухвату Просторног 

плана, могуће је градити:  

 објекте у функцији туризма, на локалитетима и просторима предвиђеним ППППН;  

 објекте у функцији пољопривреде (економија, машински парк, производња сточне хране, 

рибњаци и сл.);  

 узгајалишта дивљачи са пратећим садржајима;  

 мање објекте у оквиру воћарско-виноградарских зона;  

 куће за одмор у оквиру утврђених зона;  

 објекте путне привреде уз саобраћајнице, у оквиру саобраћајних коридора;  

 објекте неопходне за спровођење заштите и коришћења СРП ''Делиблатска пешчара'' и 

других заштићених локалитета;  

 објекте везане за заштиту од елементарних непогода;  

 објекте у функцији инфраструктурних система.  

Планирана траса магистралног полу-ауто пута М-1.9. Панчево-Вршац, као и регионални пут  

Девојачки бунар-Векерле-Долово, допринеће развоју овог подручја и бољој вези овог дела Јужног 

Баната са ширим окружењем.    

У домену железничке инфраструктуре планирана је реконструкцуја и модернизација 

железничких пруга у оквиру рационалног економског улагања у реконструкцију и очекиване добити 

током експлоатационог периода, с тим да се потенцира развој овог вида превоза код превоза масовних 

роба и интегралног транспорта.   

На подручју општине Алибунар, а у СРП ''Делиблатска пешчара'', налази се туристички 

локалитет ''Девојачки бунар'', који је од примарног значаја за цео простор у обухвату ППППН СРП 

''Делиблатска пешчара''. Због великог броја изграђених објеката, овај локалитет је изузет из заштите. 

Девојачки бунар ће и даље остати најкомплетнији и најфреквентнији туристички локалитет.  То 

потврђује и чињеница да су на том локалитету изграђене бројне куће за одмор, али и за становање. Да 

не би дошло до деградације овог простора, потребно је дефинисати биолошки и еколошки капацитет 

простора (прихватљив обим и структуру смештајних и услужних капацитета).   

Планирани даљи развој овог туристичког локалитета (опремање спортскорекреативним 

садржајима уз коришћење постојећег геотермалног извора као и реконструкција постојеће и изградња 

планиране инфраструктуре), допринеће развоју не само околних насеља, већ и целог подручја.  

Изградња нових кућа за одмор и рекреацију (''викенд куће'') може се одвијати само у оквиру 

простора који су утврђени за ове намене, на основу урбанистичког плана са одговарајућом 

регулационом разрадом.  

Специјални резерват природе ''Делиблатска пешчара'' је зониран кроз тростепени режим 

заштите (на територији општине Алибунар заступљена су сва три режима): I степеном заштите су 

обухваћени простори које треба сачувати као највредније са аспекта заштите природе, II степеном 

заштите су обухваћени простори на којима је потребно предузимати посебне мере унапређивања, а 

највећи део површина је у зони III степена заштите где се омогућава одвијање већине делатности у 

функцији развоја.  

Дозвољене и забрањене активности у зонама режима I, II и III степена заштите су прописане 

важећом Уредбом о заштити СРП ''Делиблатска пешчара''.  

Према Уредби на простору под режимом заштите I степена забрањена је свака делатност 

(активност), осим научних истраживања и контролисане едукације. На подручју режима II и III стапена, 

забрањује се изградња индустријских и других објеката чији рад  и постојање могу изазвати неповољне 

промене квалитета земљишта, воде, ваздуха, живог света и лепоте предела, односно извођење радова 

који могу нарушити морфолошке и хидролошке карактеристике  терена и интегритет простора.  

У области привреде посебни циљеви су везани за утврђивање стратегије развоја подручја, који 

су  компатибилни са основним циљевима заштите, развоја и унапређења природног комплекса 

(заштићени делови природе).  
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Развој пољопривреде на заштићеном природном добру треба ускладити са установљеним 

режимом заштите.  

Највећи део Резервата, који се налази на територији општине Алибунар је под шумама и 

шумским земљиштем и то у III степену заштите.  

Коришћење шума Резервата ће бити усаглашено са режимима заштите. То подразумева 

мелиорацију, узгој и заштиту постојећих шума уз фаворизовање аутохтоних лишчара.  

Планирано је пошумљавање простора ван граница Резервата на шумском земљишту и 

деградираним површинама и формирање ваншумског зеленила у виду заштитног зеленила уз путеве, 

канале и у оквиру пољопривредног комплекса. Ветрозаштитно и пољозаштитно зеленило у оквиру 

пољопривредног земљишта треба да буде формирано на око 2% територије не рачунајући површине 

које су у саставу СРП-а.  

У ловиштима ''Делиблатска пешчара'', и ''Средњи Банат'' која су у обухвату овог  Плана, 

планира се постизање пуног економског капацитета ловишта, повећање бројности и структуре 

дивљачи, очување ретких и угрожених врста и развој ловног туризма.  

У оквиру заштите природних добара приоритетни циљеви заштите, коришћења и развоја СРП 

''Делиблатска пешчара'' чији се део налази на територији општине Алибунар су:  

 заштита и праћење стања биљних и животињских врста, њихових популација и станишта,  

 управљање популацијама природних реткости,  

 очување динског рељефа и разноврсности екосистема и мозаичног распореда животних 

заједница,   

 одржавање травних површина, обнова аутохтоних лишчара и уклањање борова у складу са 

режимима заштите и   

 ревитализација пожаришта.  

Предлаже се стицање међународног статуса заштите уписом у Листу светске заштите UNESCO.  

Предметни простор припада Јужнобанатском регионалном систему за водоснабдевање. За 

водоснабдевање овог региона предвиђене су, поред постојећих локалних изворишта, и велико 

алувијално извориште поред Дунава на потесу Ковин-Дубовац-Банатска Паланка. Из овог система 

вршило би се водоснабдевање насеља у следећим општинама: Ковин, Панчево, Опово, Ковачица, 

Алибунар, Вршац, Пландиште и Бела Црква.   

Предметни простор припада Банатском регионалном систему коришћења, уређења и заштите 

речних вода. Заштита од спољних вода банатских водотока у првом реду се односи на заштиту од вода 

реке Тисе и Дунава. Укупни водни режим на овим водотоцима и каналима (квалитет, расподела воде, 

поплаве, итд.) под снажним је утицајем измењених услова насталих укључењем ових водотока у мрежу 

хидросистема ДТД, тако да они у хидротехничком смислу чине јединствену целину.  

Све бушотине за експлоатацију минeрaлних сировина, које се налазе на подручју Резервата у 

режимима заштите I и II степена, морају се затворити (ликвидирати). Забрањује се изградња истражних 

и контурно истражних бушотина (нафта, природни гас). Ван граница Резервата дозвољени су истражни 

радови, одосно изградња истражних и контурно истражних буштотина, на истражном простору 

одобреном од надлежног Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.  

У области инфраструктурних система предвиђен је даљи развој и ревитализација постојећих 

система, као и изградња нових, чиме би се утицало на побољшање животног стандарда и квалитета 

живота и заштите животне средине.  

Ради побољшања снабдевања електричном енергијом потребно је:  

 изградити 20 kV далековод од насеља Алибунар до локалитета ''Девојачки бунар'',  

 реконструисати постојећу 10 kV мрежу за прелазак на 20 kV напонски пренос на локалитету 

''Девојачки бунар'',  

 реконструисати постојећу 10 kV мрежу за прелазак на 20 kV напонски пренос у насељима 

Алибунар, Банатски Карловац и Николинци,  

 реконструисати постојећи 10 kV далековод који повезује Банатски Карловац и Тилву, за 

прелазак на 20 kV напонски пренос.  
Са аспекта коришћења енергетских извора (нафта, природни гас, геотермалне воде), општина 

Алибунар спада у високо перспективно подручје.  
Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне и нафтоводне инфраструктуре на подручју 

обухвата Просторног плана, пружају могућност њеног даљег развоја и проширења у циљу обезбеђења 
земног гаса  за све кориснике на предметном подручју и боље експлоатације земног гаса и нафте.  

За квалитетно одвијање телекомуникационог саобраћаја потребно је изградити спојне путеве 
уз све главне и локалне путне правце оптичким кабловским везама. Систем преноса ће се одвијати 
преко аутоматских дигиталних централа довољног капацитета, које треба поставити у свим насељима. 
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3.4.  ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 

ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР ЗА ДАЛЕКОВОД 2х400 KV ТС „ПАНЧЕВО 2“ – ГРАНИЦА 
РУМУНИЈЕ  

  

Планирани инфраструктурни објекат, 2х400 kV далековод ТС Панчево 2– граница Румуније, као 
интерконективни прекогранични далековод, је стратешки важан објекат, како за национални и локални 
ниво, тако и прекогранични регионални ниво. Он ће представљати још једну интерконективну везу у 
електроенергетском систему земаља Југоисточне Европе, и једну од многобројних планираних 
интерконективних веза у електроенергетском систему земаља Југоисточне Европе у складу са 
споразумом и обавезама UCTE-a (Унија за координацију преноса ел. енергије) чији је члан и наша 
земља. Интерконективне везе у земљама Југоисточне Европе су основни покретач развоја 
прекограничне трговине електричном енергијом и обезбеђују сигурност и стабилност 
електроенергетског система.  

Развој прекограничне трговине електричне енергије у региону захтева да се развој преносне 
инфраструктуре одвија кроз проширивање и јачање интерконекције енергетског система са циљем 
продаје и размене електричне енергије. Изградња планираног 2х400 kV далековода између Србије и 
Румуније ће повећати капацитет електроенергетског система на заједничкој граници и отворити шире 
могућности за размену електричне енергије између две земље и региона у целини и унапредити 
трговину електричном енергијом у Југоисточној Европи.   

Општи циљ Просторног плана је стварање услова за изградњу интерконективног далековода 
2x400 kV између Републике Србије и Републике Румуније, чиме би се постигло међусобно повезивање 
електроенергетских система две државе, повећање обима комерцијалног електроенегетског промета 
између две државе, чиме би се створили услови за повећање остваривања прихода, али и повећања 
енергетске ефикасности смањењем преносних губитака.  

Планом су дефинисани услови за изградњу далековода 2x400 kV, директном применом Плана, 
усклађивање са постојећом и планираном инфраструктуром и коришћење  простора у обухвату Плана. 
Дефинисана је зона посебне намене којом је омогућено несметано функционисање објекта далековода, 
као и коришћење простора у обухвату Плана.  

Приказ трасе далековода дат је у Прилогу 2.  
 

4. ПРИКАЗ И ОЦЕНА  ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ 

КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  

  

Оцена постојећег стања природних и атропогених карактеристика комасационог подручја 

извршена је на основу расположивих података из планске и друге документације, као и непосредним 

увидом учињеним обиласком комасационог подручја и институција које управљају природним и 

антропогеним ресурсима.  

  

4.1. ОЦЕНА СТАЊА ПРИРОДНИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ОГРАНИЧЕЊА ПОДРУЧЈА  

  

1. Хидролошке19 и хидрографске20 карактеристике  

  

Простор Општине Алибунар припада банатском регионалном систему коришћења, уређења и 

заштите речних вода. Заштита од спољних вода банатских водотока у првом реду се односи на заштиту 

од вода реке Тисе и Дунава. Укупни водни режим на овим водотоцима и каналима (квалитет, расподела 

воде, поплаве, и тд.) под снажним је утицајем измењених услова насталих укључењем ових водотока у 

мрежу хидросистема ДТД, тако да они у хидротехничком смислу чине јединствену целину.  

На комасационом подручју нема природних водотокова. Североисточном границом катастарсе 

општине пролази канал Дунав-Тиса-Дунав (магистрални канал ХС ДТД Нови Бечеј – Банатска Паланка). 

У северном делу комасационог подручја развијена је мрежа мелиорационих канала другог реда (Слика 

3).  

                                                 
19 Хидролошке карактеристике се односе на: образовање и губљење водене масе (падавине, кондензација, 

понирање, испаравање отицање и др), појаве и процеси кретања воде у природи, утицај воде на речне токове и 

обрнуто и режим вода на земљи  
20 Хидрографија је грана примењених наука која се бави мерењем и описом физичких карактеристика приобалних 

подручја, језера и река, као и прогнозу њихових промене у времену, укључујући и економски развој, безбедност и 

одбрану, научна истраживања и заштиту животне средине  
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Слика 3. Положај постојећих водотокова и водног земљишта на комасационом подручју 

 

2. Педолошке карактеристике  

  

На слици (Слика 4) (Извор: Педолошка карта Војводине – 1971.) су приказани типови земљишта 

подручја Катастарске општине Добрица.  
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Слика 4. Педолошка карта земљишта комасационог подручја  

 

На подручју К.о. Добрица налазе се следећи типови, подтипови и варијетети земљишта:  

  А. Аутоморфна земљишта:  

• чернозем карбонатни,  

• чернозем са знацима олегавања у лесу.  

Б. Хидроморфна земљишта:  

• ритска црница,  

• ритска црница карбонатна,  

• ливадска црница карбонатна.  

В. Халоморфна земљишта:  

• солоњец, местимично солончакасти.  

 

3. Климатске карактеристике21  

  

Општина Алибунар се налази у зони средњеевропске климе, са изразито континенталним 

карактеристикама које појачавају ваздушне струје из Влашке низије, преко Ђердапске клисуре. Ова 
струјања су ублажена утицајем средње Европе и струјањем са цеверозапада. С обзирома на свој 

                                                 
21 Са становишта пројекта комасације од климатских карактеристика је значајно: температура ваздуха,  влажност 

ваздуха, облачност и инсолација, ветар и падавине  
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положај и отвореност према Карпатима, општина је изложена великом утицају ветрова, кошаве и 

северца.  

Најхладнији месеци су јануар, са просечном температуром од 0,50С и децембар, са просечном 

температуром од 1,20С. С друге стране, најтоплији месец је јул, са просечном температиром од 22,10С. 

Апсолутне максималне температуре су забележене у месецу јулу, од 410С, а минимална температура у 

месецу јануару, од 220С. Апсолутна амплитуда је износила 630С. Према подацима, средњи датуми 

првог и последњег дана са минималном температуром мањом од 00С може да буде у перуоду од 22.10.-

16.04. Број мразних дана за период 1991. – 2006. Године износи годишње у просеку 80,8 дана, док је 

број ледених дана (са максималном дневном температуром испод 00С) просечно годишње 18,4. С друге 

стране просечан број летњих дана (са максималном температуром ваздуха већом од 250С) износи 

100,7, док је просечан број тропских дана (са максималном температуром ваздуха већом од 300С) 38,9 

дана.  

Просечна годишња вредност суме падавина износи 619,1mm, највише у јуну од 89,5mm, а 

најмање у фебруару 23,8mm. Максимална дневна сума падавина у периоду 1991. – 2006. године 

забележена је у јулу и износи 92mm. Просечан годишњи број дана са падавинама износи 125,4, 

највише у месецу априлу 12,5 дана. Просечан годишњи број дана са снегом износи 20,7 дана а са 

снежним покривачем 31,2 дана.  

Највећа релативна влажност је у децембру (83,9%), јануару (83,6%) и мају (око 64,7 %), док 

просечна годишња вредност износи око 72,6 % што је знак прилично сувог времена. Минимална 

вредност релативне влажности износи 24,2% у априлу. Посматрано по годишњим добима релативна 

влажност је највећа зими 81,4 %, у јесен 75,2 %, лети 67,2%, а најмања у пролеће 66,81 %.  

Средња годишња вредност облачности за Алибунар и околину износи 50%. Облачност опада од 

зимских ка летњим месецима. Највећа је у децембру и јануару 69%, а најмања у јулу 39% и августу 

32%. Број тмурних дана при средње дневној облачности од 80% и већој, износи 90,8 и већи је од броја 

ведрих дана од 88,4 када је средња дневна облачност једнака или мања од 20 %. Осунчавање је у 

тесној вези са облачношћу, тј. дужина осунчавања је у обрнутој сразмери са облачношћу. Трајање 

сунчевог сјаја има велики значај за вегетацију и здравствене прилике. Према подацима највећа 

осунчаност је у јулу и августу око 290h, а најмање у децембру око 59,2h. Годишња просечна вредност је 

око 2166,7h сијања сунца или просечно 6h дневно. На основу података можемо сматрати да је дужина 

осунчавања задовољавајућа.  

Општина Алибунар се налази у зони интензивног јављања ветра. Највећу учесталост имају 

ветрови из југоисточног правца са брзином од 5,5m/s, док је други по учесталости северозападни ветар, 

са просечном брзином од 3,6m/s (Слика 5). По месецима, најветровитији су новембар и децембар, а 

нешто мање март и април. Учешће тишина је знатно чешће у летњим месецима, а нарочито у јулу и 

августу. Кошава је сув слаповит ветар, који утиче на исушивање земљишта, док северац већином у 

летњим месецима доноси пријатну хладовину и освежење, често и са кишом. Просечан годишњи број 

дана са јаким ветром (јачине преко 6 Бофора) је око 149,9 дана а са олујним ветром (преко 8 Бофора) 

30,1 дан.  
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4.2. ОСНОВНЕ ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ   

  

Према попису из 2011. године на подручју Општине Алибунар живи укупно 19.780 становника, 

што је за око 13.8% мање у односу на 2002. годину. И у К.о. Добрица приметно је смањење броја 

становника која по попису из 2011. Године има 1059 становника што је за 21,2% мање него 2002. 

године.   

У табели (Табела 6) приказан је преглед броја становника и домаћинстава са стањем у 2002. и 

2011. години, као и пројекција за 2021. годину. 

 

  

Број 
становника 
2002. године  

  

Број 
становника  

2011.   

године  

  

Пројекција 
броја  

становника 

за 2021. 

годину  

Број 

домаћи- 

нстава 

2002. 

године  

Број 

домаћи- 

нстава 2011. 

године  

Пројекција 
броја  

домаћинстава 

за 2021. годину  

Општина 

Алибунар  
22954  19780  19350  7649  7022  6860  

Добрица  1344  1059  1000  494  325  400  

Табела 6. Преглед броја становника и домаћинстава са стањем 2002. и 2011. 

 

4.3. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ  

  

Добрица је сеоско насеље смештено на крајњем северозападном делу територије општине 

Алибунар. Добрица припада групи равничарских насеља. То је група насеља панонског збијеног типа, 

јер су најчешће плански подизана на погодним природним просторима, на којима доминирају лесне 

заравни и терасе, тако да ова насеља имају све карактеристике војвођанских, плански грађених, села. 

Основе насеља су углавном правоугаоне, са ретким деформацијама, и чине их тричетири улице дуж 

оде насеља које пресецају, под правим углом, споредне улице.  Грађевинско подручје обухвата 

подручје о 255 хектара  

По ППОА за насеље Добрица дефинисана су правила уређења и грађења, уз шематски приказ 

уређења насељених места, те се не предвиђа даља урбанистичка разарада. Постојећа грађевинско 

подручје је рационално искоришћена, а ширење насеља је сведено на оптималну меру.  

У прилогу број 3 дата је прегледна карта намене површина за грађевинско подручје К.о. 

Добрица, а у прилогу број 2 прегледна карта изградње инфраструктуре насеља Добрица.  

Просторним планом дефинисане су радне зоне као грађевинско земљиште ван грађевинског 

подручја. На комасационом подручју постоје три такве зоне од којих је једна постојећа радна зона 

површине око 12ha а две су планиране нове радне зоне површине 7ha и 12ha.  

На рефералној карти намене површина (прилог 1) постојећа радна зона ван грађевинског 

подручја означена је бројем 7, док су планиране нове радне зоне зоне означене бројевима 13 и 14.  

  

 4.4.   ПРЕГЛЕД И ОЦЕНА СТАЊА УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА  ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  

 

Општина Алибунар је једна од општина где је започето уређење пољопривредних земљишта 

комасацијом још пре четрдесет година и то у К.о. Локве (1976. године). Постигнути су следећи 

резултати:  

 Решени су имовинско правни односи,  

 Урађена је детаљна каналска мрежа,  

 Створени су услови за наводњавање,  

 Урађен је план намене површина,  

 Формиране су парцеле правилног облика,  

 Урађен је нови премер и планови, 

 Завршен је катастар непокретности.  

Подручје катастарске општине Добрица је, у катастарском смислу, формирано пре 100 година. 

Ограничења за развој пољопривреде су уситњеност поседа, застарелост машинског парка, неповољна 

старосна структура пољопривредника, неадекватна путна мрежа. Пољопривредне табле у оквиру којих 

су постојеће парцеле пољопривредног земљишта су разноликих димензија и површина.  

Просечна ширина некатегорисаних путева је око 4m. Сви пољски путеви имају земљани 

коловозни застор.  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 197 

Просечна површина пољопривредне парцеле (ванграђевинско подручје) је 0,70 хектарa, 

просечна површина пољопривредног земљишта по учеснику комасације је 4,03 хектара, а просечан 

број парцела којима располаже једанучесник комасације износи 5,79.  

Ова величина поседа домаћинстава и парцела и њихова разбацаност могу се, за услове и 

природне погодности (педолошки покривач и бонитетне карактеристике) пољопривредне производње 

на подручју К.о. Добрица сматрати неповољним за ефикасну организацију пољопривредне производње 

и употребу механизације, а тиме и остварење веће добити.  

Структура коришћења површина дата је у табели (Табела 4) и на дијаграму (Слика 6). 

  
Слика 6. Структура коришћења површина  

 
4.5. ОЦЕНА СТАЊА ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА    

  

Проценат шумовитости у К.о. Добрица једнак је нули (Табела 3). Услед неразвијености мреже 

ваншумског зеленила и евидентне потребе за његово подизање (смањење удара ветра, поправљање 

микроклимата у зони насеља и смањење одношења пољопривредних земљишта), мрежу 

пољозаштитних појасева је могуће формирати уз путеве, канале и на пољопривредном земљишту на 

целој територији катастарске општине.  

  

4.6. ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА И РАЗВОЈ СЕОСКИХ  

ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА    

  

а) Саобраћајна инфраструктура  

  

У Прилогу број 2 приказана је планирана инфраструктура према ППОА.   

Кроз комасационо подручје пролази државни пут II реда бр. 123 деоница Алибунар – Сечањ у 

дужини од око 5,5km (Слика 7). У оквиру катастарске општине постоје некатегорисани путеви  који су у 

функцији остваривања веза насеља са садржајима у атару - сировинским залеђем. Ови путеви су 

углавном са земљаним коловозом и морају се у поступку комасације просторно уредити.  

У комасационом подручју налази се и демонтирана пруга на правцу Селеуш – Иланџа – 

Добрица – Самош. Просторним планом (ППОА) предвиђена је могућност њене ревитализације. 
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Слика 7. Приказ инфраструктуре на комасационом подручју  

 

б) Водопривредни објекти  

   

Водопривредним објектима, у смислу Закона о водама, сматрају се: 1) објекти за заштиту од штетног 
дејства вода са водопривредним уређајима и опремом: насипи, регулационе грађевине, ретенције, 
бране, акумулације, одводни канали, дренажни бунари, уставе, црпне станице и објекти за заштиту од 
ерозија и бујица; 2) објекти за коришћење вода: акумулације, водозахвати, црпне станице, резервоари 
за водоснабдевање, магистрални цевоводи или канали са објектима постројења за припрему питке 
воде и бродске преводнице; 3) објекти за заштиту вода: главни колектор за довођење отпадних вода 
до уређаја за пречишћавање отпадних вода, уређаји за пречишћавање отпадних вода и објекти за 
одвођење пречишћених вода; 4) хидромелиорациони објекти са водопривредним уређајима и 
опремом: објекти за наводњавање и објекти за одводњавање  

  

У циљу уређења водног режима на подручју доње тераса општине Алибунар, изграђен је систем 

за одводњавање (каналска мрежа, црпне станице за препумпавање сувишне воде са подручја, 

хоризонтална цевна дренажа и пратећи објекти) и извршена подела подручја на 6 сливних подручја. 

Сливови носе називе црпних станица за одводњавање или имена већих насеља. Територија 
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Катастарске општине Добрица простире се преко три слива: Добрица I, Добрица II и Козјак. Изглед и 

структура постојеће каналске мреже приказана је на слици (Слика 8).  

Детаљан графички приказ каналске мреже на подлози топографске карте размере 1:25000 са 

ознакама канала приказан је у прилогу 4. Табеларни приказ свих канала на подручју К.о. Добрица 

приказан је у прилогу 5.  

Дренажна проблематика подручја доње терасе Општине Алибунар условљена је чињеницом да 

се на већем делу терасе простиру тешка земљишта (према механичком саставу) која захтевају 

озбиљне мере са аспекта одводњавања. Садашњи систем одводњавања пројектован је и изграђен као 

класичан мелиоративни систем у пољопривреди. Основна намене му је да у критичном периоду 

прихвати и брзо спроведе сувишне воде из сливног подручја до реципијента у овом случају канал ДТД.   

Систем за одводњавање почива на раду каналске мреже различитог нивоа, која прикупља 

сувишне воде са подручја и евакуише их гравитационо или преко црпних станица (укупан капацитет 

11,8 m3/s) у канал ДТД.   

Каналска мрежа је добро распоређена по простору, претежно по депресијама и углавном на 

растојању од 300-400 m. Ипак, њена функционалност је дискутабилна. Каналска мрежа је предугачка и 

слабо одржавана, што утиче на инертност читавог система за одводњавање и његову спору реакцију на 

ефекте препумпавања сувишне воде са сливног подручја. Слаби дотицаји до црпне станице су између 

осталог последица замуљења каналске мреже, као и зарастања различитим врстама вегетације. 

 
Слика 8. Изглед и структура постојеће каналске мреже  

 

Хоризонтална цевна дренажа на комасационом подручју је изграђена на 555 hа у сливу Добрица 

II (Слика 9).  
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Слика 9. Хоризонталана цевна дренажа у К.о. Добрица  

 

Резултати спроведених техничких увида у стање и функционалност постојећих система заштите 

од унутрашњих вода на подручју општине Алибунар, показују да је и даље значајан део површина 

угрожен високим нивоима подземних вода, чије дубине често не задовољавају захтевани критеријум за 

пољопривредне површине. С друге стране, тежак механички састав земљишта и слабије 

функционисање и одржавање дренажних система утиче да се појављују површине (водолеже) на 

којима се задржава атмосферска вода. Све су то разлози због којих се одводњавању мора и даље 

посветити дужна пажња.  

За каналску мрежу на целој територији Општине Алибунар надлежно је предузеће ВДП „Јужни 

Банат“, Вршац. Пројекат изградње и реконструкције каналске мреже је у фази израде од стране овог 

предузећа те због тога није могао бити обухваћен овим Програмом. У фази реализације комасације на 

територији К.о. Добрица мора се узети у обзир и тај пројекат и успоставити тесна сарадња са ВДП 

„Јужни Банат“ у циљу унапређења каналске мреже.  

Проблем недостатка система за наводњавање је евидентан у Општини Алибунар. У циљу 

решавања овог проблема израђен је ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ ВОДЕ ЗА 

НАВОДЊАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА НА ДОЊОЈ ТЕРАСИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 

(Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, Београд, 2014. године). Приликом извођења радова на 

комасацији мора се узети у обзир овај пројекат који потенцијално може имати велики утицај на развој 

пољопривреде на комасационом подручју  

Општина Алибунар је један од репрезената слабог развоја наводњавања у Републици Србији. И 

поред доброг положаја доње терасе, у близини квалитетне воде за наводњавање (канал ДТД), као и 

изграђене густе каналске мреже за одводњавање, која се може искористити и за наводњавање, исто се 

јако мало примењује. Тако се наводњава само 2.050 hа од укупно 14.331 hа земљишта I и II класе 

према погодности за наводњавање .   

Чињеница да су на подручју просечно најзаступљенија газдинства средње величине до 10 hа, 

говори у прилог слабе примене наводњавања. С друге стране, само четири компаније ("Агростепа", 

"Biogas energy", "Локве" и "Агропородукт") на целом подручју газдују пољопривредним површинама у 

комплексу већем од 100 hа. На површинама прве 3 компаније системски се спроводи наводњавање.  

У складу са стратешким опредељењима, снабдевање водом највишег квалитета у Општини 

Алибунар оствариће се развојем регионалног система водоснабдевања (у овом случају Јужнобанатског 
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регионалног система), из којег ће се снабдевати становништво насеља општине Алибунар, као и само 

они технолошки процеси у којима је неопходна вода највишег квалитета. Дугорочно посматрано, 

предвиђа се пребацивање одређене количине воде са ''Годоминско-Шалиначког'' изворишта у овај 

систем, као и коришћење вода реке Дунава (непосредно или упуштањем у подземље) уколико исте 

имају одговарајући квалитет. Снабдевање водом Алибунара и осталих насеља Општине, засниваће се 

на коришћењу постојећих изворишта, уз њихову санитарну заштиту, ревитализацију и заштиту од 

деструкције коју би могла да изазове неконтролисана градња објеката у њиховој околини. Постојећа 

водоводна мрежа у насељима се задржава са делимичном реконструкцијом на деоницама које не 

задовољавају планске потребе.Снабдевање водом у оквиру рубних предела насеља и атару, као и 

тамо где нема могућности за снабдевање водом преко водоводне мреже, биће решено индивидуално, 

путем бушених бунара.  
Што се тиче одвођења воде тиче, канализациона мрежа за прихват отпадних вода није 

изграђена, већ се отпадне воде директно упуштају у водотокове (канале) без претходног 

пречишћавања, или се упуштају у подземље путем упијајућих бунара. У плану је развој сепарационих 

канализационих система, којима ће се посебно одводити фекалне отпадне воде, а посебно 

атмосферске отпадне воде. Основни задатак канализационог система је потпуна хидротехничка 

санитација урбаних простора. Фекални канализациони системи треба да прикупе и одведу ван 

територије све отпадне воде формиране при употреби и коришћењу. Канализациони системи су у врло 

уској вези са водоснабдевањем и представљају функционалну и органску целину са њим. Због тога се 

канализациони системи морају развијати упоредо са развојем система водоснабдевања. У наредном 

периоду следи изградња канализационих система у насељима Општине у којима није изграђена. Јавна 

канализациона мрежа се не може градити без започињања активности на изградњи постројења за 

пречишћавање отпадних вода, како је дефинисано водопривредном основом. Отпадне воде из насеља 

Алибунар и Банатски Карловац ће се пречишћавати на ППОВ у насељу Алибунар. За насеља 

Владимировац, Селеуш и Локве ће се градити самостална постројења за пречишћавање на познатим 

локацијама ван грађевинског подручја насеља, а за насеље Јаношик у грађевинском подручју овог 

насеља. За остала насеља ће се накнадно утврдити локације постројења (Николинци, Иланџа, Нови 

Козјак и Добрица).  

  

б) Енергетска и ТТ инфраструктура  

  

Кроз комасационо подручје пролази 20kV далековод а планиран је и нови далековод у јужном 

делу катастарске општине. На територији К.о. Добрица развијена је и одговарајућа ТТ мрежа као и 

гасовод средњег притиска (Слика 7).  

  

4.7. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА  

  

Заштита природних добара  

Основни циљ у области природних добара је њихова заштита и унапређење. На основу 

претходних истраживања и валоризације, биће дефинисани статус, просторни обухват и режими 

заштите за Слатине Баната међу којима су и слатине око Добрице које представљају подручја 

планирана за заштиту  

  

Заштићена непокретна културна добра  

У насељу Добрица налазе споменици културе великог значаја а у атару су евидентирани бројни 

археолошки локалитети. Непокретна културна добра – споменици културе великог значаја  и споменици 

културе, која се налазе у насељеном месту Добрица су:  

 Српска православна црква Преображења – споменик културе великог значаја,  

 Војнограничарска зграда – споменик културе  

Археолошки локалитети чије је рекогносцирање обављено 1973. године констатовани на 

простору К.о. Добрица су:  

• ЊАГУЛОВА ХУМКА - налази се лево од пута Добрица - Иланџа, источно од села на коти 

87 без површинских налаза (према причању мештана налаза је било у подножју хумке и у 

њеној непосредној близини);  

• Мања хумка без површинских налаза констатована је око 500 m југозападно од хумке 

под бројем 1;  

• ШУЛЦОВА ХУМКА - без површинских налаза, на коти 83, северозападно од села;  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 202 

• Потес "ВЕЛИКЕ ЊИВЕ", налази се североисточно од села као полуострво са ритском 

обалом;  

• На обали рита констатовани су местимични налази фрагмената керамике;  

• Насеље из бронзаног доба лоцирано око 800 m јужно од Тојине хумке", на благо уздигнутој 

тераси, простире се све до хумке под бројем 6 и са њене северне стране; 

• Мања хумка са налазима фрагмената керамике; 

• "ГОЈИНА ХУМКА" - на северозападном шпицу полуострва са котом 83; 

• Локалитет југоисточно од хумке са налазима бронзанодобне и средњевековне керамике; 

• Мала хумка; 

• Мала хумка;  

• Мала хумка;  

• Потес "ВЕЛИКЕ ЛИВАДЕ" налази се југозападно од села лево и десно од пруге;  

• Локалитет на месту званом "КОТ", десно од летњег пута Добрица - Самош, изнад рита, 

нађени су фрагменти бронзанодобне и средњевековне керамике - налази су најинтензивнији 

на катастарским честицама 4510-4522;  

• Хумка лево од летњег пута Добрица-Самош, око 1 km западно од села, позната у 

предању као "Старо гробље";  

• Хумка;  

• Локалитет на месту званом "КОТ" на издуженој греди - полуострву (кат честице 4531.-

4532) источно од хумке под бројем 14 - нађена је већа количина средњовековне керамике.  

  

Заштита животне средине  

Стратешко опредељење Општине Алибунар је усмерено у контексту одрживог развоја и заштите 

природних ресурса од деградације, што подразумева израду локалног регистра извора загађивања и 

успостављања мониторинга квалитета ваздуха, вода, земљишта, буке и нејонизујућег зрачења, као и 

реализацију мера  и активности ради заштите природних ресурса.  

 
4.8. SWOT АНАЛИЗА  

  

Основне снаге (strengths), слабости (weaknesses), могућности (opportunities) и претње (threats) 

будућем развоју планског подручја су: 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

- Процентуално највећи број грађана 

румунске националности у Србији, те 

традиционално добра сарадња са 

Румунијом 

- Релативно развијена међународна 

сарадња (SDC, Норвешка, Јапан, Грчка, 

Италија, UNDP, DFID, Словачка) 

- Започет процес “bottom-up” развоја 

заједнице кроз формирање ЛАГ, ЛИДЕР 

приступ  Покривеност региона 

инфраструктуром (саобраћајна доступност, 

комуналном, социјалном, образовном, ИТ), 

- Квалификовани радници прехрамбеног 

профила (месари, пекари) 

- Неидентификовани и невалоризовани 

специфични и конкурентни локални производи 

и услуге 

- Непостојање јаке базе МСП и предузетничког 

духа везаних за локалне производе и услуге  

Низак ниво конкурентности постојећих 

руралних производа и мале инвестиције у 

истраживање и развој 

- Висока стопа незапослености, међу највишим у 

Војводини 

- Висок удео запослености у екстензивној 

пољопривреди, јавном сектору и трговини  

Ниво просторног планирања не задовољава 

елементарне потребе МСП 

- Недостатак подстицаја за останак и 

привлачење стручних и високообразованих 

кадрова 

- Недовољно диверсификована пољопривредна 

производња  (кукуруз, пшеница) 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

- Природни ресурси за економску 

експлоатацију (обновљиви извори енергије: 

- Брзе промене у захтевима потрошача и у 

моди потрошње 
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ветар, термални извори, вода и плодно 

земљиште) 

- Делиблатска пешчара (као ресурс погодан 

за економско коришћење): излетнички, 

спортско-рекреативни и welness туризам, 

експлоатација лековитог и ароматичног 

биља, воћа и печурака   

- Геостратешки положај у односу на Београд, 

Темишвар и Европске коридоре 

- Повећање захтева тржишта у експанзији за 

производима са ознакама порекла, 

квалитета и традиције 

- Глобални тренд специјализације и улагања 

у развој људских ресурса и знања као 

кључних фактора за повећање 

конкурентности 

- Финансијска улагања у екологију од стране 

различитих  донатора (националних, 

покрајинских, општинских и међународних), 

као предуслов за улагања 

- Фондови и програми за диверзификацију 

пољопривреде и развој руралне 

непољопривредне економије 

- Нови маркетиншки канали који произилазе 

из технолошких промена/иновација 

- Глобална економска криза 

- Либерализација тржишта 

- Подизање цене енергената и сигурност 

добављача 

- Конкурентност осталих региона (Вршац, 

Панчево, Београд и Нови Сад) 

 
5. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ (ПЛАН РАДА)  

  

Програмом комасације ће се разрадити основни концепти као и решења дата у Просторном 

плану Општине Алибунар, као и законским и другим документима наведеним у овом програму.  

Сагласно основним и посебним циљевима просторног развоја дефинисаним у Просторном 

плану Општине Алибунар, овим програмом комасације се програмирају радови којим се стварају 

предуслови за:  

 развој и уређење села који ће третирати интегрално са организацијом и уређењем сеоског 

атара као простора непосредних развојних услова и ресурса,  

 укрупњавање парцела и поседа пољопривредних домаћинстава, односно газдинстава,  

 повећање степена шумовитости и обраслости подручја (подизањем пољозаштитних 

појасева) и заштите пољопривредно земљиште од штетног дејства ветра (на око 2% 

територије),  

 уређење каналске мреже система за одводњавање,  

 уређење мреже некатегорисаних пољских путева уз минимално заузимање пољопривредног 

земљишта и са оптимизацијом извршења транспортног рада код обраде земљишта и 

убирања летине,  

 решавање имовинско-правних односа на непокретностима у комасационом подручју,  

 државни премер и израда катастра непокретности за комасационо подручје.  

Програм ће се реализовати тако што ће се:  

 израдити главни пројекат комасације,  

 образовати Комисија за комасацију и њене подкомисије (Комисију за комасацију образује 

Скупштина Општине Алибунар),  

 саставити комасациона маса на основу утврђеног фактичког стања (које утврђује Комисија 

за комасацију и о коме саставља записнике),  

 извршити комасациона процена вредности земљишта,  

 извршити геодетски радови на премеру комасационог подручја,  

 извршити утврђивање и обележавање граница отворених канала система за одводњавање,  

 извршити утврђивање и обележавање граница пољозаштитних појасева,  

 извршити пројектовање и изградња (равнање и ојачање неких коловоза) мреже пољских 

(некатегорисаних) путева,  
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 обезбедити документација, донети Начела расподеле комасационе масе, извршити 

расподела земљишта из комасационе масе, донети решења о расподели и извршити 

увођење у  нови посед учесника комасације, 

 извршити државни премер и израда катастра непокретности за цело подручје катастарске 

општине (укључујући и грађевинско подручје).  

Да би се реализовали радови на комасацији овим програмом ће се:   

• евидентирати могући пројекти на извођењу радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта,  

• утврдити глобални предмер и предрачуна радова на комасацији комасацији и обнови 

премера грађевинског подручја,  

• дати основна организација послова на реализацији овог програма,  

• дати извори финансирања радова.  

 
5.1. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, истовремено са доношењем одлуке о 

спровођењу комасације, Скупштина Општине Алибунар ће образовати Комисију за комасацију, која 

спроводи поступак комасације (Прилог број 6: Пример решења о образовању комисије за комасацију).  

Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.  

За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним правосудним испитом, 

а за чланове комисије именује се по један дипломирани инжењер пољопривреде, геодетски инжењер, 

дипломирани инжењер архитектуре или просторног планирања и три представника учесника 

комасације, а по потреби и дипломирани инжењер шумарства.   

Стручне и административне послове комисије обавља Секретар комисије, дипломирани правник 

кога именује Скупштина Општине Алибунар из редова запослених у управи Општине Алибунар.  

Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта и поткомисију за утврђивање 

дугогодишњих засада и објеката.  

Општина Алибунар утврђује накнаде за рад чланова Комисије за комасацију, подкомисија и 

Секретара комисије, трошкове за канцеларије и материјал као и радно време за њихов рад.  

  

5.2. ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ  

  

За потребе организације и планирања радова од стране Општине Алибунар, праћења динамике 

извођења радова, припрему документације за јавно надметање и израду конкурсне документације, 

геодетско-технички радови на комасацији се могу груписати по фазама и то:  

  

1. ФАЗА   

(радови који се изводе након увођења извођача у посао)  

  

 Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале документације 

комасационог подручја 

 Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије 

комасацијом 

 Утврђивање фактичког стања 

 Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих параметара за UTM 

пројекцију 

 Премер комасационог подручја (комасациони премер)  

o дефинисање координата граница катастарске општине и комасационог подручја на 

основу података постојећег премера,  

o геодетска мерења и прикупљање података о непокретностима,  

o преузимање (или одређивање) координата граница водотокова, саобраћајних објеката и 

др.   

o израда топографског плана,   

o израда прегледног плана постојећег стања,  

o премер грађевинског подручја  
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 Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта,   

  

2. ФАЗА   

  

 Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних) путева и осталих 

заједничких површина,  

 Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња, равнање, 

рекултивација земљишта итд.)   

 Израда документације за расподелу комасационе масе: o израда књиге фонда комасационе 
масе старог стања,  o израда исказа и сумарника исказа старог стања,   

o израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента одбитка вредности 

земљишта за заједничке потребе;  

 Расподела комасационе масе: o излагање исказа старог стања и узимање жеља о расподели 

земљишта, o одређивање позиције нових парцела и поседа, израда прегледног плана 

расподеле комасационе масе и излагање на јавни увид,  

o решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе,  o одређивање координата 

граничних тачака објеката и парцела новог поседа,  

 Израда геодетске основе за обележавање новог стања,  

 Израда плана геодетског обелележавања новог стања на терену  

  

3. ФАЗА   

  

 Реализација плана геодетског обележавањановог стања на терену,  

 Израда ДКП-а новог стања,   

 Израда исказа новог стања,  

 Израда записника о привременој примопредаји земљишта из  комасационе масе,   

 Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене примопредаје земљишта),   

 Катастарско класирање земљишта,  

 Доношење решења о расподели комасационе масе,  

 Израда техничких извештаја и елабората премера, 

 Израда базе података катастра непокретности. 

  

5.2.1. Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале 

документације  

  

Документација катастра непоктености стања (база података катастра непокретности и 

катастарски планови) се преузима (у оригиналу или копији) од Службе за катастар Републичког 

геодетског завода у Алибунару.   

Просторно планска докумнтације се преузима у одговарајућем облику (претежно дигиталном) од 

надлежних урбанистичких институција Општине Алибунар.  

  

5.2.2. Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије 

комасацијом  

  

Главни пројекат треба да има следећи садржај:  

1. Опште податке о предмету пројекта и пратећој документацији;   

2. Пројектни задатак за израду главног пројекта;   

3. Основе за израду пројекта (прописе, подлоге за пројектовање);   

4. Технички извештај о извршеним претходним радовима;   

5. Пројектно решење геодетско-техничких радова (садржај и техничкотехнолошку разраду, 

смернице и упутства за извођење);   

6. Организацију радова (редослед радних активности и време реализације);   

7. Предмер и предрачун радова (обим, врсту и цену радова);   

8. Графичке прилоге и пратеће елаборате.  
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Пројектно решење треба да садржи следећа поглавља:  

  

1. ТАЧКЕ РЕФЕРЕНТНЕ МРЕЖЕ, КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР  

1.1 Тачност комасационог премера и поступак контроле квалитета радова и  остварења 

утврђене тачности  

1.2 Тачке референтне мреже,  

1.2.1 Параметри трансформације  

1.2.2 Локална референтна мрежа, стабилизација, мерење, изравнање,  

1.2.3 Полигонска мрежа,   

1.2.4 Слободне геодетске тачке  

1.3 Идентификација и обележавање граница комасационог  подручја,  

1.4 Опис и спецификацију геодетске методе мерења,  

1.5 Прикупљања података о непокретностима  на ванграђевинском подручју подручју и 
обележавање граница сталних објеката и дугогодишњих засада,  

1.6 Премер и прикупљање података о непокретностима у грађевинском подручју,  

1.7 Дигитални модел терена (модел података, геодетска метода мерења, графички приказ).  

 

2. УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ПРЕ КОМАСАЦИЈЕ  

2.1 Преузимање и конверзија базе података катастра непокретности  

2.2 Израда дигиталног катастарског плана постојећег стања (стања пре комасације)   

2.3 Утврђивање фактичког стања    

2.3.1 Поступак, припрема, јавно оглашавање,   

2.3.2 Позивање странака,   

2.3.3 Провођење промена у бази података катастра непокретности,   

2.3.4 Записник о утврђивању фактичког стања  

2.4 Књига фонда масе, искази земљишта  

  

3. КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА И КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ  

3.1 Комасциона процена,  

 Основни подаци о комасационом подручју   

 Анализа подлога за комасациону процену земљишта (педолошке карте подручја; 

геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке карактеристике подручја; 

геодетско-картографска документација),   

 Рекогносцирање комасационог подручја и избор места за отварање педолошких 

профила и техника отварања профила,  

 Анализа података о профилима,  

 Разврставање земљишта у процембене разреде,   

 Израчунавање просечних приноса и прометне вредности земљишта,  

 Састављање табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта  

 Разврставање (класификација) земљишта,  

 Одређивање координата граничних тачака процембених разреда и приказ граница,  

 Прегледни план комасационе процене земљишта  

 Утврђивање вредности неплодних земљишта,  

 Утврђивање вредности објеката,  

 Утврђивање вредности дугогодишњих засада,  

 Утврђивање вредности пољопривредног земљишта на посебним локацијама са 

увећаном тржишном вредношћу,  

3.2 Катастарско класирање  

  

4. ТЕХНИЧКО УРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА  

4.1 Саобраћајна инфрструктура,  

4.1.1 Државни и општински путеви  

4.1.2 Мрежа пољских путева  

 Топографска основа и друга документација за израду пројекта мреже пољских 

путева  
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 Принципи пројектовања пољских путева,  

 Функционална класификација (подела) пољских путева,  

 Шема (облик) мреже пољских путева,  

 Интензитет промета на пољским путевима,  

 Основни елементи за пројектовање пољских путева,  

 Попречни профили пољских путева,  

 Проширење коловоза пољског пута у кривини,  

 Коловозна конструкција,  

 Дебљина коловозних конструкција пољских путева,  

 Трасе путева, раскрснице и укрштања путева и проширења пута, 

 Растојања између путева, оријентација парцела, 

 Објекти на пољским путевима,  

4.2 Воде и водно земљиште,  

4.2.1 Водно и приобално земљиште  

4.2.2 Водни објекти за уређење водотока, за заштиту од поплава, ерозије и бујица  

4.3 Шуме и шумско земљиште,  

4.3.1 Шуме и шумско земљиште,  

4.3.2 Деградиране и девастиране шуме, дрвенасто и остало растиње, 4.3.3. Мелиорација 
и крчење деградираних шума, дрвенастог и осталог растиња.  

4.4 Заштита животне средине и културних добара,  

4.4.1 Заштита животне средине,  

4.4.2 заштита културних добара  

4.5 Заштита земљишта од ерозије водом,  

4.6 Остали инфраструктурни објекти на комасационом подручју (железничка мрежа, гасовод, 

електромрежа),  

4.7 Техничко уређење терена.   

  

5. РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ, ГРУПИСАЊЕ ПАРЦЕЛА, ЗАВРШНИ КОМАСАЦИОНИ 

РАДОВИ   

5.1 Коефицијент умањења вредности за заједничке потребе,  

5.2 Искази земљишта новог стања,  

5.3 Расподела комасационе масе (излагање исказа, узимање жеља),   

5.4 Елементи за обележавање парцела новог стања, обележавање парцела на терену,   

5.5 Записник о увођењу у посед учесника комасације и поступак по приговорима,  

5.6 Решења о расподели комасационе масе, жалбе на решења  

  

6. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ  

6.1 Упутство за израду дигиталног катастарског плана, нумерација и рачунање површина 

катастарских парцела и објеката;  

6.2 Упутство за формирање базе података катастра непокретности;  

6.3 Упутство за састављање техничких извештаја. 

 
5.2.3. Утврђивање фактичког стања  

  

За потребе састављања комасационе масе врши се утврђивање фактичког стања у погледу 

положаја и имаоца права својине и других стварних права на катастарским парцелама у комасационом 

подручју за око 1273 учесника комасације.  

Ако се фактичко стање, које на терену није спорно у погледу права својине и других стварних 

права на парцели не слаже са стањем катастру непокретности, парцеле ће се укључити у комасациону 

масу на основу фактичког стања. Овим се не дирају права трећих лица на те парцеле.  

Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд. Ови спорови 

сматрају се хитним.  

До правоснажности пресуде о спору, као учесник комасације сматраће се фактички корисник 

парцеле.  

Утврђивање фактичког стања врши Комисија за комасацију која саставља Записник о 

утврђивању фактичког стања. Записник о утврђивању фактичког стања обавезно садржи:  

 назив: Општина Алибунар _________, Катастарска општина,  
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 личне податке о имаоцу права, односно називу, пребивалишту и адреси правног лица,  

 ЈМБГ или МБ,  

 бројеви катастарске парцела, површине, назив потеса, катастарску културу и катастарску 

класу и укупну површину,  

 број досадашњег листа непокретности,   

 терете и ограничења,  

 изјаве странке и евентуалне изјаве других лица са подацима, којима се, на основу 

предочених доказа и података прихвата фактичко стање унето у Записник,  

 датум, потписе странака и овлашћеног лица Комисије за комасацију.  

Први подаци о праву својине и другим стварним правима на парцелама које се уноси у 

комасациону масу, узима се са стањем у катастру непокретности или фактичко стање. Документација 

за утврђивање фактичког стања (база података катастра непокретности и катастарски планови) се 

преузима (у оригиналу или копији) од Службе за катастар Републичког геодетског завода у Алибунару.  

Утврђивање фактичког стања се врши у одговарајућим просторијама. Просторије морају имати 

услове за пријем странака и чување катастарске и геодетско-техничке документације.  

  

5.2.4. Израда геодетске референтне мреже и одређивање трансформационих параметара 

за UTM пројекцију  

  

У циљу ефикасног обављања премера комасационог подручја неопходно је обезбедити 

одговарајућу геодетску основу. Податке о геодетској основи (координате референтних, 

тригонометријских и полигонских тачака) треба преузети од Републичког геодетског завода, Службе за 

катастар непокретности у Алибунару.   

Локалну референтну мрежу треба да чини скуп трајно стабилизованих тачака на комасационом 

подручју која ће се успоставити ради реализације државног координатног система. Трансформационе 

параметре за комасационо подручје треба одредити на основу координата тачака које су изражене у 

UTM и Gaus – Krigerovom координатном систему применом одговарајуће трансформације.  

  

5.2.5. Премер комасационог подручја (комасациони премер)  

  

Предмет комасационог премера  

  

Предмет комасационог премера и прикупљања података о комасационом подручју су:  

 граница комасационог подручја,  

 границе катастарске парцела које остају у фактичком стању, сталних објеката, 

дугогодишњих засада, водотокова,   

 непокретности у грађевинском подручју,  

 географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.,  

 рељеф земљишта за потребе обезбеђења дигиталног модела терена,  

 остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине постојећих пољских 

путева, привремених објеката итд.).  

  

Тачност хоризонталног положаја непокретности  

  

За комасациони премер могу се пројектовати све уобичајене геодетске методе којима се 

обезбеђује тачност координата тачака непокретности утврђене за размеру катастарских планова 

1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру 

премера непокретности  ("Службени гласник РС", број 69/02).  

Размера катастарског плана  1:500  1:1000  1:2000  1:2500  1:5000  

Стандардна девијација  положаја 

граничних тачака парцела  [m]  

  

0.05  

  

0.10  

  

0.15  

  

0.20  

  

0.25  

Стандардна девијација положаја осталих 

тачака [m]  

  

0.08  

  

0.15  

  

0.20  

  

0.25  

  

0.30  

Стандардна девијација висина тачака [m]   0.05   0.10   0.15  0.18   0.30  

Табела 7. Табела стандардних девијација положаја граничних тачака према Уредби о примени 

технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности (2002.) 
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Дугогодишњи засади  

  

Утврђивање дугогодишњих засада на комасационом подручју извршиће посебна подкомисија 

коју именује Комисија за комасацију.  

Дугогодишњи засади су таква основна средства за чије су подизање потребне знатне 

инвестиције, које ће за њих бити дугорочно везане. Осим тога дугогодишњи засади захтевају посебну 

агротехнику, посебан систем машина специјализовану радну снагу, распрострањеност им је ограничена 

и сл. Према томе, подизање дугогодишњих засада и избор њихове структуре зависи како од природних, 

тако и од друштвено-економских услова. Природни услови, они који се односе на земљиште 

(педолошке особине земљишта, положај земљишта, рељеф, географска ширина, надморска висина и 

сл), климу (топлота, светлост, ваздух, падавине и сл.) и биолошке особине засада представљају веома 

значајне чиниоце који утичу на структуру засада.  

Дугогодишњи засади у комасацији су: воћњак, виноград, шума, луцерка и детелина. Они 

остају у фактичком стању и додељују се, по правилу, учеснику комасације, власнику дугогодишњих 

засада.  

Под воћњаком се подразумева наменска садња дрвећа и жбуња за производњу хране. 

Воћњаци се састоје од воћног или језграстог и производног дрвећа које се гаји за комерцијалну 

производњу. Воћњак је катастарска парцела на којој су засађена воћна стабла, без обзира на начин 

гајења, старост воћака и степен проређености.  

  Виноград је катастарска парцела на којој је засађена винова лоза, без обзира на начин гајења, 

старост винове лозе и степен проређености  

 Под шумом се подразумева се површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем. Под 

шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу шума и семенске плантаже, као и 

заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари. Шумом се не сматрају одвојене групе шумског 

дрвећа на површини мањој од 5 ари, паркови у насељеним местима, као и дрвеће које се налази испод 

далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на површину.  

 Луцерка и детелина су најзначајније вишегодишње крмне легуминозе.  

Ако се дугодогишњи засади уништавају, или изузетно додељују другом учеснику комасације, у 

циљу утврђивања правичне накнаде за унете дугогодишње засаде у комасациону масу, извршиће се 

утврђивање њихове тржишне вредности по прописима о експропријацији. 

Дугогодишњи засади утврђују се увидом на лицу места, уз обавезу да се прегледа 

документација о сваком засаду, утврди стање садница у односу на почетак године, утврди да ли је 

вршено досађивање, да ли је вршено крчење засада.  

О утврђеним парцелама са дугогодишњим засадима саставља се записник са описом свих 

засада и графичким прилогом (на ортофотоплану). Записник усваја Комисија за комасацију.  

Карактеристика овог комасационог подручја је постојање већих површина под дугогодишњима 

засадима који су остарели и запуштени. Једини начин за адекватно коришћење тих пољопривредних 

површина је потпуно крчење старих засада и садња нових.  

  

Стални објекти на комасационом подручју  

  

Под појмом сталних објеката на комасационом подручју подразумевају се објекти чији ће 

положај, односно границе експропријације, остати непромењене и након изведене комасације и то: 

инфраструктурни објекти (саобраћајна и водопривредна инфраструктура), грађевински објекти у 

пољопривреди, евидентирана културна добра и археолошки локалитети, поједини пољски путеви, 

позајмишта земље, материјални ровови, археолошка налазишта, споменици културе и др.  

Стални објекти се пре комасационог премера обележавају белегама од стране њиховог 

власника, односно корисника.  

  

Утврђивање и обележавање граница водотока  

  

На територији К.о. Добрица не постоје природни водотокови. На слици (Слика 8) приказана је 

каналска мрежа. У поступку комасације ће се обележити и снимити границе постојећих канала.  

Подаци о постојећим каналима, добијени од Водопривредног друштвеног предузећа ″Јужни 

Банат″ Вршац, дати су по сливовима и приказани су у прилогу 5, а елементи канала су дати на слици 

(Слика 10). 
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Сва потребна и детаљна документација о каналима на подручју Катастарске општине Добрица 

се може преузети од Водопривредног друштвеног предузећа ″Јужни Банат″ Вршац.  

  

Утврђивање и обележавање граница шума и крчење шикара и дрвенастог 

растиња  

  

Повећање потреба за шумским сортиментима и шумама као еколошким простором, захтева 

истовремено и вишефункционално коришћење шума и шумског простора. Често се на истом простору 

сусреће више намена, тако да се јавља потреба за разграничењем одређених функција шума. Због тога 

је неопходно утврдити глобалну и основну намену појединих састојина. Глобална намена се односи на 

цео шумски комплекс и у складу је са општим циљевима газдовања, а основна намена представља 

приоритетну функцију шума.  

Све функције шума могу се сврстати у следеће групе:  

• Комплекс еколошких (заштитних) функција  

• Комплекс производних функција  

• Комплекс социјалних функција  

Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско - здравствене и 

друге функције.  

Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког и просторног), 

дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума (лековито биље, печурке, шумски 

плодови, смола и др.), као и производња кисеоника посебно специфичне и врло значајне функције 

шума.  

У социјалне функције шума убрајају се: туристичко - рекреативне, образовне, научно - 

истраживачке, одбрамбене и друге функције.  

  

Утврђивање и обележавање граница под шумама  

  

Границе парцела под културом шума, као дугогодишњим засадом, обележиће се на основу 

података из катастра непокретности или према фактичком стању на терену.  

  

Утврђивање и обележавање границе општинских путева22  

  

На слици (Слика 7) представљена ја прегледна карта државних, општинских и пољских путева 

на комасационом подручју према фактичком стању. Границе парцела јавних путева обележиће се на 

основу података из катастра непокретности или одговарајуће пројектне документације. 

 

Премер и прикупљање података о непокретностима у грађевинском подручју  

  

                                                 
22 Према Закону о јавним путевима, општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине, 

односно града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева   

 
Слика 10. Елементи канала  
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Премер грађевинског подручја насеља Добрица ће се извршити у складу са важећим геодетским 

прописима. Премер граница парцела и објеката ће се извршити са тачношћу за размеру катастарских 

планова 1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени технологије глобалног позиционог система у 

оквиру премера непокретности  ("Службени гласник РС", број 69/2002), (Табела 7).  

Обележавање границе грађевинског подручја насеља Добрица ће се извршити на основу одлуке 

Општине Алибунар о одређивању границе грађевинског подручја насеља Добрица (ова одлука се мора 

донети пре обнове премера).   

 Идентификацију и обележавање граница парцела и објеката у насељу ће извршити власници 

непокретности у сарадњи са извођачем радова на обнови премера.  

 Општина Алибунар ће благовремено обезбедити о свом трошку бетонске или камене белеге и то за 

омеђавање:  

 границе катастарске општине (око 300 белега),   

 границе грађевинског подручја (око 100 белега) ,   

 границе постојећих парцела и објеката и нових парцела (око 2500 белега) и благовремено 

ће их ставити на располагању извођачу радова на обнови премера грађевинског подручја 

(тачан број белега ће се утврдити Главним пројектом комасационог премера и уређења 

земљишне територије комасацијом, а у Програму је дат глобални предмер).  

  

5.2.6. Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта  

  

Комасациону процену вредности земљишта изводи подкомисија у коју се, сагласно члану 35. 

Закона о пољопривредном земљишту одређује дипломирани инжењер пољопривреде који има лиценцу 

Инжењерске коморе Србије за обављање ових послова и искуство на тим пословима.   

Геодетска организација која врши процену вредности земљишта мора имати одговарајућу 

опрему и лиценце.   

Комасационом проценом, земљишта се на комасационом подручју разврставају према 

производној способности, у највише осам вредносних класа (разреда) и то узимањем у обзир свих 

особина земљишта како су оне заступљене у појединим јединицама природне класификације 

земљишта.   

Квантитативна оцена производне способности земљишта разврстаних у разреде исказује се 

просечним приносима најзаступљенијих ратарских култура на комасационом подручју (кукуруз, 

пшеница, јечам, шећерна репа, сунцокрет, луцерка) и тржишном вредношћу земљишта.  

Обзиром да не постоје ближи прописи о комасационој процени вредности земљишта, њу треба 

извршити по досадашњим прихваћеним поступцима у пракси извођења комасације у Србији, која се 

одвија у две фазе.  

  

Прва фаза комасационе процене  

  

Прва фаза обухвата радове на: идентификацији типова земљишта на комасационом подручју, 

односно:   

• прикупљање и анализи претходних подлога (све претходне педолошке карте подручја, 

геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке карактеристике подручја; 

геодетско-картографску документацију: фотограметријске снимке или ортофото приказе из 

претходног фотограметријског снимања подручја Србије, катастарске планове и др),  

• рекогносцирање комасационог подручја,   

• избор места и отварање педолошких профила23, са најмање један профил на 20  хектара,   

• лабораторијске и друге анализе података о профилима,   

• класификација земљишта односно разврставање земљишта у процембене разреде,   

• израчунавање просечних приноса и утврђивање прометне (тржишне) вредности земљишта,   

• израда табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта,   

• састављање техничког извештаја о првој фази процене земљишта,   

• усвајања извештаја од стране Комисије за комасацију о одређивању броја процембених 

разреда.   

                                                 
23 Рекогносцирање, избор места за отварање профила, техника отварања профила, анализа података о 

профилима и класификација земљишта изводе се у складу са техничким прописима за израду педолошких карата  
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Извештај о првој фази радова се обавезно доставља Комасационој комисији и излаже се на 

јавни увид у трајању од петнаест дана. На извештај, учесници комасације за време трајања излагања 

могу да стављају примедбе. По истеку рока за излагање на јавни увид, Комисија за комасацију 

разматра достављене примедбе (писмене или усмене). Пре усвајања, примедбе на комасациону 

процену вредности земљишта разматра и Одбор учесника комасације, заједно са Комисијом за 

комасацију. О примедбама се не доноси одлука, нити се о резултатима решавања примедби 

обавештавају њихови подносиоци.  

Прегледни план комасационе процене земљишта садржи нарочито:  

• границе разреда,  

• површине разреда обојене одговарајућим бојама,  

• бројеве разреда исписане плавим тушем, арапским бројевима величине прилагођене 

размери графичке презентације плана,  

• површине под дугогодишњим засадима, сталним објектима и неплодне површине,  

• педолошке профиле, означене кругом пречника прилагођене размери графичке презентације 

плана, попуњене црним тушем, са исписаним бројевима, величине прилагођене размери 

графичке презентације плана, поред ознаке места профила,  

• угледна земљишта за сваки разред, означена квадратићима у коме се налази круг са 

уписаним бројем разреда,  

• водолежна, водоплавна и земљишта угрожена водном ерозијом.  

Прегледни план потписују чланови подкомисије за комасациону процену земљишта.  

Прегледни план комасационе процене земљишта и технички извештај о извршеним радовима 

излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана. На прегледни план и технички извештај, учесници 

комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе. У току излагања на јавни увид 

подкомисија објашњава садржај прегледног плана и техничког извештаја Одбору, а затим и учесницима 

комасације.  

Земљишта која се у затеченом стању не могу користити за пољопривредну производњу, а која 

ће се у поступку комасације, изменом начина њиховог коришћења привести култури, као што су: насути 

пољски путеви, канали за одводњавање, сврставају се у суседне разреде, умањењем њихове 

вредности у зависности од степена оштећења земљишта.  

За земљишта под сталним објектима не утврђује се вредност.  

  

Друга фаза комасационе процене  

  

Друга фаза комасационе процене обухвата:   

 избор геодетских подлога за регистровање граничних линија процембених разреда (ове 

подлоге могу бити дигитални геореференцирани ортофотопланови размере 1:2500 којима 

располаже Републички геодетски завод24),    

 утврђивање и снимање граница процембених разреда (снимање процембених разреда се 

може вршити ГПС уређајима који обезбеђују тачност позиционирања око 1m),   

 израду Прегледног плана комасационе процене и,  

 састављање коначног Техничког извештаја о извршеној комасационој процени (у аналогној и 

дигиталној форми).  

 
5.2.7. Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских (пољопривредних) путева и 

осталих заједничких површина  

  

Пољски путеви  

  

Пошто не постоје прописи за пројектовање и изградњу пољских (некатегорисаних25) путева у 

Србији, овим програмом се дају основне смернице за њихово пројектовање и изградњу у поступку 

комасације.  

                                                 
24 www.geosrbija.rs, геопортал Републичког геодетског завода који омогућава приступ сервисима претраживања и 

прегледа за одређени број метаподатака, сетова просторних података и сервиса путем Интернета. Израдa 

дигиталног ортофотоа у Републици Србији је финансирана од стране Европске уније – CARDS програм.  
25 Некатегорисани пут, према Закону о јавним путевима, јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју 

разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности 
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Пољски путeви ће се изградити на основу главног пројекта који ће се израдити у току извођења 

комасационих радова и који ће, осим општих прописаних делова за израду техниче документације (члан 

26. Закона о државном премеру и катастру), у пројектном решењу имати следећа поглавља:  

 

1. Шема и густина пољских путева  

  

Шема пољских путева ће бити прилагођена распореду постојећих сталних инфраструктурних 

објеката (путеви, водотоци, канали), дугогодишњих засада и изграђеног земљишта.   

Пољске путеве на комасационом подручју треба пројектовати тако да се остварује несметан 

саобраћај у односу на суседне пољопривредне табле које нису у комасационом подручју, односно да се 

обезбеди лак приступ парцелама суседних табли, као  и за потребе локалног саобраћаја.  

Структура мреже пољских путева треба да задовољи саобраћајне и економске критеријуме, да 

само поједини коридори обезбеђују саобраћајни ток и да постоји јасна хијерархија.  

Узимајући у обзир досадашња искуства на пројектовању мреже пољских путева, густина путева 

не треба да пређе износ густине путева у старом стању, а у крајњем случају да не пређе износ од 60 

m/ha, а површина земљишта под пољским путевима не треба да је већа од 3% од укупне површине 

комасационог подручја (постојеђе стање путева је на око 0.5% од укупне површине комасационог 

подручја).  

  

2. Ширина и попречни профили пољских путева  

  

Ширина и попречни профили пољских путева димензионишу се на основу габаритних мера 

највећих пољопривредних машина и транспортних средстава која се под нормалним условима могу наћи 

на комасационом подручју, као и намене (функције) пољског пута.   

Попречни профили пољских путева представља прву полазну пројекцију у пројектовању пута који 

директно или посредно служе у обављању саобраћајне функције.  

Димензије елемената попречног профила зависе од категорије пољског пута и намене пута 

приказане су у табели (Табела 8).  

Категорија 

пољског пута  

Ширина 

пута  

Намена пута  

Главни пут  7-10 m  Повезује комплекс табли и поприма унутрашњи (ређе и спољни) саобраћај са 

сабирних и приступних путева на тврде путеве, према економским 

двориштима и насељу и обрнуто.  

Сабирни пут  6-8 m  Поприма унутрашњи саобраћај са приступних путева и преноси га на главне 

или тврде путеве према економским двориштима или насељу и обрнуто.  

Приступни пут  5-6 m  Служи за унутрашњи саобраћај и обезбедјује непосредни приступ на табле и 

парцеле унутар табле.  

Локални пут  4 m  

(изузетно  

3 m)  

Служи за унутрашњи саобраћај и непосредни приступ на табле и парцеле 

унутар табле.  

Табела 8.  Приказ класификације пољских путева на комасационом подручју  

 

3. Трасе путева  

  

Трасе пољских путева се могу сећи под правим углом, а препоручују се и решења дата на слици 

(Слика 11).  

                                                                                                                                                                
као некатегорисани пут (сеоски путеви, пољски путеви, шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од 

поплава)  
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Слика 11. Приказ могућег пројектног решења раскрснице пољских путева 

 

Пољски путеви ће се, по потреби, пројектовати са једне стране отворених канала система за 

одводњавање.  

  

4. Растојања између путева  

  

Растојања између путева пројектују се у зависности од: дужине парцеле и ширине 

пољопривредне табле, структуре поседа по величини и власништву, начина коришћења земљишта, 

обима и распореда сталних објеката (постојећих и планираних). Растојање између путева односно, 

дужина парцеле би, требала би да буде одређена на основу анализе  постојећег поседа и очекиваних 

величина будућег поседа односно парцела учесника комасације.  

Дужина (lp) и ширина (šp) парцеле треба да имају оптималне вредности тј. да буду у границама 

за које се постиже оптимална вредност параметра.  

Оптималне вредности за f (однос дужине према ширини), lp и šp, за различите површине парцела 

(поседа), дате су у табели (Табела 9):  

Површина парцела  
-поседа (ha)  

lp (m)  šp (m)  f  lp (m)  šp (m)  fоpt 

0.5  153  33  4.70  158  32  5  

1  210  47  4.44  223  45  5  

2  283  71  400  316  63  5  

4  365  110  3.33  447  89  5  

5  392  127  3.08  500  100  5  

6  414  145  2.86  547  109  5  

8  447  179  2.50  632  126  5  

10  471  212  2.22  707  141  5  

Табела 9. Оптималне вредности параметара нових парцела  

 

5. Оријентација дуже стране парцела  

   

Препоручује се да дуже стране парцела, где год је то могуће, буду оријентисане у оптималној 

зони коју чине правац север-југ и правац доминантног ветра. На слици (Слика 12) су дате зоне 

оптималних праваца дуже стране парцеле за подручје Војводине.  

  
  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 215 

 
Слика 12. Оптимални правци дужих страна парцела за подручје Војводине  

  
6. Коловозна конструкција пољских путева 

 

Пољски путеви могу бити земљани и са конструкцијом од шљунка.  

За други тип коловозне конструкције пољских путева користиће се одговарајућа техничка 

решења.  

Препоручује се да то буду конструкције од шљунка са максималном дебљином до 30цм.  

    

7. Укрштање пољских путева са државним и општинским путевима 

  

Код укрштања пољских путева са државним и општинским путевима морају се предвидети 

посебна техничка решења у складу са Законом о јавним путевима и прописим донетим на основу њега, 

као и прописима о железничком саобраћају.  

Раскрсница или укрштај општинског, односно некатегорисаног пута, као и улице, са државним 

путем, односно прикључак на државни пут може се градити уз сагласност Јавног предузећа „Путеви 

Србије“. Сагласност садржи нарочито: посебне услове изградње, потребну саобраћајну сигнализацију и 

опрему.  

Није могуће извршити повезивање општинског, односно некатегорисаног пута, као и улице, са 

општинским, односно некатегорисаним путем, као и улицом који већ имају изведену раскрсницу, 

укрштај или прикључак на државни пут.  

Правила грађења, реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре које је потребно 

примењивати дефинисана су у ППОА. Специфична правила и услови дефинишу се детаљнијом 

планском разрадом на основу конкретних услова на терену, а морају бити у граничним вредностима 

прописаним правилима и условима ППОА.   

  Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:  

 државни путеви II реда 10 m;  

 општински путеви 5 m.  

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева требало би подизати тако да не ометају 

прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.  Процедуре и акције на 

пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација техничке инфраструктуре и 
регулација водотокова, морају се обједињавати.  
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Приликом пројектовања путева и исправке граница сеоских дворишта неопходно је 

примењивати правила уређења и грађења за делове територија за које није предвиђена израда 

урбанистичког плана у складу са препорукама описаним у ППОА где су прописана и општа правила 

урбанистичке регулације и парцелације за препарцелације приликом формирања грађевинских 

парцела.  

  

Пољозаштитни појасеви  

  

Подизање пољозаштитних шумских појасева се најцелисходније изводи у поступку комасације.  

  

1. Потреба за подизањем пољозаштитних појасева  

  

Просторним планом је утврђено да ће се у циљу заштите земљишта од ветра формирати 

шумски пољозаштитни појасеви:  

ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ  

1.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ  ЗЕМЉИШТУ  

У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозије изазване ветром  

(еолска ерозија), примењују се противерозионе мере које обухватају сађење 

вишегодишњих дрвенастих биљака и подизање пољозаштитних појасева. Заштитне 

појасеве у виду ветрозаштитних и пољозаштитних појасева је потребно формирати ван 

простора СРП ''Делиблатска пешчара'' на 2,5-4% територије Општине, првенствено уз 

атарске путеве ради заштите од еолске ерозије и одношења земљишта и семена у фази 

усева.  

Уколико постоји довољна ширина регулације у  оквиру саобраћајне и водне 

инфраструктуре, могуће је формирати заштитне појасеве, али је нерационално да њихова 

ширина буде мања од 5 m.  

 

 

 
Слика 13. Пример пољозаштитних појасева 

 

Пољозаштитни појасеви на подручју Општине Алибунар, па самим тим и  

Катастарске општине Добрица су пројектовани у ПРОЈЕКТУ ПОДИЗАЊА ШУМСКИХ ЗАШТИТНИХ 

ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ОПОВО, КОВАЧИЦА И АЛИБУНАР, Универзитет у Новом Саду, 

Пољопривредни факултет, ИРЦ Институт за тополарство и ваншумско зеленило, Нови Сад, 2004. 

године.  

Бројне научне и стручне студије из области климатологије, пољопривреде, водопривреде и 

других области показује да је читаво подручје Војводине угрожено различитим степеном еолске 

ерозије, тако да је за одређено подручје важно утврдити интензитет еолске ерозије ради предузимања 

одговарајућих мера заштите, посебно са становишта стабилизације еколошких услова у подручју 

равничарског дела Војводине. 
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По методу Пасака подручје општине Алибунар спада у категорију узнемирених до веома 

узнемирених земљишта (Слика 14), а са становишта угрожености ветром и сушом према Велашевићу 

подручје општине се сврстава у зону јаке угрожености.  

 
Слика 14. Интензитет еолске ерозије на подручју Војводине 

 

Показатељи оба метода указују да се територија Алибунара налази у ширем подручју које је 

угрожено еолском ерозијом у мери која захтева одређени степен заштите путем подизања различитих 

видова заштитног зеленила.  

Последице у зони израженог дејства еолске ерозије указују на бројне штете у пољопривреди, 

водопривреди и саобраћају, а индиректно и у многим другим привредним гранама, с обзиром на 

чињеницу да овај вид ерозије уништава битне компоненте животне средине, као што су земљиште, 

вода и ваздух.  

Највидљивије штете су у пољопривреди и то збох механичког оштећивања спољних виталних 

органа биљака и одношењем лаког семена пољопривредних култура, као и разним појавама 

физиолошког оштећивања, а огледају се у губитку највреднијег дела земљишта и повећаној 

евапорацији, што негативно утиче на транспирацију биљака, услед смањивања влажности земљишта.  

Подизањем шумских заштитних појасева створиће се трајнија заштита од нежељеног дејства 

ветра на ширем простору, а утицаће и на стварање хуманијих услова за живот и рад становника. Услед 

штетног дејства ветра и нежељених ефеката проузрокованих еолском ерозији у пољопривреди долази 

до знатног повећања трошкова производње. Ови повећани трошкови се манифестују кроз: одношење 

површинских најплоднијих делова земљишта и минералних ђубрива, затим одношење лакшег семена и 

таложење наноса на засејаним површинама итд.  

Поред отклањања и ублажавања наведених штета у пољопривреди, појасеви ће створити 

предуслове за читав низ других корисних функција: биодренажу у зони високих вода као и 

побољшавање еколошких услова у целини, што би довело до стварања стабилнијег екосистема у 

равници и успостављање динамичке равнотеже у ланцу исхране који је нарушен под дејством 

антропогеног фактора. Са другог аспекта, појачаним уношењем врста дрвећа и жбуња са добрим 

медоносним својствима директно би се утицало на развој пчеларства као привредне делатности. Из 

наведених разлога све поменуте предности се могу остварити правилним избором врста за појасеве 

као оптималном заступљеношћу и редовним одржавањем шумских заштитних појасева.   

Поред споменутих предности, морају се имати у виду и одређени негативни утицаји шумских 

пољозаштитних појасева. Основни неповољан утицај подизања шумских заштитних појасева се огледа 

у томе што они „заузимају“ део простора предвиђеног за друге намене, као што је пољопривреда или 

површине дуж саобраћајница, канала и слично. Подизањем појасева ове се површине у дужем 

временском периоду преводе у шумска земљишта. Према литератури и досадашњим подацима и 

пракси се за потребе подизања појасева користила пољопривредна површина, која не прелази границу 

од 2 до 2,5% од укупне површине. Наведене граничне вредности зависе од облика површине, 

испресецаности подручја путевима и каналима. У случају општине Алибунар овај проценат ће бити у 

опште прихваћеним границама.   
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Остали негативни утицаји шумских заштитних појасева се огледају у засењивању суседних 

пољопривредних површина, утицајем на неравномерно отапање снега, као и то да шумски појасеви 

могу бити штетни уколико се у њима налази врста која погодује развијању фитопатолошких обољења 

или инсеката  

Из свега наведеног се може закључити да су негативни утицаји шумских појасева на 

пољопривредне културе у заштићеном простору знатно мање значајни и да се у вечини случајева могу 

отклонити студиозним избором врсте дрвећа, положајем и структуром појасева.  

  

2. Основни принципи подизања пољозаштитних појасева  

  

Шумски појасеви се распоређују у два правца који су управни један на други. За Општину 

Алибунар утврђено је да је преовлађујући ветар из југоисточног правца, тако да би главне појасеве 

требало поставити у правцу управном на смер дувања најчешћег ветра. Правац споредних појасева 

требао би бити управан на правац пружања главних појасева уз могућност одступања од 300 до 450, 

што се може сматрати потпуно задовољавајућим.  

Према досадашњим истраживањима дошло се до закључка да велика правилност није пресудна 

за нормално испуњење функција појасева и стога се у мрежу појасева може укључити и остало 

ваншумско зеленило.  

На систем подизања шумских заштитних појасева утиче и локација подизања појасева тако да 

долази до извесних модификација када се ради о појасевима на ораничним површинама, у појасевима 

поред каналске мреже, као и појасевима поред саобраћајница, тако и у појасевима поред сталних 

објеката као што су економска дворишта.  

Из претходно наведених разлога је потребно разматрање највеће ефикасности појасева, што се 

огледа у рационалном размештању, правилном избору 

конструкције и структуре појаса а која ће у највећој мери одговарати станичним условима.  

  

3. Избор одговарајућих шумских заштитних појасева  

  

Елементи конструкције појасева су представљени ширином појаса, обликом попречног пресека, 

ширином међуредова, растојањем стабала у реду и саставу по врстама дрвећа и жбуња.  

Ширина шумских појасева стоји у корелацији са њиховом могућношћу да приликом дувања 

ветрова пропусте извесну количину ваздуха. Најчешће су подизани појасеви који имају три до шест 

редова, с тим да ширина не би смела бити мања од шест метара јер је у том случају уопште 

проблематична сврха подизања заштитног зеленила. С обзиром на климатске карактеристике које 

владају у Општини Алибунар ширина појасева би требала бити од 7,5 до 12 метара, с тим да је 

максимум 15 метара а у зависности од локације подизања и станишних услова који су и главни 

модификатори ширине појасева. Посебно је питање размака између редова и биљаја у реду. Тако је 

утврђено да је у сушнијим деловима потребан размак од 2 до 3 метра између редова како не би дошло 

до појачане конкуренције у потрошњи воде из земљишта.  

Обликом попречног пресека појаса се у извесној мери модификује кретање ваздушних маса. 

Према наведеном параметру у климатским условима Панонске низије су најпогоднији ажурни појасеви 

средње продуваности при земљи и нешто мало продувани у крунама. У складу са наведеним 

принципима и просторним могућностима на подручју Општине Алибунар конструисана су четири типа 

шумских зачтитних појасева:  

 Тип А – шумски заштитни појас уз саобраћајнице (Слика 15),  

 Тип Б – шумски заштитни појас уз земљане путеве у атару (Слика 16),  

 Тип Ц – шумски заштитни појас уз канале и водотоке (Слика 17),  

 Тип Д – шумски заштитни појас уз слатине (Слика 18).  
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Слика 15. Шумски заштитни појас уз саобраћајнице 

 

 
Слика 17. Шумски заштитни појас уз канале и водотоке 

  
Слика 16. Шумски заштитни појас уз земљане путеве у атару  
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На приказаним типовима попречног пресека нанесене су само, као пример, врсте дрвећа, док се 

код приказа појединачних пројектованих појасева у ПРОЈЕКТУ ПОДИЗАЊА ШУМСКИХ ЗАШТИТНИХ 

ПОЈАСЕВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНА ОПОВО, КОВАЧИЦА И АЛИБУНАР (Табела 10) дају конкретне 

врсте за подручје катастарске општине Добрица.  

У Пројекту, за сваки пројектовани појас дат је и предлог осталих елемената појасева, и то: врста, 

растојање у редовима, старост садница као и цена материјала (дата у динарима у 2004. години).   

Подаци о пројектовним појсевима за Катастарску општину Добрица дати су и у табели (Табела 

10) из које се може видети следеће:  

• укупна површина пројектованих пољозаштитних појасева је 114.984 хектара што чини 2.13% 

од укупне површине К.о. Добрица,  

• укупна дужина појасева је 134.33 км,  

• укупан број планираних садница је 132225.  

Број 

појаса  

Тип 

појаса  

Дужина  

(m)  

Површина  

(ha)  Врста дрвећа  
Садница 

(комада)  

П1  Б  2650  2,1200  Robinia pseudoaccacia  2650  

П2  Б  1800  1,4400  Gelditschia sp.  1800  

П3  Б  1450  1,1600  Sophora sp.  1450  

П4  Б  1850  1,4800  Celtis sp.  1850  

П5  Б  1700  1,3600  Morus sp.  1700  

П6  Б  5650  4,5200  Robinia pseudoaccacia  5650  

П7  Б  1650  1,3200  Ulmus pinnato ramosa  1650  

П8  Б  1700  1,3600  Acer dasycarpum  1700  

П9  Б  1700  1,3600  Acer pseudoplantus  1700  

П10  Б  400  0,3200  Prunus laurocerasus  400  

П11  Б  850  0,6800  Prunus sp.  850  

П12  А  2600  4,6800  Populus x euramericana cl M1  1950  

П13  Б  1700  1,3600  Robinia pseudoaccacia  1700  

П14  Б  1700  1,3600  Acer dasycarpum  1700  

П15  Б  2100  1,6800  Gelditschia sp.  2100  

П16  Б  3250  2,6000  Robinia pseudoaccacia  3250  

П17  А  2600  4,6800  Populus x euramericana cl M1  1950  

П18  Б  3600  2,8800  Robinia pseudoaccacia  3600  

П19  Б  1300  1,0400  Sophora sp.  1300  

П20  Б  4000  3,2000  Ulmus pinnato ramosa  4000  

П21  Б  4700  3,7600  Morus sp.  4700  

  
Слика 18. Шумски заштитни појас уз слатине  
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П22  Б  8700  6,9600  Robinia pseudoaccacia  8700  

П23  Б  1850  1,4800  Morus sp.  1850  

П24  Б  3200  2,5600  Celtis sp.  3200  

П25  Б  1200  0,9600  Prunus sp.  1200  

П26  Б  3100  2,4800  Morus sp.  3100  

П27  Б  3650  2,9200  Celtis sp.  3650  

П28  Б  1550  1,2400  Gelditschia sp.  1550  

П29  Б  2250  1,8000  Sophora sp.  2250  

П30  Б  1300  1,0400  Prunus sp.  1300  

П31  А  3220  2,5760  Populus x euramericana cl M1  2415  

П32  Б  5600  4,4800  Robinia pseudoaccacia  5600  

П33  Б  3050  2,4400  Morus sp.  3050  

П34  Б  2250  1,8000  Robinia pseudoaccacia  2250  

П35  Б  1900  1,5200  Sophora sp.  1900  

П36  Б  800  0,6400  Celtis sp.  800  

П37  Б  1400  1,1200  Morus sp.  1400  

П38  Б  1000  0,8000  Celtis sp.  1000  

П39  Б  950  0,7600  Morus sp.  950  

П40  Б  8450  6,7600  Robinia pseudoaccacia  8450  

П41  Б  2200  1,7600  Morus sp.  2200  

П42  Б  2250  1,8000  Celtis sp.  2250  

П43  Б  1900  1,5200  Ulmus pinnato ramosa  1900  

П44  Б  1650  1,3200  Ulmus pinnato ramosa  1650  

П45  Б  1800  1,4400  Acer pseudoplantus  1800  

П46  Б  500  0,4000  Prunus laurocerasus  500  

П47  Б  650  0,5200  Celtis sp.  650  

П48  Б  800  0,6400  Plantus sp.  800  

П49  Б  800  0,6400  Celtis sp.  800  

П50  Б  2900  2,3200  Plantus sp.  2900  

П51  Б  2500  4,3200  Morus sp.  2500  

П52  Б  800  0,6400  Gelditschia sp.  800  

П53  Б  280  0,2240  Sophora sp.  280  

П54  Б  330  0,2640  Plantus sp.  330  

П55  Б  400  0,3200  Acer dasycarpum  400  

П56  Б  6000  4,8000  Robinia pseudoaccacia  6000  

П57  Б  1200  0,9600  Sophora sp.  1200  

П58  Б  1050  0,8400  Celtis sp.  1050  

П59  Б  1250  1,0000  Gelditschia sp.  1250  

П60  Б  700  0,5600  Prunus sp.  700  

УКУПНО    134330  114,9840    132225  

Табела 10. Основни подаци о пројектованим појасевима на подручју К.о. Добрица  

 

4. Препоруке код утврђивања граница пољозаштитних појасева у поступку пројектовања 

мреже пољских путева  

  

Обзиром на проценат земљишта који се предвиђа за појасеве и осетљивост тог питања, 

пројектант у комасацији мора претходно још једном обавити консултације са релавантним 

институцијама као и са Одбором учесника комасације о одобравању примене претходног Пројекта 

подизања заштитних шумских појасева.   

Посебно се мора указати на чињеницу да ће они захтевати 2.13% површине земљишта која ће 

се узети од учесника комасације.  
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Општина Алибунар и Месна заједница Добрица, ће такође рамотрити и питање власништва и 

управљања пољозаштитним појасевима у зависности од тога ко ће уложити средства за набавку 

садница, сађење и одржавање појасева (о овоме се није расправљало у Главном пројекту).  

У све ове активности се мора увести и укључити и ЈП ″Војводинашуме″ (Јавно предузеће 

″Војводинашуме″ Петроварадин газдује државним шумама Републике Србије на подручју Аутономне 

покрајине Војводине на основу Закона о шумама и "Закона о утврђивању одређених надлежности 

Аутономне Покрајине" (тзв. Омнибус закона) објављеног у ″Службеном гласнику Републике Србије″, 

број 6/02).  

  

5.2.8. Израда плана техничког уређења комасационог подручја  

  

На основу уредби које доноси Влада Републике Србије, сваке године се расписује конкурс за 

доделу бесповратних средстава, као мере подстицаја за заштиту, уређење и коришћење 

пољопривредног земљишта, за:  

1. Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта (систематска контрола 

плодности обрадивог пољопривредног земљишта врши се на основу Уредбе о о коришћењу 

средстава за систематску контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта 

("Службени гласник РС", број 15/06).  

2. Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (калцификација, хумизација, 

фосфатизација, калцизација, гипсовање и сл.  

са подривањем подораничног слоја земљишта).   

3. Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште,   

4. Биолошка рекултивација пољопривредног земљишта,   

5. Одводњавање, односно наводњавање обрадивог пољопривредног земљишта.  

6. Мелиорација ливада и пашњака.   

Општи услов за подношење захтева и коришћење бесповратних средстава за јединице локалне 

самоуправе је да иста има усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на који је сагласност дала Управа за пољопривредно земљиште. 

 
5.2.9. Израда документације за расподелу комасационе масе и расподела комасационе 

масе  

  

Да би се извршило груписање пољопривредних парцела мора се претходно израдити 

одговарајућа геодетско-техничка документација за расподелу комасационе масе и то:  

1. Површина и вредност комасационог подручја, односно пољопривредни табли у новом 

стању,  

2. Књига фонда комасационе масе,  

3. Коефицијент одбитка земљишта за заједничке потребе,  

4. Искази земљишта.  

Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном земљишту у поступку комасације се обезбеђује 

земљиште за изградњу објеката за потребе насеља (за изградњу мреже пољских путева, система за 

одводњавање и наводњавање, за комуналне и друге потребе насеља).  

Земљиште обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини у комасациону масу, 

односно унетој вредности земљишта, и то без накнаде.  

Сагласно члану 42. Закона о пољопривредном земљишту, ″укупна вредност земљишта које се 

даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 10% од укупне вредности земљишта унетог 

у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке потребе), а укупна површина земљишта која 

се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 20% од укупне површине земљишта 

унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и учесник комасације другачије не споразумеју″  

  

1. Начела комасације 

  

На основу овог програма Скупштина Општине Алибунар, на предлог Комисије за спровођење 

комасације утврђује Начела комасације (Пример начела комасације дат је у Прилогу број 7).  

Начела комасације представљају основни оквирни документ на основу кога се усмеравају 

техничка решења и поступци од значаја за пројектовање и реализацију новог стања поседа, уређења 

простора и мера које треба спровести.  

Начелима се, нарочито, прописује:  
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 предмет комасације,  

 начин утврђивања фактичког стања,  

 принципи расподеле комасационе масе и груписања земљишта,  

 основе комасационе процене земљишта,  

 пројектовање мреже пољских путева,  

 поступак и начин утврђивања дугогодишњих засада и сталних објеката,  

 обезбеђење земљишта за заједничке потребе, односно сагласност на коефицијент 

умањења површина  

 време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе,  

 трошкове комасације и др.  

Сагласно члану 36. Закона о пољопривредном земљишту ″власник земљишта нема право 

накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад на земљишту у комасационој маси, ако је та 

улагања извршио после дана објављивања одлуке о спровођењу комасације″.  

    

2. Комисија за комасацију  

  

Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, коју сагласно члану 35. Закона о 

пољопривредном земљишту, образује Скупштина Општине Алибунар.   

Комисија се састоји од најмање седам чланова и исто толико заменика.  

За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним правосудним испитом, 

а за чланове комисије именује се по један: дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани 

геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре или просторног планирања, дипломирани 

инжењер шумарства и три представника учесника комасације (Прилог број 6: Пример решења о 

образовању комисије за комасацију).  

 Стручне и административне послове комисије обавља секретар комисије, дипломирани правник 

кога именује Скупштина Општине Алибунар из редова запослених у општинској управи.  

Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта.  

У поткомисију за комасациону процену земљишта одређују се дипломирани инжењер 

пољопривреде и најмање два представника из реда учесника комасације.  

  

3. Одбор за комасацију  

  

Сагласно члану 37. Закона о пољпривредном земљишту учесници комасације могу формирати 

Одбор за комасацију који: заступа интересе учесника комасације, припрема предлоге за пројекте 

комасације које доставља комисији за комасацију, разматра извештаје о комасационој процени 

земљишта и расподели комасационе масе.  

Одбор за комасацију не одлучује о правима учесника комасације.  

   

4. Расподела комасационе масе  

  

Расподела комасационе се мора извршити тако да:   

 сваки учесник комасације добије земљиште одговарајуће вредности, а по могућству исте 

културе и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина обраде,  

 сваки учесник добије што боље заокружено земљиште и на мањем броју места него што је 

унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на два или више места,   

 вредност додељеног земљишта не може се разликовати више од 10% од вредности унетог 

земљишта у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке потребе), осим ако се 

комисија и учесник другачије не споразумеју,  

 површина додељеног земљишта не може се разликовати више од 20% од површине 

земљишта унетог у комасациону масу,   

 учесник комасације добије земљиште правилнијег облика и на мањем (или истом) броју 

места него што је унео у комасациону масу.  

 додељено земљиште треба да је на приближно истом одстојању од економског дворишта 

као и унето земљиште, са сличним утицајем вода на искоришћење земљишта.  

Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, која:  

 позива учеснике комасације на усмену расправу и узима изјаве о предлогу груписања 

земљишта из комасационе масе (узимање жеља),  
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 води књигу расподеле комасационе масе у коју уписује називе или личне податке учесника 

комасације који су у поступку узимања изјава о груписању и расподели земљишта из 

комасационе масе изразили жељу да им земљиште буде додељено у једној или више 

табли,  

 утврђује предлог расподеле земљишта из комасационе масе,  

 излаже план расподеле на јавни увид,  

 врши израду решења о расподели комасационе масе,  

 уводи учеснике комасације у нови посед.  

  

5.2.10.  Израда геодетске основе за обележавање новог стања  

  

У циљу преношења и обележавања пројектованих објеката, табли и парцела на терен, као и за 

потребе одржавања државног премера и изградње будућих објеката на комасационом подручју, 

израђује се нова геодетска основа, односно полигонска, а по потреби и нивелманска мрежа.  

Полигонска и нивелманска мрежа се ослањају на референтну мрежу.   

  

5.2.11. Израда и реализација плана геодетског обележавања новог стања на терену  

  

Геодетско обележавање јесте израда и реализација плана обележавања објеката, 

пољопривредних табли и нових катастарских парцела на комасационом подручју и обухвата следеће:  

1. Рачунање координата детаљних тачака свих граничних тачака објеката, пољопривредних 

табли и нових катастарских парцела и њихових посебних делова на комасационом 

подручју;  

2. Израда и реализација плана геодетског обележавања објеката, пољопривредних табли и 

нових катастарских парцела.  

У циљу очувања прописане тачности пројектованих геометријских облика објеката, табли и 

парцела, несметаног увођења у посед учесника комасације, извођења грађевинских радова на 

изградњи објеката на комасационом подручју и омогућавању несметаног рада грађевинске и друге 

механизације, врши се израда и реализација плана геодетског обележавања који нарочито садржи:  

1) извод из одговарајућих прописа (закона, правилника, упутстава, стандарда) који се 

односе на предмет плана (називи прописа, услови тачности, врста стабилизације тачака 

и др.);  

2) концепцију плана обележавања; 

3) претходну оцену тачности геодетских мерења (подаци за изворе грешака, претходна 

оцена тачности мерења хоризонталних углова, дужина, висинских разлика, контролних 

фронтова);  

4) услове тачности, праћење и контрола мерења; 

5) нумеричке и графичке прилоге;  

6) упутство за обележавање;  

7) израду елабората обележавања.  

  

5.2.12.  Израда ДКП-а новог стања  
  

Израда ДКП-а реализује се према пропису за израду дигиталног катастарског плана код 
државног премера. Израда дигиталних катастарских планова врши се тако што се нумерички подаци 
преузимају из база података техничке документације формиране за комасационо подручје.  

  

5.2.13.  Израда исказа новог стања  
  

У исказе земљишта новог стања упусију се подаци за парцеле новог стања и то: катастарски 
број, број листа плана, број табле, потес, катастарска култура. Катастарска класа, површине и 
вредности по процембеним разредима.  

Посед који је додељен из комасационе масе исказује се одвојено од поседа који није предмет 
комасације, а обухваћен је комасационим подручјем. Подаци у исказу земљишта новог стања узимају 
се из скица детаља, а површине и вредности из књиге фонда комасационе масе, односно из списка 
површина парцела за парцеле које нису биле предмет комасације. На основу података новог стања из 
исказа земљишта саставља се сумарник исказа земљишта новог стања, који служи и као контрола 
рачунања података у исказима земљишта.  



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 225 

  

5.2.14.  Израда записника о привременој примопредаји земљишта из комасационе масе и 

увођење у посед учесника комасације  

  

Извођач радова ће најксаније до 15. новембра текуће године извршити обележавање нови 
парцела и објеката и извршити увођење у посед учесника комасације.  

Обележавање парцела и објеката и њихово омеђавање са свим потребним контролама ће се 
извршити без присуства учесника комасације.  

Општина ће, преко извођача радова, обезбедити око 7000 бетонских белега димензија 10×10×50 
cm, вибра бетон са крстом на врху, без арматуре, тежине 10kg. Тачан број и цену белега ће утврдити 
извођач радова пре обележавања граница нових парцела. Думензије и изглед белега приказани су на 
слици (Слика 19).   

Увођење учесника у посед врши Комисија са извођачем радова.   
Увођење учесника се врши тако што учесник по пријему новог поседа потписује Записник о 

увођењу у посед који, нарочито, садржи: 
1. Назнаку где су садржани подаци о парцелама које је учесник комасације унео у комасациону 

масу и на којима му престаје право својине;  

2. Износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу;  

3. Податке о земљишту које учесник комасације добија из комасационе масе (број табле, 

привремени број парцеле, вредност и површина) и на којима стиче право привременог 

коришћења.  

 

 
Слика 19. Димезије и изглед белега за обележавање граничних тачака парцела  

 
5.2.15. Катастарско класирање земљишта  

  

Катастарско класирање земљишта врши се у складу са прописом о катастарском класирању 

земљишта за потребе израде катастра непокретности.  

Катастарским класирањем одређује се култура и класа сваке парцеле плодног земљишта. 

Парцеле плодног земљишта, према начину коришћења, сврставају се у једну од следећих култура: 

њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак, шума, трстик и мочвара. У оквиру сваке културе 

земљиште се распоређује у највише осам класа.   

  

5.2.16.  Доношење решења о расподели комасационе масе  

  

Комисија за комасацију доноси решења о расподели комасационе масе (Прилог број 8: Пример 

решења о расподели комасационе масе).  

Диспозитив решења о расподели комасационе масе садржи:  

1) име (име једног родитеља), презиме и место и адреса становања, односно назив и 

седиште учесника комасације;  

2) податке о земљишту унетом у комасациону масу на коме престаје право својине 

учесника комасације;  

3) износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу за заједничке потребе;  

4) податке о земљишту (број парцеле, број табле, потес-звано место, катастарска култура 

и класа, површина и вредност) које учесник комасације добија из комасационе масе;  

5) рок у коме је учесник комасације дужан да преда земљиште које је унето у комасациону 

масу и рок у коме је учесник комасације дужан да обави скидања плодова и усева.  
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Припрему података за израду решења о расподели комасационе масе врши извођач радова на 

комасацији.  

 

5.2.17.  Израда техничких извештаја и елабората премера  

  

Документација о извршеним радовима се састоји од елабората реализације о извршеним 

радовима у појединим фазама комасације. За сваку фазу радова израђује се елаборат реализације 

који садржи: опште податке, технички извештај и прилоге (графичке, нумеричке итд.). Елаборат 

премера непокретности формира се од елабората који се израђује у поступку реализације главног 

пројекта комасације  

  

5.2.18.  Израда базе података катастра непокретности  

  

На основу свих података добјених у поступку комасације извршиће се оснивање катастра 

непокретности за Комасационо подручје.  

Оснивање катастра непокретности врши Републички геодетски завод, о чему се он мора 

обавестити по завршетку радова на комасацији.  

 

6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ  

  

6.1.  УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ  

  

У имплементацији и извођењу радова по основу Програма комасације учествују субјекти 

сагласно прописима о комасацији, државном премеру и катастру, локалној самоуправи и раду 

државних органа којима је дефинисана обавеза о учешћу у извођењу комасационих радова (Слика 20) 

и то:  

  

1. Општина Алибунар  

    

Основни субјекат и носилац свих активности на извођењу комасације јесте Општина Алибунар, 

који, сагласно Закону о пољопривредном земљишту (ЗПЗ):  

• одређује територију катастарске општине (или делова општина) која се уређује комасацијом  

(члан 32. ЗПЗ);  

• доноси Програм комасације (члан 32. ЗПЗ);  

• доставља Програм комасације на сагласност Министарству пољопривреде, шумарства и 

водоприврде (члан 32. став 2. ЗПЗ)   

• доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан 34. ЗПЗ) (Пример одлуке о спровођењу 

комасације дат је у Прилогу број 9);  

• решењем образује Комисију за спровођење комасације (члан 35. ЗПЗ);  

• именује секретара комисије за комасацију (члан 35. ЗПЗ);  

• доноси Начела комасације;  

• доноси Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка комасације (пример 

правилника о накнадама дат је у Прилогу број 9);  

• именује комисије по прописима о јавним набавкама за избор извођача радова на комасацији 

и за вршење надзора над извођењем радова;  

• закључује уговоре са:  

o извођачем геодетско-техничких и других радова на комасацији  o извођачем радова на 

вршењу надзора над извођењем радова;  

• учествује у финансирању дела трошкова комасације,  

• закључује уговор са Републичким геодетским заводом о бесплатном уступању свих 

геодетско-катастарске података за потребе комасације,  

Општина, сагласно Закону о локалној самоуправи:  

• уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и 

реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним 

(општинским) и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу (тачка 12) члан 20. 

Закона).  
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• доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о 

њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и 

одлучује о привођењу пашњака другој култури (тачка 20) члан 20. Закона)  

 

2.   Комисија за спровођење комасације  

    

Свим пословима у комасацији руководи Комисија за спровођење комасације која се стара о: 

организацији свих радова, праћењу динамике извођења појединих радова и њиховом међусобном 

усклађивању, законитости у раду и др.   

Комисија за комасацију, као оперативно тело, врши и следеће послове:  

• образује подкомисије за: процену вредности земљишта, објеката и дугогодишњих засада, 

утврђивање фактичког стања, расподелу комасационе масе, примопредају земљишта и 

друга стручна тела;  

• утврђује фактичко стање,   

• учествује у вршењу процене вредности земљишта;  

• обезбеђује претходне пројекте   

• усваја пројекте комасације за које је овлашћена ЗПЗ и прописима донетим на основу њега 

(пројекат мреже пољских путева, расподеле комасационе масе);  

• утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасацине масе и решава по 

примедбама учесника комасације на расподелу комасационе масе;  

• врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и доноси записник о 

привременој примопредаји земљишта и објеката;  

• доноси решења о расподели комасационе масе (члан 43. ЗПЗ);  

• обавља и друге послове утврђене одлуком о њеном формирању.  

 
3.   Република Србија  

    

Република Србија учествује у комасацији преко својих надлежних министарстава, посебних 

организација и јавних предузећа:  

  

Министарство пољопривреде и заштите животне средине:  

  

• у другом степену решава жалбе на решење о расподели комасационе масе (члан 44. ЗПЗ);  

  

Управа за пољопривредно земљиште:  

  

• даје сагласност на Програм комасације (Члан 32. став 2. ЗПЗ)   

• по основу конкурса, додељује средства за извођење комасационих радова;  

• управља пољопривредним земљиштем у државној својини (Члан 79. ЗПЗ);  

  

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство  

  

• расписује конкурсе за доделу бесповратних средстава за заштиту, уређење и коришћења 

пољопривредног земљишта  

 

Републички геодетски завод:  

  

• закључује споразум са Општином и уступа, без накнаде, сву геодетско-техничку и 

катастарску документацију за извођење комасационих радова,  

• врши инспекцијски надзор над радом геодетских организација на пројектовању, извођењу и 

надзору над радовима на комасацији,  

• врши пријем геодетских радова и техничких извештаја и оверу елабората,  

• доноси решење о образовању комисије за излагање података и врши излагање података 

премера и катастарског класирања на јавни увид,  

• врши израду новог катастра непокретности.  
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Јавна републичка предузећа  

  

Обезбеђују планиране инфраструктурне пројекте (обилазница аутопута, каналску мрежу, јавне 

путеве-омеђавање, пољозаштитне појасеве). 

 
Слика 20. Приказ учесника и хијерархије спровоћења програма комасације  

 

6.2.  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И РАДНИХ АКТИВНОСТИ И ВРЕМЕ ТРАЈАЊА   

   

Систематизација радова и радних активности на припремним радовима дати су у табели  

(Табела 11).   

 

Ред 

број  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И 

ЊИХОВИ НОСИОЦИ  

Период реализације  

(календар. дана)  

 

0.  ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ   

  0.1  Доношење Програма комасације (Општина Алибунар) и обезбеђење 

сагласности на Програм од стране Министарства пољопривреде, шумарства 

и водопривреде  

30 дана  

0.2  Доношење одлуке о спровођењу комасације (Општина Алибунар)  5 дана  

0.3  Образовање комисије за комасацију  (Општина Алибунар)  5 дана  

0.4  Именовање секретара комисије за комасацију (Општина Алибунар)  2 дана  

0.5  Формирање одбора за комасацију (Месне заједнице)  2 дана  

0.6  Доношење начела комасације (Општина Алибунар)  5 дана  

0.7  Јавне набавке и избор извођача радова на комасацији (Општина Алибунар)  у складу са  

прописима о  

јавним набавкама (45 

дана)  

0.8  Јавне набавке и избор извођача за вршење надзора над извођењем 

геодетско-техничких радова на комасацији (Општина Алибунар)  

у складу са  

прописима о  

јавним набавкама (45 
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дана)  

Табела 11. Систематизација припремних радова и радних активности  

 

Систематизација радова и радних активности на геодетско техничким радовима сачињена на 

основу претходно идентификованих радова и активности у овом програму и време за њихову 

реализацију је дато на основу процене њиховог трајања и укупно планираног времена за завршетак 

радова на комасацији. Из техничких разлога и природе радова раздвојен је део фазе премера 

комасационог подручја који се односи на грађевинко подручје од остатка радова на комасацији па је 

систематизација радова за премер грађевинског подручја приказана у посебној табели (Табела 13). 

Систематизација радова и радних активности на ванграђевинском подручју дата је у табели (Табела 

14).  

6.2.1. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о. 

Добрица 

   

Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о. Добрица 
приказана у Табела 13.   

 

Ред 

број  РАДОВИ, АКТИВНОСТИ И ЊИХОВИ НОСИОЦИ  

Период 
реализације  

(календар. дана)  

1  Реализација геодетских референтних тачака за катастарски премер подручја 

(извођач радова)   

15 дана  

2  Обележавање и премер границе грађевинског подручја (извођач радова у 

сарадњи са Комисијом за комасацију)   

5 дана  

3  Идентификација и обележавање граница парцела и објеката (извођач радова у 

сарадњи са власницима непокретности)  

30 дана  

4  Катастарски премер граница парцела, објеката, посебних делова објеката 

и рељефа (извођач радова)   

60 дана  

5  Израда скица премера са прикупљањем података о непокретностима и 

имаоцима права на непокретностима у складу са фактичким стањем 

(извођач радова)  

60 дана  

6  Израда списка кућа и азбучног списка власника (извођач радова)  5 дана  

7  Катастарско класирање (извођач радова)  30 дана  

8  Израда дигиталног катастарског плана (извођач радова), нумерација катастарских 

парцела и рачунање површина (извођач радова)  

1 дана  

1 дана 

9  Формирање листова непокретности са привремено уписаним подацима (извођач 

радова)  

10 дана  

10  Излагање података на јавни увид (извођач радова и Републички геодетски завод)  30 дана  

11  Израда техничког извештаја (извођач радова)  20 дана  

Табела 12. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о. Добрица  

 

Ред 

број  РАДОВИ, АКТИВНОСТИ И ЊИХОВИ НОСИОЦИ  

Период 
реализације  

(календар. дана)  
 

1  Реализација геодетских референтних тачака за катастарски премер подручја 

(извођач радова)   

15 дана  

2  Обележавање и премер границе грађевинског рејона (извођач радова у сарадњи 

са Комисијом за комасацију)   

5 дана  

3  Идентификација и обележавање граница парцела и објеката (извођач радова у 

сарадњи са власницима непокретности)  

30 дана  

4  Катастарски премер граница парцела, објеката, посебних делова објеката 

и рељефа (извођач радова)   

60 дана  

5  Израда скица премера са прикупљањем података о непокретностима и 60 дана  
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имаоцима права на непокретностима у складу са фактичким стањем 

(извођач радова)  

6  Израда списка кућа и азбучног списка власника (извођач радова)  5 дана  

7  Катастарско класирање (Републички геодетски завод)  30 дана  

8  Израда дигиталног катастарског плана (извођач радова), нумерација катастарских 

парцела и рачунање површина (извођач радова)  

1 дана  

1 дана  

9  Формирање листова непокретности са привремено уписаним подацима (извођач 

радова)  

10 дана  

10  Излагање података на јавни увид (извођач радова и Републички геодетски завод)  30 дана  

11  Израда техничког извештаја (извођач радова)  20 дана  

Табела 13. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја К.о. Добрица 

 

Ред 

број  

ГЕОДЕТСКО -ТЕХНИЧКИ РАДОВИ И ЊИХОВИ 

НОСИОЦИ  

Период реализације  

(календар. дана)  

1. I ФАЗА  

1.1.  Преузимање података катастра непокретности, просторно планске и остале 

документације комасационог подручја (извођач радова)  
10 дана  

1.2.  Израда главног пројекта комасационог премера и уређења земљишне територије 

комасацијом (извођач радова)  
45 дана  

1.3.  Утврђивање фактичког стања (изводи Комисија за комасацију и извођач радова)  120 дана  

1.4.  Израда геодетске референтне мреже и одређивање  

трансформационих параметара за UTM пројекцију(извођач радова)  
10 дана  

1.5.  Премер комасационог подручја – комасациони премер (извођач радова)  90 дана  

1.6.  Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта (извођач радова)  120 дана  

2. II ФАЗА  

2.1.  Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских  

(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина (извођач радова)  
150 дана  

2.2.  Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња, 

равнање, рекултивација земљишта итд.) (извођач радова)  
10 дана  

2.3.  Израда документације за расподелу комасационе масе (израда књиге фонда 

комасационе масе старог стања, израда исказа и сумарника исказа старог стања, 

израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента одбитка 

вредности земљишта за заједничке потребе) (извођач радова)  

180 дана  

2.4.  Расподела комасационе масе (излагање исказа старог стања и узимање жеља о 

расподели земљишта, одређивање позиције нових парцела и поседа, израда 

прегледног плана расподеле комасационе масе и излагање на јавни увид, 

решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе, одређивање 

координата граничних тачака објеката и парцела новог поседа.) (извођач радова и 

Комисија за комасацију)  

180 дана  

2.5.  Израда геодетске основе за обележавање новог стања (извођач радова)  120 дана  

2.6.  Израда плана геодетског обележавања новог стања на терену (извођач радова)  120 дана  

3. III ФАЗА  

3.1.  Реализација плана геодетског обележавања новог стања на терену(извођач 

радова)  
60 дана  

3.2.  Израда ДКП-а новог стања (извођач радова)  10 дана  

3.3.  Израда исказа новог стања (извођач радова)  40 дана  

3.4.  Израда записника о привременој примопредаји земљишта из комасационе масе 

(изводи Комисија за комасацију и извођач радова)  
15 дана  

3.5.  Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене примопредаје 

земљишта и објеката) (изводи Комисија за комасацију и извођач радова)  
20 дана  

3.6.  Катастарско класирање земљишта (извођач радова)  60 дана  

3.7.  Доношење решења о расподели комасационе масе  (врши Комисија за 

комасацију)  
30 дана  

3.8.  Израда техничких извештаја и елабората премера (извођач радова)  90 дана  
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3.9.  Израда базe података катастра непокретности за комасационо подручје (изводи 

Републички геодетски завод)  
30 дана  

Табела 14. Систематизација радова и радних активности на комасацији ванграћевинског подручја К.о. 

Добрица  

 
6.3.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО –ТЕХНИЧКИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ    

  

На основу систематизација радова и радних активности дат је предмер и предрачун геодетско-

техничких радова на комасацији и то за грађевинско подручја (Табела 15) и ванграђевинско подручје 

(Табела 16).  

Предмер и предрачун је утврђен на основу:  

• укупне површине грађевинског и ванграђевинског подручја,  

• количина радова по појединим активностима,   

• времена за извршење појединих активности утврђеног на основу привремених Геодетских 

норматива (Републички геодетски завод, 2002.година), односно просечних дневних учинака 

за поједине послове и радне активности,  

• процене оријентационог времена за поједине активности,  

• просечних бруто цена рада геодетских стручњака по по степенима стручне спреме и 

помоћних радника (фигураната) на територији Србије.  

Предмер и предрачун радова ће служити као основа за израду уговора о извођењу радова са 

геодетском организацијом, као и сагледавања потребних укупних средстава и динамике њиховог 

обезбеђења и исплата извршених радова. 

 

Р
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ј 

РАДОВИ И АКТИВНОСТИ 
Количина 

(ха,дана...) 

Д
н

е
в

н
и
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(х
а
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Укупно 

дин. 

1  Реализација геодетских референтних 

тачака за катастарски премер подручја 

(извођач радова)  

255hа 70 тач  

10 тач  

/ндан  

(1 стр)  

7  156000  

2  Обележавање и премер границе 
грађевинског реона  
(извођач радова)  

255hа  

100тач  

20 тач  

/ндан  

(1 стр +2 фиг) 

5  129000  

3  Идентификација и обележавање 
граница парцела и објеката и набавка 

камених белега за обележавање 
парцела, димензија 10×10×50цм, без 

арматуре (извођач радова)  

1449 парцела  

255ха  

  

2900 белега  

100пар/ дан  

(1 стр)  

  

170дин/ белега  

15  

326000  

    

  

493000  

4  Катастарски премер граница 

парцела, објеката, посебних делова 

објеката и рељефа (извођач 

радова)  

1449 парцела  
255ха  

20пар/ ндан  
(2 стр +  

2 фигу)  
73  3182000  

5  Израда скица премера са 

прикупљањем података о 

непокретностима и имаоцима права на 

непокретностима у складу са 

фактичким стањем (извођач радова)  

255hа  

646 ЛН  

325 домаћин  

6hа/ ндан  
  

(1 стр)  43  754000  

6  Израда списка кућа и азбучног списка 

власника  
325 домаћи  

140 власни  
/дан  (1 стр)  

3  48000  

7  Катастарско класирање (Републички 

геодетски завод)  
255hа  

20hа/ ндан  
(1 стр)  

13  289000  

8  Израда дигиталног катастарског плана  

(извођач радова), нумерација 
катастарских парцела и рачунање 

површина (извођач радова)  

255hа  

2874 пар  

(1 стр)  

  

1  

  
100000  
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9  Формирање листова непокретности 

(ЛН) са привремено уписаним 

подацима (извођач радова)  

646 ЛН  

100 ЛН/ ндан  
(1 стр)  7  18000  

10  Излагање података на јавни увид 

(извођач радова и Републички 

геодетски завод)  

1449 пар 646 

ЛН  

95 ЛН/ ндан  
(1 стр)  7  300000  

11  Израда техничког извештаја  

(извођач радова) 

Један извештај  (1 стр)  10  120000  

    5.915.000  

(49.292 €  

Табела 15. Предмер и предрачун радова на премеру грађевинског подручја К.о.Добрица  

  

Напомена: обрачунска вредност евра на дан 19.03.2015 је: 1евро = 120 динара  

 

Р
е
д

н
и

 б
р

о
ј 

РАДОВИ И АКТИВНОСТИ 
Количина 

(ха,дана...) 

Д
н

е
в

н
и

 у
ч

и
н

а
к
 

је
д

н
о

г 
с
т
р

у
ч

њ
а
к
а
 

(х
а
) 

Н
о

р
м

а
 д

а
н

а
 

Укупно дин. 

1. I ФАЗА 

1.1.  Преузимање података катастра  

непокретности, просторно планске и 

остале документације комасационог 

подручја  

5131ha  

  

(2 стр)  10  350000  

  

1.2.  Израда главног пројекта комасационог 

премера и уређења земљишне 

територије комасацијом  

5131ha  

  

(3 стр)  30  2000000  

1.3.  Утврђивање фактичког стања   

  

1273 учесник  15 учесн/ 

дан (1 стр)  

85  

  

2423000  

  

1.4.  Израда геодетске референтне мреже 

и одређивање трансформационих 

параметара за UTM пројекцију  

5131ha  

  

200ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

26  

  

 758000  

  

1.5.  Премер комасационог подручја – 

комасациони премер  

5131ha  

  

40ха/дан  

(2 стр + 

2фиг)  

129  

  

9573000  

  

1.6.  Утврђивање вредности (комасациона 

процена) земљишта   

5131ha  

  

50ха/дан  

(2 стр +  

2фиг)   

103  

  

  

5576000  

  

2. II ФАЗА 

2.1.  Израда и излагање на јавни увид 

пројекта пољских (пољопривредних) 

путева и осталих заједничких површина  

5131ha  

  

20ха/дан (1 

стр)  

257  

  

6069000  

  

2.2.  Израда плана техничког уређења 

комасационог подручја (крчења 

растиња, равнање, рекултивација 

земљишта итд.)  

5131ha  

  

(1 стр)  10  500000  

2.3.  Израда документације за расподелу 

комасационе масе (израда књиге 

фонда комасационе масе старог 

стања, израда исказа и сумарника 

исказа старог стања, израда књиге 

фонда масе новог стања и 

одређивање коефицијента одбитка 

вредности земљишта за заједничке 

потребе)  

5131ha  

  

20 ха/дан (1 

стр)  

257  

  

3460000  

  

2.4.  Расподела комасационе масе 1273 учесник  15 учесн/ 85  2423000  
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(излагање исказа старог стања и 

узимање жеља о расподели 

земљишта, одређивање позиције нових 

парцела и поседа, израда прегледног 

плана расподеле комасационе масе и 

излагање на јавни увид, решавање 

приговора на предлог расподеле 

комасационе масе, одређивање 

координата граничних тачака објеката 

и парцела новог поседа.)  

дан  
(1 стр)  

    

2.5.  Израда геодетске основе за 

обележавање новог стања  

5131ha  

  

100ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

52  

  

1028000  

  

2.6.  Израда плана геодетског обележавања 

новог стања на терену  

5131ha  

  

40ха/дан (1 

стр)  

129  1812000  

   

3. III ФАЗА 

3.1.  Реализација плана геодетског 

обележавања новог стања на терену  

5131ha  

  

15ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

342  

  

12137000  

  

3.2.  Израда ДКП-а новог стања  5131ha  

  

 (1 стр)  10  100000  

  

3.3.  Израда исказа новог стања   

 

5131ha  

  

 (1 стр)  40  300000  

  

3.4.  Израда записника о привременој 

примопредаји земљишта из  

комасационе масе   

5131ha  

  

90ха/дан (1 

стр)  

18  

  

410000  

  

3.5.  Увођење у посед учесника комасације 
(извршење привремене примопредаје 
земљишта и објеката) и набавка 
камених белега за обележавање 
парцела у комасационом подручју, 
димензија  

10×10×50цм, без арматуре  

5131ha  

  

  

  

7000 белега  

30ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

  

170дин/  

белега  

171  

  

4248000  

  

  

  

1190000  

3.6.  Катастарско класирање земљишта   5131ha  

  

50ха/дан  

(1 стр +  

2фиг)  

103  

  

1776000  

  

3.7.  Доношење решења о расподели 

комасационе масе   

3190 учесника  20решењ  

/дан  

(1 стр)  

160  

  

611000  

  

3.8.  Израда техничких извештаја и 

елабората премера  

  (1 стр)  30  500000  

    57.244.000  

477.033 €    

Табела 16. Предмер и предрачун геодетско-техничких радова на комасацији  

  

Укупна предрачунска вредност геодетско-техничких радова на комасацији и премеру грађевинског 

подручја износи 63.159.000 динара, односно 526.325 евра (без ПДВ-а) (98 евра/хектару). 

 
6.4.  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ И ЊЕНИХ 

ПОДКОМИСИЈА    

  

Осим геодетско-техничких радова на комасацији остали радови и активности за које Општина 

Алибунар мора планирати средства представљена у табели (Табела 17). 

 

Р.  

бр  

  

Активности, радови  

Дана, месеци,   

  

Јединична цена 

(дин)  

Трошкови  

(дин)  

(евра)  

1.  Формирање и рад Комасационе комисије 

(седам чланова) и подкомисија  
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Председник комисије  

  
170 радних дана  

5000 дин/дневно у 
нето износу  

(8250 дин бруто)  
1402000  

  

Секретар комисије  85 радних дана  

3000 дин/дневно у 
нето износу  

(4950 дин бруто)  
421000  

  

Подкомисија за утврђивање фактичког 

стања – 3 члана  
85 радних дана  

3 x 2000 
дин/дневно у  

нето износу (3 х 

3300 дин бруто)  

842000  

  
Члан комисије- дипл.инж.  

пољопривреде  
30 радних дана  

4000 дин/дневно у 
нето износу  

(6600 дин бруто)  
198000  

  

Члан комисије- дипл.инж. шумарства  30 радних дана  

4000 дин/дневно у 
нето износу  

(6600 дин бруто)  
198000  

  

Члан комисије- дипл.инж. геодезије  30 радних дана  

4000 дин/дневно у 
нето износу  

(6600 дин бруто)  
198000  

  

Чланови комисије – три представника 

учесника комасације  
170 радних дана  

3 x 2000 
дин/дневно у  

нето износу (3 х 

3300 дин бруто)  

1683000  

  
Подкомисија за утврђивање дугогодишњих 

засада и сталних  

објеката – 3 члана  
15 радних дана  

3 x 3000 
дин/дневно у  

нето износу (3 х 

4950 дин бруто)  

223000  

  

Подкомисија за комасациону процену 

земљишта (2 члана)  
103 радна дана  

2 x 3000 
дин/дневно у  

нето износу (2 х 

4950 дин бруто)  

1020000  

2.  Обезбеђење пословних просторија за рад 

комисије и пријем странака (са грејањем) 

са канцеларијским намештајем, 

телефоном  

30 месеци  
15000/месец  

  
450000  

3.  Обезбеђење рачунара, штампача за 

штампу за перфорирану хартију,  
  

100000-рач  

150000-штамп  
250000  

4. Канцеларијски материјал  пауш    75000  

  Позивање странака  3 месеца  20000/мес  60000  

  
УКУПНО:      

7.020.000  
58.500 евр  

Табела 17. Преглед трошкова за радове и активности Комисије за комасацију и њених 

подкомисија  

  

Напомена: исплата накнада за рад чланова комисије и њених подкомисија вршиће се на основу 

стварно утрошеног времена.  

  

6.5.  УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-

ТЕХНИЧКИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ  

  

У табели (Табела 18) приказа на је укупна предрачунска вредност надзора над извођењем 

геодетско-техничких радова на комасацији.  

 

Р.  

бр  

  

Активности  

Јединична цена (дин)  Трошкови  

(дин)  

(евра)  
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1.  Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на 

комасацији, 30 месеци  

5% од предрачунске  

вредности радова  

3.158.000  

УКУПНО:    3.158.000  

26.317евра  

Табела 18. Укупна предрачунска вредност надзора над извођењем геодетско -техничких радова  
 

6.6.  УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ  

  

 УКУПНА  ПРЕДРАЧУНСКА  ВРЕДНОСТ  РАДОВА  НА  КОМАСАЦИЈИ  

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОБРИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЈЕ:  
73.337.000 ДИН (611.142 евра, односно 113 евра/хектару).  

 

6.7.  ДИЈАГРАМ АКТИВНОСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ  

  

  Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких радова на комасацији је 30 месеци.   

Крајњи рок увођења у посед учесника комасације је крај половина новембра треће године 

извођења радова уколико се они изводе према динамици датој у табели (Табела 19), у којој су дати 

оптимални рокови извођења осталих радова. 
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РАДОВИ И  
АКТИВНОСТИ  

1.го 

д  
2. год  3. год  4. год  

 

I ФАЗА  

Преузимање података 

катастра непокретности, 

просторно планске и 

остале документације  

                                                            

Израда главног пројекта 

комасационог премера и 

уређења земљишне 

територије комасацијом  

                                                            

Утврђивање фактичког 

стања  
                                                         

Израда геодетске 

референтне мреже  
                                                            

Комасациони премер                                                             

Утврђивање вредности 

(комасациона процена) 

земљишта  

                                                           

II ФАЗА   

Израда и излагање на јавни 

увид пројекта пољских 

путева и осталих з. 

површина  

                                                   
 

      

Израда плана техничког 

уређења комасационог 

подручја  

                                                            

Израда документације за 

расподелу комасационе 

масе  

                                                          

Расподела комасационе 

масе  
                                                          

Израда геодетске основе 

за обележавање новог 

стања  

                                                            

Израда плана геодетског 

обелележавања новог 

стања  

                                                           

III ФАЗА  

Реализација плана 

геодетског обележавања 

новог стања  

                                                            

Израда ДКП-а новог стања                                                              

Израда исказа новог стања                                                              

 

Израда записника о 
привременој  
примопредаји земљишта  

                                                            

Увођење у посед учесника 

комасације  
                                                            

Катастарско класирање 

земљишта  
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Доношење решења о 

расподели комасационе 

масе  

                                                            

 

Израда техничких извештаја 
и елабората  
премера  

                                                           

 

Израда базе података кат. 

непокретности  
                                                            

Табела 19. Динамички план реализације радова на комсацији  
 

7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА (АНАЛИЗА ТРОШКОВИ/КОРИСТИ) - 

ПРЕТХОДНА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ   

  

На основу анализе:  

• потреба уређења пољопривредног земљишта,  

• потреба корисника за ажурним подацима државног премера и катастра непокретности,  

• изводљивости и динамике радова (која се односила на опис и образложење физичке 

изводљивости Програма и предвиђених техничкотехнолошких решења),   

• сагледавања организационе форме вођења и управљања пројектима комасације и обнове 

државног премера и оснивања катастра непокретности,   

• резултата сличних програма на територији Србије,  извршена је финанијска анализа и оцена 

оправданости овог програма.  

Анализа је сачињена по методологији објављеној у Правилнику о садржини, обиму и начину 

израде претходне студије оправданости и студије оправданости за изградњу објеката (″Службени 

гласник РС″, број 80/05).  

 

7.1.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА  

  

Потенцијални учесници и инвеститори реализације овог програма су:  

  

1. Општина Алибунар  

  

Средства за геодетско-техниче радове код спровођење комасације Општина Алибунар ће се 

обезбедити из средстава оствареним од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

у висини од 45%, док би преосталих 55% било финасирано од стране Владе Војводине-Секретеријат за 

пољопривреду, шумарство и водопривреду.   

Средства реализацију радова на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања 

пољопривредног  земљишта насипанја пољских путева, зазтити животне средине идр, такође се 

финасирају суфинансирају према расписаним конкурсима сваге године из буџета Владе Војводине 

преко надлежних секретеријата. Главним пројектима у поступку реализације комасације неопходно је 

прецизно одредити вредности за поједине врсте инвестиционих радова и потом затражити среадства 

од Владе према расписаним конкурсима.  

  

2. Министарство пољопривреде и заштите животне средине26 -  Управа за пољопривредно 

земљиште (Београд, Обилићев венац, 9-11)  

   

Влада Републике Србије донела је Уредбу о утврђивању Програма извођења радова на 

заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта („Службени гласник РС”, број 29/13) за 

доделу бесповратних средстава путем конкурса: пољопривредним саветодавним стручним службама, 

јединицама локалне самоуправе, регистрованим пољопривредним газдинствима-физичким лицима и 

јавном водопривредном предузећу за реализацију активности које се односе на: контролу плодности 

обрадивог пољопривредног земљишта, комасацију, добровољно груписање земљишта, уређење 

(ревитализацију) пољских путева, изградњу и/или реконструкцију система за наводњавање, привођење 

култури обрадивог пољопривредног земљишта, мелиорацији ливада и пашњака, давање у закуп 

                                                 
26 www.minpolj.gov.rs  
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обрадивог пољопривредног земљишта, студијско-истраживачки радови и пројекти, други радови и 

активности.  

Пример висина учешћа средстава Републике утврђује се у зависности од намене улагања и 

подручја на коме ће се вршити намеравана улагања и у односу на предрачунску вредност улагања и 

приказана је у табели (Табела 20).  

 

Корисници 

средстава и 

намене улагања  

 

 

Средства 
за остала  
подручја  

(% 

учешћа) 

до  

Максимални износи средстава по врсти 
ограничења дати у динарима са урачунатим  

порезом на додату вредност  Средства за 
подручја са 
отежаним  

условима рада  

у  

пољопривреди  

(% учешћа) до  

по  

јединици  

површине  

(ha)   

по  

анализираном 

узорку / 

обрасцу  

по поднетој  

пријави/пројекту/  

програму/предлогу/  

за све анализиране 

узорке  
 

1  2   3  4  5  6  

1. ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1.1. Комасација:                  

- инвестициони 

радови  
75   70  -  -  -  

- 

геодетскотехнички 

радови и 

трошкови рада 

општинских 

комисија за 

спровођење 

комасације  

70   60  -  -  -  

1.2. Добровољно 

груписање 

пољопривредног 

земљишта  

  

 

           

- инвестициони 

радови  
70   60  -  -  -  

- 

геодетскотехнички 

радови и 

трошкови рада 

општинских 

комисија за 

спровођење 

добровољног 

груписања  

70  

 

60  -  -  -  

1.3. Уређење 

(ревитализација) 

пољских путева  

70   60  -  -  
20.000.000 по 

поднетој пријави  

1.4. 

Студијскоистраживачки 

радови, програми и 

пројекти од значаја за 

85  75  -  -  
2.500.000 по 

поднетој пријави  
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јединицу локалне 

самоуправе  

1.5. IPA пројекат   100  100  -  -  -  

2. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ  

2.1. Давање у закуп 

обрадивог 

пољопривредног 

земљишта:  

            

2.1.1. физичком лицу  100  100  8.000  -  
80.000 по поднетој 

пријави  

2.1.2. закупцу који је 
власник земљишта које 
се  
граничи са земљиштем 

закуподавца  

100  100  10.000  -  
100.000 по поднетој 

пријави  

2.1.3. закупцу који је 
власник земљишта које 
се граничи са  
земљиштем  

закуподавца, а 

млађи је од 40 

година  

100  100  10.000  -  
100.000 по поднетој 

пријави  

3. ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА  

3.1. Контрола 

плодности обрадивог 

пољопривредног 

земљишта код:  

            

3.1.1. физичког лица  100  100  -  
1.900 по 

узорку  

19.000 за све узорке 

по физичком лицу  

3.1.2. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице)  

100  100  -  

1.900 по 

узорку и 

1.250 по 

обрасцу  

19.000 за све узорке 

по закупцу  

3.2. Мелиорација 

ливада и пашњака 

код:  

            

3.2.1. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице) 

70  60  30.000  -  700.000 по пројекту  

3.3. Мелиорација 

пашњака код:  
               

3.3.1. јединице 
локалне самоуправе, 
села или месне 
заједнице којима  
је враћено земљиште 

на коришћење по 

закону  

100  100  30.000  -  700.000 по пројекту  

3.4. Изградња система 

за наводњавање код:  
            

3.4.1. физичког лица - 

власника земљишта  
100  100  300.000  -  

3.300.000 по 

пројекту  

3.4.2. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

100  100  300.000  -  
3.300.000 по 

пројекту  
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својини (физичко и 

правно лице)  

3.4.3. удружења 

водокорисника  
100  100  300.000  -  

10.000.000 по 

пројекту  

3.5. Привођење 

култури обрадивог 

пољопривредног 

земљишта код:  

            

3.5.1. закупца 

пољопривредног 

земљишта у државној 

својини (физичко и 

правно лице)  

60  50  70.000  -  700.000 по програму  

3.5.2. физичког лица - 
закупца обрадивог 
пољопривредног 
земљишта од лица 
старијег од  
65 година  

50  40  70.000  -  700.000 по програму  

4. НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  

4.1. 

Студијскоистраживачки  
100  100  -  -  -  

радови, програми и 

пројекти од значаја за 

Републику Србију  

     

4.2. Изградња 

система за 

наводњавање  
65  60  300.000  -  

10.000.000 по 

пријави  

5. УСТАНОВА И ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ     

5.1. Изградња 

система за 

наводњавање  
65  60  300.000  -  

10.000.000 по 

пријави  

6. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ     

6.1. Изградња и/или 
реконструкција  
система за 

наводњавање  

100  100  -  -  -  

Табела 20. Пример извора и висине финасирања радова код комасације од стране Министарства 

пољопривреде и заштите животне средине Србије за 2014. годину  
 

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за следеће радове, односно 

намене из овог програма:  

1) комасацију (инвестициони радови, геодетско-технички радови и трошкови рада комисија за 

спровођење комасације);  

2) добровољно груписање пољопривредног земљишта (инвестициони радови, геодетско-

технички радови и трошкови рада комисија за спровођење добровољног груписања 

земљишта);  

3) уређење (ревитализацију) пољских путева;  

4) студијско-истраживачке радове и пројекте од значаја за јединицу локалне самоуправе у 

области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта;  

5) IPA пројекат.   

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за радове из тач. 1) - 4) ако је 

усвојила Годишњи програм за заштиту, уређење и коришћење пољопривредног земљишта за 2014. 

годину, као и ако за радове из тач. 1) - 3) ове главе достави одговарајући програм или пројекат, а за 
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радове из тачке 4) ако достави предлог за извођење студијско-истраживачког рада у области заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта, спецификацију трошкова (оверену и потписану од 

стране одговорног лица), датум планираног почетка и рок предвиђен за завршетак радова и динамику 

извођења радова.  

Јединица локалне самоуправе може да оствари право на средства за радове из тачке 5) ове 

главе ако достави уговор или други документ агенције која имплементира IPA пројекат, изабраној од 

ЕУ, којим доказује да је та јединица локалне самоуправе одабрана за извођење IPA пројекта.  

 

3. Републички геодетски завод27   

Београд, Бул. војводе Мишића 39,   

  

У реализцији овог пројекта Републички геодетски завод учествује кроз: излагање података 

премера на јавни увид, преглед и пријему елабората и техничких извештаја, израду базе података и 

оснивањем катастра непокретности  

Сагласно члану 5. Закона о државном премеру и катастру,  када се средства за финансирању 

радова на обнови премера и изради катастра непокретности обезбеђују од поклона (донација), локалне 

самоуправе и других заинтересованих правних и физичких лица, уговором се одређују радови који ће 

се финансирати из тих средстава.  

Пошто Општина Алибунар учествује и у финансирању радова на обнови премера, тада ће она 

уговором са Републичким геодетским заводом дефинисати међусобне односе у погледу радова које 

финансира као и у погледу бенефита које остварује по том основу.   

  

4. Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге, пољопривредна 

домаћинства (учесници комасације)  

  

Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге и пољопривредна 

домаћинства (учесници комасације) могу учествовати у финансирању радова на комасацији, ако након 

усвајања програма искажу свој интерес и закључе споразум о учешћу у финансирању радова.  

  

7.2. ОЦЕНА ПРОГРАМА  

  

1. Финансијска (комерцијална) оцена   

  

Применом техника анализе трошкова и користи оцењено је да се 90% користи реализацијом 

овог пројекта остварује са 50% трошкова.  

  

2. Друштвена (национална) оцена  

  

Друштвено-економске користи (ефекти) који се дефинишу као позитивни учинци овог пројекта 

(примарни, секундарни и немерљиви) на процес укупног друштвено-економског развоја Општине 

Алибунар су:  

  

А. Извршењем радова на комасацији:  

  

1. Повећање приноса на постојећим површинама услед:  

• одвођења сувишних вода, односно побољшања водно-ваздушног режима у земљишту 

(приноси околних парцела се повећавају до 10%),   

• боље оријентације парцела у односу на стране света (приноси се повећавају за 5 до 

10%),  

• повећања површина обрадивог земљишта услед крчења шикара и дрвенстог растиња на 

међама.  

2. Повећање приноса услед повећања обрадивих пољопривредних површина због:  

• смањења броја, дужине и ширине међа, разора и увратина (приноси се повећавају до 

2,5%),  

• привођења култури необрадивих површина у обрадиве.  

                                                 
27 www.rgz.sr.gov.rs  
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3. Смањење трошкова и губитака у пословању и повећање продуктивности рада 

услед:  

• смањења броја парцела, односно транспортних трошкова (смањење  превоза по једном 

хектару после комасације је и до 40% од укупних пређених километара), услед груписања 

поседа,  

• могућности несметане примене и рационалног коришћења савремених машина и нових 

агротехничких мера на већим парцелама и парцелама правилног облика,  

• смањења празних ходова машина и радника на самој парцели и смањење времена 

обраде поседа,  

• уштеда у семену до 10% услед повећања површина парцела.  

  

Друштвене користи које настају реализацијом пројекта комасације, које се дефинишу као 

позитивни учинци на процес друштвено-економског развоја, могу се сврстати у:  

  

1. Примарне или директне користи   

• које имају потрошачи роба или услуга чију производњу омогућује комасација,  

• већа набавка и рационална примена механизације и смањење потреба за живом радном 

снагом,  

2. Секундарне или индиректне користи  

• изградња функционалне мреже некатегорисаних пољских путева,   

• реконструкција локалних путева мањег обима,  

• решавање имовинско-правних односа у поступку комасације смањује трошкове учесника 

комасације,  

• имплементација просторних и урбанистичких планова без спровођења поступака 

експропријације  

3. Немерљиве користи, тј. оне које се не размењују на тржишту и тешко их је, или 

немогуће изразити у новчаној вредности   

• остварење рационалне организације и коришћења простора,   

• промена производне структуре,   

• брже технолошко трансформисање и увођење квалитативних фактора развоја и 

привређивања,   

• побољшање животне средине и смањење степена угрожености животне средине, и др..  

  

Б. Обновом премера и оснивањем катастра непокретности:  

 
1. Формираће се ажурна и јединствена дигитална база просторних података и података о 

праву својине на свим непокретностима,  

2. Формираће се дигитална база просторних и алфанумеричких података за израду и 
презентацију урбанистичких планова у дигиталном облику   

• смањује се време за њихову израду за око 30%, и   

• омогућује се Интернет дистрибуција планова, односно излагање нацрта планова на јавни 

увид,  

3. формираће се база података за потребе уређења, заштите и коришћења 

пољопривредног земљишта  

(за контролу субвенција и кредитних аранжмана, израду катастра дугогодишњих засада, 

регистра пољпоривредних газдинстава и израду информационог система о пољопривредном 

земљишту);  

4. обезбеђење и подршка трајном развоју Општине (из тог разлога и Општина мора да брине 

о питањима савремених евиденција о непокретностима) и подршка економији која је већ 

сада у процесу интернационализације. 
 

 
8. ПРИЛОЗИ 

 
ПРИЛОГ БРОЈ 1: ПЛАН НАМЕНЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ 

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР СА ГРАНИЦОМ КОМАСАЦИЈЕ 
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ПРИЛОГ БРОЈ 2: ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ ПРЕМА ПРОСТОРНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 
 

ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПРЕГЛЕДНА КАРТА СЛИВОВА И КАНАЛСКЕ 

МРЕЖЕ НА ПОДРУЧЈУ К.О. ДОБРИЦА 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПОДАЦИ О ПОСТОЈЕЋИМ КАНАЛИМА У К.О. ДОБРИЦА 
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 ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРИМЕР РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

Број: ________   

АЛИБУНАР, ________ 2015. године  

  

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 и 41/09), члана ___ Статута општине Алибунар  и члана _____Одлуке о спровођењу комасације у 

делу катастарске општине Добрица, општина Алибунар, Скупштина општине, на својој седници 

одржаној дана_______.   

год., донела је   

  

Р Е Ш Е Њ Е   

о образовању Комисије за спровођење комасације  у делу катастарске општине Добрица, 

општина Алибунар  

  

Члан 1.  

 У Комисију за спровођење комасације у делу катастарске општине Добрица, општина Алибунар 

именују се седам чланова и исто толико заменика, према програму комасације донетом од стране 

Скупштина општине Алибунар на седници одржаној дана ____________. године  

  

Члан 2.  

  У Комисију се именују следећа лица:  
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1. _________________________ , судија – председник   

         _________________________, судија, – заменик   

2. _________________________, дипл. инж. пољ. – члан  

                 _________________________, дипл. инж. пољ. –  заменик  

3. _________________________,  дипл инж. геод –  члан  

                 _________________________, дипл инж. геод – заменик  

4. _________________________, дипл инж. арх. – члан  

                 _________________________, дипл. инж. арх. – заменик  

5. ______________________, представник учесника комасације, - члан  

          ______________________, представник учесника комасације – заменик  

6. ______________________, предс. учесника ком., земљорадник – члан  

          ______________________, предс. учесника ком,земљорадник – заменик  

7. ______________________, предс. учесника ком., земљорадник, – члан  

       ______________________, предс. учесника ком, земљорадник – заменик  

  

Председник и чланови комисије се именују на период до завршетка поступка комасације на делу 

катастарске општине Добрица, општина Алибунар.  

  

Члан 3.  

Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о пољопривредном  

земљишту и начелима комасације:  

• спроведе поступак комасације земљишта у делу катастарске општина Николинци, општина 

Алибунар,  

• обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у поступку 

комасације,  

• образује поткомисије (за процену земљишта, за утврђивање објеката и дугогодишњих 

засада),  

• обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном  земљишту и 

Начелима комасације.  

  

Члан 4.  

Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије, 

______________________ дипл. правник.  

  

Члан 5.  

Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за финансије и буџет управе општине 

Алибунар, а налогодавац за употребу и исплату средстава за спровођење поступка комасације је 

председник Комисије а у његовом одсуству заменик председника Комисије.  

  

Члан 6.  

Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца који врше одређене 

послове у поступку комасације иду на терет трошкова комасационог поступка.  

Накнада за рад председника и чланова комисије и других лица ангажованих на пословима 

комасације, ближе је уређена посебним Правилником о накнадама, на који сагласност даје Скупштина 

општине Алибунар  

  

Члан 7.  

 Ово решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар““.  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број:   

АЛИБУНАР, _______   2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
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________________________  

 

 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРИМЕР НАЧЕЛА КОМАСАЦИЈЕ  

  

На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута општине Алибунар и члана ___ Одлуке о спровођењу 

комасације у делу катастарске општине Добрица, општина Алибунар („Службени лист општине 

Алибунар“, број ____ ), Скупштина општине Алибунар, на седници одржаној дана  ______  2015. године 

донела је  

  

  

ОДЛУКУ  О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ  У ДЕЛУ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДОБРИЦА,  ОПШТИНА 

АЛИБУНАР  

  

  

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

  

Члан 1.  

Овим начелима уређује се:  

1. Предмет комасације;  

2. Утврђивање фактичког стања;  

3. Принципи расподеле комасационе масе и груписања пољопривредног земљишта 

учесника комасације;  

4. Комасациона процена земљишта;  

5. Пројекaт мреже пољских путева;   

6. Дугогодишњи засади и стални објекти;  

7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;  

8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;  

9. Трошкови комасације;  

10. Решење о расподели комасационе масе;  

11. Остале одредбе.   

  

Члан 2.  

Комасацију у делу катастарске општина Добрица, општина Алибунар спроводи Комисија за 

комасацију (у даљем тексту: Комисија) формирана одлуком Скупштина општине Алибунар, број ______ 

од _______ .    

  

Члан 3.  

У поступку комасације сви учесници комасације су равноправни, без обзира на величину поседа 

и квалитет земљишта којег су унели у комасациону масу и без обзира да ли се ради о имаоцима права 

својине на земљишту у јавној (државној), задружној и приватној својини.  

  

Члан 4.  

Све радње у поступку комасације Комисија за комасацију и извођачи радова врше јавно, уз 

учешће учесника комасације.  

Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у писмене исправе 

(записнике о утврђивању фактичког стања, исказе земљишта, прегледне планове комасационе 

процене, мреже пољских путева) и осталу документацију.   

Комисија је дужна да учеснику комасације пружи сва потребна обавештења и да на  увид 

податке у вези са комасацијом.  

У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна 

средства у, складу за законом.  

  

Члан 5.  

У поступку комасације није допуштен повраћај у пређашње стање и обнова поступка.  
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II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ  

  

Члан 6.  

Предмет комасације су сва земљишта у ванграђевинском подручју (пољопривредна, шумска и 

земљишта под објектима) у делу катастарске општине Николинци, општина Алибунар.   

  

III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА  

  

Члан 7.  

Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се уносе у 

комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који води Служба за катастар 

непокретности у Алибунару, Републичког геодетског завода, или се узимају на основу фактичког стања.  

Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других права и не слаже се са 

стањем у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се унети у комасациону масу на основу 

фактичког стања.  

У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без такси и пореза, вршити:  

• измена података о имаоцима права на непокретностима,  

• споразумна замена парцела-земљишта,   

• поклони парцела-земљишта,  

• спровођење уговора о промету који нису имали прописану форму (писани без судске овере и 

усмени који су у целости извршени),  

• оставинска расправа (само у случају ако су присутни сви наследници и ако споразумно 

одреде деобу и начин деобе),  

• уговори о доживотном издржавању;  

•   брисање права плодоуживања,  

• пренос права на основу изјава сведока о одржају,  

• развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,   

• остали случајеви који се откривају у у поступку утврђивања фактичког стања (откривање 

ништавих уговора и др.).  

Радње  из става 2. овог члана се могу вршити до почетка поступка узимања изјава о груписању 

поседа (узимање жеља).  

Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања, кога потписују 

учесници у поступку и председник Комисије за комасацију.  

Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.  

   

IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА  

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ  

  

4.1. Општи принципи расподеле комасационе масе и груписања поседа  

  

Члан 8.  

Сваки власник земљишта добија из комасационе масе земљиште одговарајуће вредности и 

удаљености од насеља, као и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу начина 

обраде које је имао пре комасације.  

Просечна удаљеност се цени на основу укупне удаљености свих земљишта које је учесник 

комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе.  

При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације мора да добије што 

боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег облика и на мањем броју места него што је унео у 

комасациону масу уколико је унео земљиште на два или више места.  

  

Члан 9.  

Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 

10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке 

потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа 



 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР 03.04.2018. 

 

 

Број 10 – Страна 249 

од 20% од укупне површине земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и учесник 

комасације другачије не споразумеју.  

Ако учесник комасације добије из комасационе масе већу вредност земљишта од унетог, 

умањеног за износ одбитка за заједничке потребе, разлику плаћа у новцу, односно ако добије мању 

вредност земљишта од унетог по одбитку за заједничке потребе, разлика му се исплаћује у новцу.  

Решењем о расподели комасационе масе утврђује се висина накнаде за разлику у вредности 

земљишта унетог у комасациону масу и земљишта добијеног из комасационе масе.  

  

Члан 10.  

После усвајања прегледног плана комасационе процене и пројекта комасације, комисија 

упознаје сваког учесника комасације са стањем у исказу земљишта, узима његову изјаву о предлогу 

груписања (жељу) и расподели земљишта које му припада из комасационе масе, и о томе саставља 

записник. У записник се уноси и примедба на исказ земљишта.  

  

Члан 11.  

Предлог расподеле земљишта из комасационе масе који се приказују на прегледном плану 

расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже на јавни увид.  

Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ пројеката комасације, 

границе парцела свих учесника комасације са уписаним бројем одговарајућег исказа земљишта.  

Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест дана.  

На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације могу да ставе 

примедбе.  

О примедбама Комисија за комасацију решава све до привремене примопредаје земљишта 

добијеног из комасационе масе.  

  

Члан 12.  

Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем 

власнику поново доделе заливни системи, бунари, дугогодишњи засади уколико су они подигнути или 

саграђени пре почетка комасације.  

  

Члан 13.  

Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку комасације 

добиће земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.  

 

 4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта   

  

Члан 14.  

Учесници комасације биће позивани на јавну расправу о груписању земљишта коју спроводи 

Комисија и њена тела тако да прво буду позивани учесници који имају објекте, воћњаке и винограде, 

учесници који имају већи посед земљишта и то земљишта бољег квалитета из виших процембених 

разреда, те који имају груписано земљиште на једном месту.  

  

Члан 15.  

Учесници комасације који чине једно домаћинство (родитељ и деца, супружници, браћа и 

слично) биће надељени по правилу тако да земљиште добију једно уз друго.  

 

Члан 16. 

Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације усагласе, њихово 

пољопривредно земљиште се може груписати на једном месту и чинити комплекс.   

  

Члан 17.  

Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису доказали право својине, 

а земљиште је остало у поседу, као и земљиште власника који нису присуствовали расправи приликом 

излагња старог (претходног) стања као и приликом утврђивања новог положаја земљишта (лице 

непознатог боравишта и слично) лоцираће се по правилу, ако је то могуће, на једном месту.  

  

Члан 18.  
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Укупни посед сувласника учесника комасације, ако је то могуће, лоцираће се један поред другог.       

  

Члан 19.  

Власници могу изразити потребу да приликом наделе земљишта добију посед формиран поред 

поседа својих сродника или других лица са којима обрађују земљу, а Комисија ће имати у виду овакву 

потребу учесника комасације.   

  

Члан 20.  

Учесници комасације који имају закључен уговор о доживотном издржвању и вишегодишњи 

уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу, и уколико је то могуће, уз земљиште даваоца 

издржавања односно закупопримца или плодоуживаоца.  

  

Члан 21.  

Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од Комисије тражити 

да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и економичног обрађивања земљишта.  

Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да се таквим 

захтевима удовољи, где је то могуће.  

  

Члан 22.  

Учесници комасације уколико буду добили из комасационе масе земљиште нижих процембених 

разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им се надокнађује у новцу.  

  

Члан 23.  

Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису присуствовали 

расправи, обезбедиће се земљиште према стању које се води у катастру непокретности.  

  

 V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ЗЕМЉИШТА  

  

Члан 24.  

У поступку комасационе процене, земљишта се разврставају у процембене разреде на основу 

педолошког састава и положаја земљишта као и других услова који су од значаја за утврђивање 

вредности земљишта.  

Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде. Број процембених 

разреда зависи од педолошке разноликости земљишта, а међусобни однос процембених разреда 

произилази из производне вредности земљишта груписаних по процембеним разредима и тржишне 

вредности земљишта.  

Подкомисија за комасациону процену земљишта саставља записник о комасационој процени и 

доставља га Комисији.  

Прегледни план комасационе процене и записник о комасационој процени излажу се на јавни 

увид у трајању од 15 дана.   

На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени, учесници 

комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе.   По истеку рока за излагање на 

јавни увид Прегледног плана комасационе процене и разматрања примедби, Комисија коначно усваја 

Прегледни план комасационе процене.  

  

 VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА  

  

Члан 25.   

Мрежа пољских путева ће се изградити на основу главног пројекта.  

Прегледни план мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у 

просторијама месне заједнице .  

На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време трајања излагања 

могу да стављају писмене примедбе.  

 По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских путева и 

разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план.  

Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже пољских путева Комисија мора прибавити 

мишљење Одбора учесника комасације.  
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Члан 26.  

У поступку пројектовања мреже пољских путева настојаће се да се дугогодишњи засади и 

трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева и неће се рушити без обзира да ли су изграђени 

са дозволом или без дозволе.  

  

Члан 27.  

Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску производњу (баште) по 

правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских путева са истом наменом.  

   

VII ДУГОГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ  

  

Члан 28.   

Виногради, воћњаци, земљишта под дугогодишњим засадима и земљишта на којима постоје 

објекти, а не улазе у фактичко стање и следствено томе обухваћени су комасационим подручјем, по 

правилу остају ранијим власницима, учесницима комасације, а у комасацији се има евентуално 

извршити само исправка неправилних међних линија.   

  

Члан 29.   

Уколико се груписањем земљишта не може вратити зграда, дугогодишњи засад и слично, исти 

има право на правичну накнаду у складу са законом.   

Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак, виноград или луцериште одузето 

неком учеснику комасације у циљу груписања земљишта, онда је ранијем власнику дужан исплатити 

правичну накнаду нови имаоц права – учесник комасације.   

Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу споразума бившег 

власника и новог имаоца права на непокретности.   

  

Члан 30.    

Земљиште под детелином луцерком, уколико је засејана на површини већој од 10 ари, ако није 

старија од пет година, сматраће се дугогодишњим засадом и накнада за ово земљиште власнику 

земљишта исплаћиваће се у виду потребне количине семена за предметну површину и трошкове 

дубоког орања.   

Учесници комасације који имају засађену луцерку дужни су пријавити своје луцериште најдаље 

месец дана пре напуштања старог поседа Комисији за комасацију која ће преко подкомисије извршити 

процену луцеришта.   

Земљиште засејано другим врстама детелине као и земљиште засејано луцерком у површини 

мањој од 10 ари неће се сматрати дугогодишњим засадом и третираће се као „голо“ земљиште.  
 

VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ  

  

Члан 31.  

У поступку комасације обезбеђује се земљиште за заједничке потребе насеља (земљишта за 

изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за комуналне и друге потребе насеља).  

Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини, односно вредности 

земљишта и то без накнаде.  

Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката повећа укупна 

површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје државна својина, односно својина 

општине Алибунар.  

 

IX  ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

Члан 32.  

Привремена примопредаја земљишта из комасацоине масе отпочеће кад се стекну сви фактички 

и формално-правни услови, а завршиће се најкасније до 15. новембра друге године комасционог 

процеса.  

Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о расподели 

комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о привременој примопредаји земљишта.  
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Члан 33.  

Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта очисте земљиште које 

се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је да очисти земљиште од пањева, шибља, 

од сламе, сена, кукурузовине и сличног до привремене примопредаје земљишта у посед.  

Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из наведених ставова Комисија ће 

дати налог да се потребни радови изврше на терет тог учесника комасације.  

  

 X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ  

  

Члан 34.  

Трошкове геодетско-техничких радова у поступку комасације, трошкове рада Комисије за 

комасацију и њених подкомисија и трошкове инвестиционих улагања у вези са спровођењем комасације 

сноси општина Алибунар.  

Под трошковима комасације подразумевају се трошкови оних радњи, односно радова који се 

искључиво или претежно изводе ради комасације.  

Под трошковима инвестиционих улагања подразумевају се нарочито: трошкови изградње нове 

мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима изграђених након пројекта нове мреже 

пољских путева, уклањање објеката, крчење шикара и чишћење и равнање терена.   

 

XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

Члан 35.  

Комисија доноси решења о расподели комасационе масе.  

Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може изјавити жалбу 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана његовог 

достављања.  

  

Члан 36.  

До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе, спорови који се у 

поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње поседа привремено додељеног 

земљишта), и спорови о накнади штете између учесника комасације и извођача радова (штете на 

усевима и дугогодишњим засадима изазване крчењем и чишћењем терена, ископом водотокова и 

извођење геодетскотехничких радова) могу да се решавају поравнањем пред Комисијом.  

 

XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ   

  

Члан 37.  

Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације, дошло до 

оштећења њихових парцела, имају право на накнаду за стварну штету уколико је земљиште било 

приведено култури а не изгубљену добит услед тога што су били спречени у обради свог поседа.   

Учесници комасације из претходног става дужни су пријавити штету Комисији за комасацију у 

року од 30 дана од дана сазнања за штету а најкасније у року од 60 дана од дана настанка штете.   

Стварну штету утврђује подкомисија образована од стране Комисије за комасацију, а споразум о 

накнади штете закључује се између Комисије и оштећеног учесника комасације.   

  

Члан 38.  

Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да постоје.   

  

Члан 39.  

Престаће се са употребом и коришћењем старих пољских путева, у моменту увођења у посед 

надељеног земљишта.   

  

Члан 40.  

Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на новодобијено 

земљиште.   
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Члан 41.  

Учесници комасације могу користити земљиште унето у комасациону масу (стари посед) до 

правоснажности решења о расподели комасационе масе. Након тога земљиште (стари посед) не треба 

ђубрити, орати и слично у сврху употребе за наредну годину.   

  

Члан 42.  

Учесници комасације дужни су да земљиште унето у комасациону масу (стари посед) очисте од 

кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније у року до 1. новембра  текуће године.   

Ако учесници комасације не поступе према обавези из претходног става земљиште ће се 

очистити о трошку учесника.   

  

XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА  

  

Члан 43.  

Начела комасације ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Алибунар“.   

  

   
РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: _______  

АЛИБУНАР, _____   2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

________________________  

 

 

ПРИЛОГ БРОЈ 7: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ  

  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Општина: Алибунар                                                                              Катастарска општина: Добрица  

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ     

Број:_________  

Датум:__________  

  

 На основу члана 43. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 

41/09) Комисија за комасацију Скупштина општине Алибунар, на седници одржаној дана _________  

донела је  

  

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  

О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ   

  

1. Учеснику комасације, имаоцу права на непокретностима  

Име (име једног родитеља) и презиме, односно назив 

учесника комасације (ЈМБГ/МБ)  
Место становања  
 -седиште, улица, 

кућни број  

Број 

исказа  

  

  

  

    

  
престаје право својине на непокретностима - земљшиту унетом у комасациону масу, и то:  

Број парцеле  Потес-звано  Кат. Кат.  Површина  Вредност  
(у вредносним јединицама)  
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основни  подброј  место  култура  класа  ха  а  м2  Број 

разреда  
Вредност по 

разредима  

                    

                    

                    

                    

                    

  

Разред  Површина    Вредност  
1.разред      

2.разред      

3.разред      

4.разред      

5.разред      

6.разред      

7.разред      

8.разред      

Без разреда      

      
Учесник уноси у 

комасациону масу  
    

Умањење за заједничке 

потребе  
    

Укупна вредност за 

наделу  
    

2. Учеснику комасације додељује се земљиште из комасационе масе, и то:  

Број 

парцеле  
Број 

табле  
Потесзвано 

место  
Кат. 

култура  
Кат. 

Класа  
Површина  Вредност  

(у вредносним јединицама)  
Број 

разреда  
Вредност по 

разредима  

                

                

                

                

   УКУПНО:        

   

1.разред        

2.разред      

3.разред      

4.разред      

5.разред      

6.разред      

7.разред      
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8.разред      

Без разреда      

      

Учесник добија из 

комасационе масе  
    

Дугује      

Потражује      

  
На додељено земљиште из комасационе масе, учесник комасације стиче право својине по 

правноснажности овог решења о расподели комасационе масе.  

3. Учесник комасације добио је из комасационе масе земљиште исте вредности као вредности 

земљишта коју је унео у комасациону масу, умањену за вредност за заједничке потребе. Проценат 

умањења вредности за заједничке потребе усвојила је Комисија за комасацију приликом усвајања 

пројекта мреже пољских путева и објеката на комасационом подручју.  

4. Примопредаја додељеног земљишта, која је извршена по Записнику о привременој примопредаји, 

број _____, од дана________, по правноснажности овог решења, сматра се коначном.  

5. Учесник комасације је дужан да земљиште унето у комасасациону масу очисти од шикара, 

дрвенастог жбуња, кукурузовине, сламе и сена, најкасније до ___________.  

На додељено земљиште уписују се следећи терети и ограничења: 

__________________________________________________________  

  

О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

  

Скупштина општине Алибунар, сходно чл. 31. и 34. Закона о пољопривредном земљишту 

("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), донела је одлуку број ________ од _______. године о 

спровођењу комасације у катастарској општини Добрица, општина Алибунар.  

Истовремено са доношењем одлуке о спровођењу комасације, сходно члану 35. Закона 

пољопривредном земљишту, Скупштина општине Алибунар образовала је Комисију за комасацију и 

поткомисије за комасациону процену земљишта и утврђивање дугогодишњих засада и објеката.  У 

смислу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту:  

• извршена је комасациона процена земљишта која улазе у комасациону масу, са 

прегледном картом процембених разреда и табелом њиховог међусобног релативног 

односа, која је била изложена на јавни увид у року од 15 дана и која је усвојена од стране 

Комисије за комасацију.  

• утврђено је фактичко стање поседа за сваког учесника комасације, излагањем 

постојећег стања базе података катастра земљишта за КО Добрица  и о чему је за 

сваког учесника састављен записник,  

• утврђени су дугогодишњи засади и објекти и са прегледном картом изложени на јавни 

увид у року од 15 дана и усвојени од стране Комисије за комасацију  

На основу Програма комасације, претходних радова и преузетих расположивих пројеката, 

израђен је пројекат мреже пољских путева. Пројекат је изложен на јавни увид у трајању од 15 дана 

и након тога усвојен од стране Комисије за комасацији.  

 На основу Записника о утврђивању фактичког стања и вредности парцела за сваког учесника 

комасације је састављен Исказ земљишта.  

 Пре расподеле земљишта из комасационе масе Скупштина општине Алибунар је донела Начела 

расподеле комасационе масе, број _______________ од __________. године  за комасационо подручје.   

За расподелу земљишта из комасационе масе сваки учесник је посебно позиван да се упозна 

са стањем земљишта пре расподеле у Исказу земљишта и да да изјаву где жели да му се групише 

земљиште, о чему је састављен записник.  

На основу Начела расподеле комасационе масе и изјава учесника о груписању земљишта 

Комисија за комасацију је, на основу чл. 40. и 42. Закона о пољопривредном земљишту, саставила 

Предлог расподеле комасационе масе и графички га приказала на прегледном плану.  Предлог 

расподеле комасационе масе изложен је на јавни увид у времену од _______ до _______ на који су 

учесници комасације могли да ставе примедбе.  
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После разматрања примедби од стране Комисије за комасацију, учесник комасације је писмено 

обавештен о разлозима прихватања, односно не прихватања примедби, након чега је извршена 

привремена примопредаја, о чему је састављен записник, а која ће се по превноснажности овог 

решења сматрати коначном.  

Износ накнада у динарима за више или мање добијену вредност, утврђена је од стране Комисије за 

комасацију по истим критеријумима за све учеснике комасације, а на бази одређивања динарске 

вредности јединице (разреда) комасационе процене.   

 Применом члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01, 

"Службени гласник РС", број 30/10) и члана 43. Закона о пољопривредном земљишту, Комисија за 

комасацију донела је решење као у диспозитиву.   

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ  

    

 Против овог решења учесник комасације може изјавити жалбу Министарству пољопривреде и и 

заштите животне средине у року од 15 дана  од дана његовог достављања. Жалба се подноси 

непосредно или преко ове Комисије.  

                 :                                                                

                                                 Комисија за комасацију  

                ПРЕДСЕДНИК  

                         ____________________, дипл.правник  

Доставити:  

• Учеснику комасације,  

• Архиви  

• Републичком геодетском заводу  

 

 
ПРИЛОГ БРОЈ 8: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ У ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА 

КОМАСАЦИЈЕ  

  

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 

65/08 и 41/09) и члана ____ Статута општине Алибунар, Скупштина општине, на својој седници 

одржаној дана  ______  донела је   

  

  

О Д Л У К У  

о спровођењу комасације на делу катастарске општине Добрица, општина Алибунар  

  

Члан 1.  

Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта на делу катастарске општине 

Добрица, општина Алибунар.  

  

Члан 2.  

Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом подручју у укупној 

површини од 980 хектара.  

 Граница комасационог подручја из става 1. овог члана описана је у Програму комасације.  

               

Члан 3.  

 Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена комасационом масом и сва друга 

лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни интерес.   

  

Члан 4.  

Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи Комисија за спровођење 

комасације, коју Скупштина општине Алибунар образује посебним решењем.  

  

Члан 5.  
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Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи Одељење за финансије 

и буџет управе општине Алибунар.   

  

Члан 6.  

 Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може се вршити изградња објеката и 

подизање дугогодишњих засада на комасационом подручју.  

                                                                       

Члан 7.  

Поступак комасације спроводиће се на основу Закона о пољопривредном земљишту и у складу 

са Начелима комасације која ће донети Скупштина општине Алибунар.  

  

Члан 8.  

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Алибунар забележиће у 

катастару непокретности спровођење комасације.  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

ОПШТИНА АЛИБУНАР  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број: _______  

  

АЛИБУНАР, ______    2015. године  

  

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
________________________  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Општина: Алибунар                                                                           Катастарска општина: Добрица  

КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ     

Број: ____________ (Број исказа) Датум:__________  

  

  

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 

41/09) Комисија за комасацију Скупштина општине Алибунар, саставила је следећи  

    

З  А  П  И  С  Н  И  К  

О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРОМОПРЕДАЈИ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА ИЗ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА КО 

ДОБРИЦА  

  

Привремена примопредаја започета је дана _______  у ______ часова.  

  

ПРИСУТНИ:  

  

1.Учесник комасације:__________________________________________________  

2.Представник Комисије за комасацију:____________________________________  

3.Геодетски стручњак: _________________________________________________  

  

  

Учеснику комасације је саопштено да је позван ради привремене примопредаје земљишта и објеката 

из комасационе масе који су садржани у Исказу број ____ КО Добрица.  

Показане су му међне белеге парцеле-а коју-е добија из комасационе масе у КО Добрица и то:  

  

Број табле  Привремени 

број парцеле  

Положај 

парцеле у 

табли  

Површина 

ха  ари  м2  

Вредност  Примедба  
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Учесник комасације у вези предње примопредаје изјављује следеће:  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

 

Приморедаја је завршена дана _________  у ____ часова.  
Овај записник састављен је на лицу места дана ______ 2014. године  

  
Записник су прочитали и потписују:  

  
Учесник комасације:               Геодетски стручњак:              Представник комисије:  
__________________              ____________________         ___________________  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

Град Пример                                                                           Катастарска општина Пример     
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ  

....................................................  

Датум:........................................  

  

На основу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 

и 41/09) Комисија за комасацију дела катастарске општине Пример (Општине Пример), саставља 

следећи:  

  

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број 114 

  

ПРВИ ДЕО:  ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА УПИСАНИ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ   

К.О. ПРИМЕР-шифра: 725617  

Број листа непокретности: 274  

  

Веза са ЛН број: 274  

  

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:  

  
ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ, 

КОРИШЋЕЊА ИЛИ ДРЖАЛАЦ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ 
(СЕДИШТЕ 

МЕСТО)  
УЛИЦА  

КУЋНИ 

БРОЈ  

ВРСТА 
ПРАВА,  

ДРЖАВИНА  

ОБИМ 

ПРАВА, 

УДЕО  

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

Пример        Својина  
идеалн и 

део  
1/2  

МИЛОРАД (ПЕТАР)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000052752  

Пример        Својина  
идеалн и 

део  
1/2  

 

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  
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БРОЈ 

ПАРЦЕЛЕ  

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

ПОТЕС - 

ЗВАНО 

МЕСТО  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШТА  
НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА  

ПОВРШИНА  
ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  
  

Ha - a - m2  

ОБИМ  
ПРАВА  

НАД  
ПАРЦЕЛОМ  

  
ПОВРШИНА 

УДЕЛА  
ПАРЦЕЛЕ  

  
Ha - a - m2  

ПРАВНИ  
СТАТУС  

ОБЈЕКТА 
СЛУЖБЕНОСТИ, 

ЗАБЕЛЕЖБЕ   
  

278  1  
Г.Трешевина 

до дупља  
3  

Њива 5. класе  
0  16  40  1/1  0  16  40  

нема терета  

283  1  
Г.Трешевина 

биљевина   
3  

Њива 5. класе  
0  23  11  1/1  0  23  11  

нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  39  51    

   
ОПИСИ ПРАВНИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У КАТАСТАР 
НЕПОКРЕТНОСТИ:  

  

.............................................................................................................................................................  

  

............................................................................................................................................................   

  

  

ОСНОВ ПРОМЕНА ПОДАТАКА УПИСАНИХ У КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:  

(Закон, исправа и/или потписане изјаве имаоца права иили евентуалне изјаве других лица на основу којих 
се врше промене података о непокретностима уписаних у катастрау непокретности)  
   

............................................................................................................................................................  

  

.............................................................................................................................................................   
  

  

К.О. Пример-шифра: 725617  Број 

листа непокретности: 114  

  

Веза са ЛН број: 114  

  

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:  

  

ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ, 
КОРИШЋЕЊА ИЛИ ДРЖАЛАЦ 

НЕПОКРЕТНОСТИ  

ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ 
(СЕДИШТЕМЕСТО)  УЛИЦА  КУЋНИ 

БРОЈ  

ВРСТА 
ПРАВА,  

ДРЖАВИНА  

ОБИМ 

ПРАВА, 

УДЕО  

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  
ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

ПРИМЕР      Сбојина  
цело  
1/1  

 

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  

  

БРОЈ 

ПАРЦЕЛЕ  

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

ПОТЕС 
- 
ЗВАНО  
МЕСТО  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШТА  
НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА  

ПОВРШИНА  
ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  
  

Ha - a - m2  

ОБИМ  
ПРАВА  

НАД  
ПАРЦЕЛОМ  

  
ПОВРШИНА 

УДЕЛА  
ПАРЦЕЛЕ  

  
Ha - a - m2  

ПРАВНИ 

СТАТУС  
  ОБЈЕКТА  

СЛУЖБЕНОСТИ,  
ЗАБЕЛЕЖБЕ   

  

319  1    3  Њива 4. класе  0  05  21  1/1  0  05  21  нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  05  21    
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ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - број 114  

  

ДРУГИ ДЕО: УТВРЂЕНО ФАКТИЧКО СТАЊЕ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА  

  

  

К.О. Пример-шифра: 725617   

  

Веза са Записником УФС број: .274  

  
ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА НА НЕПОКРЕТНОСТИМА - УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:  

  

ИМАЛАЦ ПРАВА СВОЈИНЕ, 
КОРИШЋЕЊА ИЛИ ДРЖАЛАЦ  

НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЈМБГ/МБ  

ПРЕБИВАЛИШТЕ 
(СЕДИШТЕМЕСТО

)  
УЛИЦА  

КУЋНИ 

БРОЈ  

ВРСТА 
ПРАВА,  

ДРЖАВИНА  

ОБИМ 

ПРАВА, 

УДЕО  

ВЕЛИМИР (МИЛОРАД)  

ЈОРГАЧЕВИЋ  

0000000038541  

ПРИМЕР      Својина  
цело  

1/1  

  

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:  

 

БРОЈ 

ПАРЦЕЛЕ  

БРОЈ 
ДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

ПОТЕС - 

ЗВАНО 

МЕСТО  

ВРСТА 

ЗЕМЉИШТА  
НАЧИН 

КОРИШЋЕЊА  

ПОВРШИНА  

ЦЕЛЕ  

ПАРЦЕЛЕ  

  

Ha - a - m2  

ОБИМ  

ПРАВА  

НАД  

ПАРЦЕЛОМ  

  

ПОВРШИНА 

УДЕЛА  

ПАРЦЕЛЕ  

  

Ha - a - m2  

ПРАВНИ  

СТАТУС  

ОБЈЕКТА 
СЛУЖБЕНОСТИ, 

ЗАБЕЛЕЖБЕ   

  

319  1  
Г.Тршевина 

Тршевина  
3  

Њива 4. класе  
0  05  21  1/1  0  05  21  

нема терета  

278/2  1  
Г.Трешевина 

до дупља  
3  

Њива 5. класе  
0  08  20  1/1  0  08  20  

нема терета  

283/2  1  
Г.Трешевина 

биљевина   
3  

Њива 5. класе  
0  11  56  1/1  0  11  56  

нема терета  

УКУПНА ПОВРШИНА:          0  24  97    

  

ОПИСИ ПРАВНИХ СТАТУСА ОБЈЕКАТА, СЛУЖБЕНОСТИ И/ИЛИ ЗАБЕЛЕЖБЕ УПИСАНE У 
КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ:  
  

.............................................................................................................................................................  

  
.............................................................................................................................................................   

  

   
ПОТПИС ИМАОЦА ПРАВА - УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ  О ПРИХВАТАЊУ  

УТВЕЂЕНИХ ПОДАТАКА О НЕПОКРЕТНОСТИМА   

  

Ималац права о непокретностима својим потписом потврђује да је упознат и да се у потпуности 

слаже са подацима о непокретностима на комасационом подручју:  
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1. ...........................................................................................................................................   

2.  

...............................................................................................................................................   

3.  

 

 

У Пример ...........................                                                                       КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ  

  

 ..................................................  

            м.п .                                                Председник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

 
 

АКТИ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 

150. Одлука о доношењу Програма комасације за к.о. Банатски Карловац Општина 
Алибунар 

1 

151. Одлука о доношењу Програма комасације за к.о. Николинци Општина Алибунар 90 

152. Одлука о доношењу Програма комасације за к.о. Добрица Општина Алибунар 176 

   

   
   

  
 

 

ИЗДАВАЧ: Скупштина општине Алибунар, 26310 Алибунар, Трг Слободе 4 
Тел. 013/641-031; Факс: 013/641-146; E-mail: uprava@alibunar,org.rs 

УРЕЂИВАЧКИ КОЛЕГИЈУМ:  Предраг Ковачев (уредник), Зорица Бањаш, Стелуца Митровић, 
Аница Бабић, Емануел Брошћанц, Ариф Мурселовић, Зоран Масал, Иво Торбица и 

Предраг Мајсторовић 
ШТАМПА: Кућна офсет штампарија Општинске управе општине Алибунар 

 

ред. 

бр. 
ПРЕДМЕТ 

стр. 
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