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На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, број 62/2006, 65/2008 – др. закон и 41/2009), члана 37. и члана 108.
став 1. Статута Општине Бачка Паланка („Службени лист Општине Бачка Паланка“,
број 24/2013 – пречишћен текст) уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства
и водопривреде Републике Србије, број 461-02-0028/2014-14 од 03. априла 2014. године,
Скупштина општине Бачка Паланка на својој 20. седници, одржаној дана 20. маја 2014.
године, доноси следећи
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КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НЕШТИН
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Правни основ за израду Програма комасације је:
•

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

•

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

•

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);

•

Закон о територијалној организацији Републике Србије ("Службени гласник
РС", бр.129/07);

•

Закон о хипотеци ("Службени гласник РС", бр. 115/05);

•

Закон о регионалном развоју ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 30/10);

•

Закон о пољопривреди и руралном развоју ("Службени гласник РС", бр. 41/09
и 10/13 – др.закон);

•

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

•

Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 123/07, 101/11,
93/12 и 104/13);

336 страна - Број 11/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

27. мај 2014. године

•

Закон о железници ("Службени гласник РС", бр. 45/13);

•

Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04, 36/09,
36/09 – др.закон, 72/09 – др.закон и 43/11);

•

Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр.
135/04 и 36/09);

•

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

•

Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 – др.закон,
52/11 – др.закон и 99/11 – др.закон);

•

Закон о националним парковима ("Службени гласник РС", бр. 39/93, 44/93,
53/93 – др.закон, 67/93 – др.закон, 48/94 – др.закон, 101/05 – др.закон и 36/09;
одредбе чл. 6. и 7. и опис подручја националних паркова);

•

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

•

Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/11 и 88/13);

•

Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без
грађевинске дозволе ("Службени гласник РС", бр. 25/13);

•

Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину ("Службени гласник РС",
бр. 29/13 и 73/13);

•

Уредба о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник РС", бр. 15/03,
18/03 и 85/08);

•

Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије ("Службени
гласник РС", бр. 11/02);

•

Уредба о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр. 105/13
и 119/13);

•

Правилник за основне геодетске радове ("Службени гласник РС", бр. 19/12);

•

Правилник о техничким нормативима и методама снимања детаља код премера земљишта ("Службени гласник СРС", бр. 10/81 и "Службени гласник РС",
бр. 90/12 – др.пропис);

•

Правилник о дигиталном ортофотоу (“Службени гласник РС”, бр. 27/10);

•

Правилник о техничким нормативима и методама израде оригинала геодетских планова и основне карте и њихове репродукције ("Службени гласник
СРС", бр. 17/89 и "Службени гласник РС", бр. 90/12 – др.пропис);

•

Правилник о плановима и картама ("Службени гласник РС", бр. 27/00 и 90/12
– др.пропис);

•

Правилник о изради и одржавању катастра непокретности ("Службени гласник РС", бр. 46/99);

•

Правилник о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова ("Службени гласник РС", бр. 43/10);

•

Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и дневник радова ("Службени гласник РС", бр. 97/11);
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•

Правилник о подели на листове карата и планова у државној пројекцији
("Службени гласник РС", бр. 8/12 и 95/12);

•

Правилник о топографском премеру и топографско-катастарским производима ("Службени гласник РС", бр. 90/12);

•

Правилник о геодетско-катастарском информационом систему ("Службени
гласник РС", бр. 124/12);

•

Правилник о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода
("Службени гласник РС", бр. 116/13)

•

Упуство о начину вршења геодетско-техничких радова и утврђивању вредности земљишта у поступку комасације (’’Службени гласник СРС’’, бр. 3/77).

Плански основ за израду Програма комасације су следећа документа:
•

Регионални просторни план АП Војводине (''Службени лист АПВ'', бр. 22/11);

•

Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до
2022. године ("Службени лист АПВ", бр. 18/02);

•

Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе (''Службени лист
АПВ'', бр. 16/04);

•

Национални парк "Фрушка гора" – Предлог за успостављање заштите природних вредности, у поступку израде закона о националном парку "Фрушка гора",
2011. година;

•

Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 –
Дунав (Паневропски коридор VII,''Сл. гласник РС'', бр. 03/10) – израда Плана у
току;

•

Просторни план општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка", бр. 20/12).

•

Шематски приказ уређења насеља Нештин ("Службени лист општине Бачка
Паланка", бр. 20/12);

•

Одлука о изради Плана детаљне регулације за деоницу државног пута бр.18,
Нештин - Ердевик у оквиру простора општине Бачка Паланка (''Службени
лист општине Бачка Паланка'', бр. 25/09);

•

План детаљне регулације за деоницу државног пута бр. 18, Нештин – Ердевик
("Службени лист општине Бачка Паланка", бр. 20/12).

Остали акти и подлоге:
•

Предлог за успостављање заштите природних вредности, у поступку израде
Закона о Националном парку "Фрушка гора", 2011. година, Покрајински завод
за заштиту природе, АП Војводина;

•

Стратегија равоја пољопривреде Србије ("Службени гласник РС", бр. 78/05);

•

Анализа потребе уређења пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП Војводине, Републички геодетски завод, марта 2007. године;
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•

Национални програм за пољопривреду од 2010. до 2013. године ("Службени
гласник РС", бр. 83/10);

•

Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2013. години („Службени лист АПВ“
бр. 6/13, 13/13 – други пропис, 31/13, 45/13 и 47/13);

•

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Бачка Паланка за 2013. годину ("Службени лист општине Бачка Паланка", број 13/13);

•

Стратегија развоја општине Бачка Паланка 2010-2014. година ("Службени лист
општине Бачка Паланка", бр. 19/09);

•

Документација Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Бачка Паланка;

•

Друга документација од значаја за израду Програма комасације.

1. УВОД
На основу Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.
62/06, 65/08 и 41/09), а у складу са Уредбом о утврђивању програма извођења радова на
заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2013. годину ("Службени
гласник РС", број 29/13), Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији АП Војводине у 2013. години ("Службени лист АПВ, бр.6/13,
13/13 и 31/13) и Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бачка Паланка за 2013. годину ("Службени лист
општине Бачка Паланка", бр. 13/13), Скупштина општине Бачка Паланка је одредила територију катастарске општине Нештин која се уређује комасацијом.
За уређење територије катастарске општине Нештин комасацијом, сходно члану 32. Закона о пољопривредном земљишту (”Службени гласник РС”, број 62/06, 65/08
и 41/09) израђује се ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ. Програм комасације (у даљем тексту:
Програм) служи организованој реализацији просторних планова и основа у одређеном
временском периоду са предрачуном радова.
Израда пројектне документације дефинисана је Уговором закљученим између
општине Бачка Паланка (бр. I 95-3 од 22.10.2013. године) и Републичког геодетског завода (04 бр. 95-201/13 од 21.10.2013. године) чији је предмет израда Програма комасације за
уређење пољопривредног земљишта извођењем комасационог премера и израда Главног
пројекта за обнову катастра непокретности на грађевинском подручју насељеног места
за катастарске општине Нештин и Визић, општина Бачка Паланка.
Комасационо подручје за који се израђује Програм, захвата територију целе катастарске општине Нештин, укупне површине од 3186 hа.
Предмет уређења у поступку комасације су сва земљишта у комасационом подручју, пољопривредна, шумска, водна и грађевинска (у даљем тексту: комасационо подручје), као и уређаји на тим земљиштима у укупној површини од 3186 hа. У поступку
уређења земљишне територије комасацијом на површини од 2986 hа спровешће се комасациони премер. Подаци комасационог премера чине елаборат премера и користиће се
за обнову катастра непокретности.

27. мај 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 11/2014 - страна 339

Програм обухвата и извођење катастарског премера на грађевинском земљишту
укупне површине од 200 hа, односно на грађевинском подручју насељеног места Нештин,
на површини од приближно 97 hа, грађевинском земљишту ван грађевинског подручја
насељеног места Нештин - зона кућа за одмор локалитет 3 и 4 у потесу "Башчине" и "Бауда", на планираној површини од приближно 103 hа. Подаци катастарског премера чине
елаборат премера и користиће се за обнову катастра непокретности.
Садржај Програма и предложена решења су у складу са Законом о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09) и Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", број 72/09, 18/10 и 65/13). Програм је
усаглашен са просторним и урбанистичким плановима, основама заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта, водопривредном основом, основом газдовања
шумама, планом радова на уређењу путне и каналске мреже и средњорочним програмом
радова из области државног премера и катастра.
У садржај Програма уграђени су правци развоја, уређивања и заштите Националног парка "Фрушка гора" (део територије катастарске општине Нештин припада Националном парку "Фрушка гора"), који проистичу из законом утврђених обавеза за све
учеснике у њеној заштити, управљању и коришћењу.
За потребе израде Програма, као основни плански документ коришћен је Просторни план општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка", бр. 20/12),
Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав (Паневропски коридор VII, Одлука о изради Плана, ''Службени гласник РС'', бр. 03/10) – израда Плана у току, Просторни план подручја посебне намене Фрушкe горe (''Службени
лист АПВ'', бр. 16/04), Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бачка Паланка за 2013. годину и друга релевантна просторнопланска и техничка документација, као и документација Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности Бачка Паланка.
Пре почетка радова на комасацији, Скупштина општине Бачка Паланка је у обавези да, сагласно члану 32. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС",
бр. 62/06, 65/08 и 41/09), претходно изради и уз сагласност Министарства пољопривреде,
трговине, шумарства и водопривреде, донесе Програм.
1.1 ЦИЉ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА
Циљ израде Програма је да у одређеном временском периоду при релативно јасним материјалним могућностима, уз утврђена просторна и друга ограничења, омогући
усклађивање коришћења простора, изградње објеката, заштите и развоја територије катастарске општине Нештин, а у правцу остварења циљева и решења која су утврђена
Просторним планом општине Бачка Паланка, 2012. година, наменом површина и саобраћаја у шематском приказу уређења насеља Нештин. Циљ израде Програма је и да
се спроведу планска решења просторног развоја у области пољопривреде, план заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, као и одлуке донете у циљу заштите
пољопоривредног земљишта на територији општине Бачка Паланка.
Код израде Програма, због специфичности подручја, уређење пољопривредног
земљишта на територији катастарске општине Нештин мора се посматрати као:
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-- простор посебне намене Националног парка "Фрушка гора", подручје под посебном заштитом, као издвојена целина (шуме, шумско земљиште, ваншумско
зеленило);
-- простор који заузима грађевинско земљиште (грађевинско подручја насељеног
места Нештин и грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја
насељеног места (зоне кућа за одмор, постројења за воду и водни објекти));
-- водно земљиште (река Дунав са приобаљем и Нештински поток);
-- остали простор (атар) катастарске општине Нештин, као пољопривредно
земљиште које се може користити, тако да не нарушава стабилност укупног
екосистема.
Програм дефинише садржај, поступке, динамику, предрачунску вредност радова,
рокове, и оцену Програма кроз уређење земљишне територије комасацијом.
Израдом Програма комасације, желе се постићи следећи циљеви:
•

спровођење општег плана намене површина;

•

груписање пољопривредних парцела и поседа и формирање мањег броја парцела које имају правилан облик;

•

уређење и заштита пољопривредног земљишта кроз нову организацију простора, изградњу нове и ревитализацију постојеће путне мреже, изградњу система
неопходних за наводњавање, исправку граничних линија објеката; побољшање
квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, заштиту пољопривредног
земљишта од утицаја штетног ветра, ерозија и бујица карактеристичних за
јужни део катастарске општине, на подручју Фрушке горе;

•

уређење, заштита и коришћење вода и водопривредних објеката;

•

уређење, заштита и коришћење шума;

•

спровођење успостављеног тростепеног режима заштите на делу Националног
парка "Фрушка гора", на територији катастарске општине Нештин, према важећем плану заштите;

•

спровођење програма заштите и унапређења животне средине, појединачних
заштићених природних добара и културно-историјских вредности;

•

спровођење програма уређења насеља;

•

спровођење катастарског премера на грађевинском подручју насељеног места, грађевинском земљишту ван грађевинског подручја насељеног места зона
кућа за одмор локалитет 3 и 4 у потесу "Башчине" и потесу "Бауда " и обнова
катастра непокретности;

•

добијање ажурних података о простору;

•

спровођење организације уређења земљишне територије комасацијом, комасациони премер и обнова катастра непокретности.

Програмом се утврђује:
•

врста и обим комасационих радова;
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•

врста и обим радова на премеру заштићеног подручја Националног парка
"Фрушка гора", на територији катастарске општине Нештин;

•

врста и обим радова на премеру грађевинског подручја насељеног места и
грађевинском земљишту ван границе грађевинског подручја насељеног места;

•

предрачун радова;

•

динамика извођења радова;

•

учесници у имплементацији програма комасације.

1.2 РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ
Комасација је скуп мера из области просторног планирања, права, технике, економије и пољопривреде, које државни органи спроводе зарад поспешивања услова живота и експлоатације пољопривредног земљишта. Комасација обухвата укрупњавање
пољопривредних парцела и прерасподелу власништва над њима, планирање пољопривредне производње, пројектовање, изградњу и ревитализацију пољских путева, иригационих система и шумских појасева, и спровођење мера заштите вода, земљишта, шума,
флоре и фауне.
Основни мотив за покретање саме комасације је да се максимално сакупе и заокруже земљишни поседи, који уз одговарајуће мелиорације у ширем смислу, нову путну
мрежу и друга решења за уређење и изградњу, пружају боље услове за пољопривредну
производњу и добре и сигурне услове за даљи напредак подручја.
У комплексу аграрних мера и захвата, комасација најуспешније и најпотпуније
обезбеђује услове за даље економично и рентабилно коришћење расположивог земљишног фонда, чији је крајњи резултат одговарајући развој пољопривредне производње, а у
вези с тим и пољопривредих насеља.
Разлози за извођење комасације на комасационом подручју су сагласни разлозима
наведеним у члану 31. Закона о пољопривредном земљишту, односно комасација се врши
због:
•

потребе груписања уситњених катастарских парцела власника пољопривредног земљишта и груписања државног земљишта, на делу територије катастарске општине Нештин;

•

очување земљишних ресурса, водећи рачуна о квалитету земљишта,

•

укрупњавањем поседа;

•

потребе за изградњом нове мреже пољских путева и рекултивације површина
старих пољских путева;

•

заштите од еолске ерозије и потребе изградње пољозаштитних шумских појасева;

•

унапређења стања шума и заштита површина под шумама;

•

заштите од ерозија и бујица карактеристична је за јужни део катастарске
општине, на подручју Националног парка "Фрушка гора".
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•

спровођења плана за регулисање Нештинског потока који доводи до честих
изливања великих вода у истоименом насељу, што неповољно утиче на његов
развој и изградњу;

•

заштита од флувијалне ерозије – настале геолошким радом речног тока реке
Дунав;

•

по потреби изградње система за наводњавање и одводњавање пољопривредног
земљишта у атару;

•

решавање имовинско-правних односа;

•

израде новог државног премера и обнове катастра непокретности на комасационом подручју катастарске општине Нештин.

Упоредо са спровођењем комасације, на комасационом подручју врше се геодетски радови од општег значаја, комасациони и катастарски премер, израђује елаборат премера и катастарски план и врши обнова катастра непокретности.
Стање премера на подручју катастарске општине Нештин је тако да је први премер извршен 1864. године, у хватском мерном систему, у стереографској пројекцији у
Клоштар-Ивањићком координатном систему. Катастарски планови су израђени у размери 1:2880, на папиру.
Премер (графички) катастарске општини Нештин, у стерографској пројекцији и
Клоштар- Ивањићком координатном систему, је и даље на снази. Листови катастарских
планова, који су стари до 150 година су дотрајали (пример једног листа дат је у прилогу
7.1 овог Програма) и на њима је отежано свако провођење промена на непокретностима
(графичко).
За исто подручје 1981. године је израђена Основна државна карта.
На основу података постојећег премера, катастра земљишта и земљишне књиге за
катастарску општину Нештин основан је катастар непокретности, основни и јавни регистар о непокретностима и стварним правима на њима.
Програм за уређење територије комасацијом дефинише нови премер, подручја комасационог и катастарског премера, катастарске општине Нештин и обнову катастра
непокретности.
Нови премер треба да замени постојећи графички премер и омогући да се у оквиру прописане класе тачности добије квалитетан нумерички премер израђен у складу са
Законом о државном премеру и катастру.
Усклађивање катастарског операта са стањем на терену кроз нови комасациони
и катастарски премер битно ће утицати и на велике инфраструктурне пројекте, који
без изузетка укључују велике површине земљишта и велики број непокретности у
власништву различитих власника, носилаца права коришћења и држаоца, који код неусклађеног стања између та два податка онемогућују реализацију, или је реализација
битно спорија и скупља.
С обзиром на сложеност извођења премера, односно укупне процедуре усклађења
података, потребно време и новац, пре извођења премера, потребно је дефинисати приорите у одређивању редоследа подручја на којима би се изводио нови премер.
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Публикација коју је издао Републички геодетски завод, "Анализа потреба уређења
пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП Војводине", дефинише приоритете на уређењу земљишта комасацијом, према којој општина Бачка Паланка спада у
тзв. приоритет првог реда на уређењу територије комасацијом извођењем комасационог
премера (слика 1).

Слика 1: Извод из "Анализе потребе уређења пољопривредног земљишта
комасацијом на територији АПВ", РГЗ Београд, март 2007.
Као резултат комасационог премера добија се потпуно измењена слика сеоског
атара, у којој доминирају правилне табле, логична мрежа путева и оптимална каналска
мрежа. Поред тога, посед учесника је груписан и укрупњен, све парцеле имају излаз на
путеве са обе чеоне стране и резервисани су простори за опште потребе (ветрозаштитни
појасеви, радне зоне, путеви вишег ранга, депоније, рекреативна подручја итд).
Резултат комасационог и катастарског премера је и дигитална просторна база података о непокретностима и имаоцима права на непокретностима која садржи готово све
елементе за обнову катастра непокретности катастарске општине Нештин. Ажурност и
тачност података, као и њихова савремена презентација представљају гаранцију за даље
лако одржавање базе података катастра непокретности кроз време.
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Поред наведеног обезбеђују се и геодетске подлоге у дигиталном облику погодне
за планирање и уређење простора, израду информационих система на локалном нивоу и
све друге привредне и друштвене потребе.
2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
2.1 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА
Просторни план општине Бачка Паланка представља развојно-стратешки плански документ за подручје општине Бачка Паланка у административним границама 2010.
године. Простор обухваћен Просторним планом општине Бачка Паланка чини територија општине Бачка Паланка укупне површине 590 km2, организоване у 15 катастарских
општина и 14 насеља. Прву фазу израде Просторног плана општине Бачка Паланка, јун
2012. године, представља усвојени Концепт просторног плана за развој планског подручја, а извод из текстуалног дела садржан је у Просторном плану општине Бачка Паланка.
Просторним планом општине Бачка Паланка дефинисана су основна решења, смернице, политике и правила заштите, уређења, коришћења и развоја територије општине
Бачка Паланка.
Просторни план општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка", бр. 10/2010) урађен је у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи
(''Службени гласник РС'', бр. 47/03 и 34/06) и Правилника о садржини и изради планских
докумената (''Службени гласник РС'', бр. 60/03).
Чланом 216. ст. 2 Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр.
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), дефинисано је да ''просторни планови општина, који су донети до ступања на снагу овог закона ускладиће се са одредбама овог закона, у року од 18
месеци од дана ступања на снагу овог закона''.
Скупштина општине Бачка Паланка је донела Одлуку о усклађивању Просторног
плана општине Бачка Паланка ("Службени лист општине Бачка Паланка", бр. 24/2010)
са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка,
64/10 – УС и 24/11), као и Правилником о садржини, начину и поступку израде планских
докумената ("Службени гласник РС", бр. 31/10, 69/10 и 16/11).
У поступку израде Програма комасације, општина Бачка Паланка је Републичком
геодетском заводу доставила примерак усклађеног Просторног плана општине Бачка
Паланка са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11), објављен у " Службеном листу општине Бачка Паланка " бр. 20/2012.
Плански документи вишег реда, чија су решења имплементирана у Просторни
план, су Просторни план Републике Србије (''Службени гласник РС'' број 88/10), Регионални просторни план АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 22/11), Просторни план подручја посебне намене Националног парка ''Фрушка гора" (''Службени лист
АПВ'', бр. 16/04) и Нацрт Просторног плана подручја посeбне наменe међународног пловног (водног) пута Е80 – Дунав – Паневропски коридор VII – у изради на основу Одлуке
о изради Просторног плана подручја посeбне наменe међународног пловног пута Е80 –
Дунав – Паневропски коридор VII („Службени гласник РС“, број 03/2010).
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Одговарајући плански документи које је потребно израдити ради даље имплементације Просторног плана дати су у тачки 3.1. - "Смернице за израду планске документације за подручје плана".
У Просторном плану, за подручје општине Бачка Паланка, дате су пропозиције развоја, правила уређења за пољопривредно земљиште, шумско земљиште, водно
земљиште, грађевинско земљиште, опис и одређење целина и зона у насељима за која
плански документ садржи шематски приказ уређења, урбанистички и други услови за
уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре, општи и посебни услови и мере заштите, правила грађења на пољопривредном земљишту, шумском и водном земљишту, правила грађења на гарђевинском
земљишту ван грађевинског подручја насеља, правила грађења у грађевинском подручју
за насеља Нова Гајдобра, Параге, Визић и Нештин и мере заштите и забрана градње на
одређеним подручјима.
За приказ постојећег стања, које се односи на посед, премер и комасацију катастарских општина, као и потреба за уређењем пољопривредног земљишта комасацијом, у
Просторном плану општине Бачка Паланка стоји да је:
"Крајем XIX века извршен је премер целе територије општине Бачка Паланка у
стереографској пројекцији. Интензивни привредни развој чија је окосница пољопривреда
и прерађивачка индустрија захтевали су да се изврши уређење земљишта кроз поступак
комасације, као и премер насеља у државном координатном систему. Комасација и обнова премера урађени су на 47678 ha или 82% површине општине. Нови планови урађени
су за 11 КО и то грађевински рејон у размери 1:1000 и ванграђевински рејон у размери
1:2500.
Kроз поступак комасације земљишта реализовани су пројекти детаљне каналске
мреже, путне мреже, намене површина, формирање великих комплекса за савремену
пољопривредну производњу и пројекат геодетских мрежа.
У остале четири катастарске општине и то КО Визић, КО Деспотово, КО
Нештин и КО Нова Гајдобра постоји стари премер, урађен 1864. године. За КО Нова
Гајдобра у току су радови на комасацији земљишта, тако да је и за остале КО потребно
извршити обнову премера и уређење земљишта кроз поступак комасације".1
2.1.1 ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА
Основни циљеви развоја и заштите подручја наведени у Плану су:
•

стварање планског основа за организовани просторни развој, уређење и заштиту пољопривредног земљишта је постављен као основни циљ за развој
пољопривреде на подручју општине Бачка Паланка;

•

изналажење простора и могућности за остварење одрживог развоја пољопривреде, омогућавање започињања процеса укрупњивања земљишног поседа тржишним путем и њено усклађивање са осталим делатностима;

1 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка, ("Службени лист општине Бачка Паланка",
бр. 20/12)
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•

задржавање становништва унапређењем квалитета живљења и обезбеђивањем
услова за запошљавање, предузимање одговарајућих подстицајних мера за развој функција у мери примереној потребама насеља;

•

унапређење стања шума, коришћење шума у складу са одрживим развојем и
еколошким принципима и повећање површина под шумама;

•

очување, унапређење и заштита природе, посебних природних вредности и
непокретних културних добара;

•

туристичкa валоризација природних и антропогених вредности на посматраном простору и обезбеђивање услова за развој различитих облика туризма;

•

заштита посебно вредних, угрожених и деградираних подручја;

•

интеграција заштите животне средине у све појединачне, секторске политике
и стратегије развоја;

•

очување, унапређење и заштита природе, посебних природних вредности и
непокретних културних добара;

•

планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;

•

изградња, реконструкција и модернизација саобраћајних капацитета свих облика саобраћаја у оквиру простора општине, како би се подстицао укупан развој насеља, односно омогућио плански развој насеља на принципима рационалног газдовања простором и минимизацијом заузимања пољопривредног
земљишта;

•

заштита и уређење сливова са гледишта развоја водопривредних система и развоја других водопривредних грана и заштита територије и насеља од поплаве
високих спољних вода Дунава;

•

С обзиром на енергетску ситуацију, План предвиђа функционално коришћење
и штедњу необновљивих ресурса и стимулисање примене нових технологија
производње енергије, као и коришћења обновљивих извора енергије.

2.1.2 ОСНОВЕ УРЕЂЕЊА ПОДРУЧЈА
По функционалној диференцијацији према постојећој категоризацији мреже насеља у општини Бачка Паланка, Бачка Паланка је општински центар, насеље Челарево
је сврстано у локални центар, док остала насеља у које се убраја и Нештин припадају
сеоским насељима.
Основна опредељења у организацији и уређењу насеља на подручју општине Бачка Паланка су, између осталог, да се формира таква мрежа насеља која ће у највећој могућој мери да искористи све компаративне предности подручја, како оне које су затечене,
тако и оне које ће се тек створити, а све у циљу постизања трајне и стабилне равнотеже
између природних и антропогених елемената простора.
Концепција просторног развоја села и унапређење квалитета живљења у сеоским
подручјима полази од начела вишефункционалног-интегралног развоја и економског
јачања пољопривредних домаћинстава и њихово укључивање у тржишне услове привређивања.
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Приоритетна планска решења и пројекти према поставкама и решењу из Просторног плана општине Бачка Паланка у домену заштите и коришћења пољопривредног
земљишта и развоја пољопривреде су:
•

укрупњавање поседа и техничко-технолошка модернизација породичних газдинстава;

•

заустављање процеса спонтаног испадања из пољопривредне производње
земљишта;

•

подизање нових и обнова дела амортизованих воћних и виноградарских засада;

•

реконструкција постојећих и изградња нових заливних система;

•

повећање површина под шумама пошумљавањем мање квалитетног земљишта;

•

изградња атарских путева са минимизацијом новог заузимања пољопривредног земљишта;

•

стварање основе за израду програма уређења и заштите пољопривредног
земљишта израдом плана намене површина за територију целе општине Бачка
Паланка.

На подручју општине Бачка Паланка, Просторним планом дефинисане су просторне целине и основне категорије коришћења земљишта. Просторне целине обухватају зону насеља, рада, спорта и рекреације, инфраструктуре, пољопривреде (интезивне пољопривреде, воћарско-виноградарске зоне, ливаде и пашњаке, забарено земљиште),
водно и шумско земљиште и др. (прилог 7.2). Основне категорије коришћења земљишта
су: пољопривредно земљиште, грађевинско земљиште, шуме и шумско земљиште, водно
земљиште, саобраћајна инфраструктура, водопривредна инфраструктура, електроенергетска и ТТ инфраструктура и гасна инфраструктура.
Просторни план општине Бачка Паланка усклађен са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11) садржи одредбе по којима се уређење насељених места Нова Гајдобра, Параге, Нештин и Визић на територији општине Бачка Паланка врши на основу Просторног плана општине, а ван снаге
се стављају израђени урбанистички планови за наведена насељена места који нису у
сагласности са Законом о планирању и изградњи. За насељена места Нова Гајдобра,
Параге, Нештин и Визић дате су шеме организације и уређења насеља и дефинисане
границе грађевинских подручја несељених места и грађевинског земљишта ванграђевинског подручја насеља - Шематски приказ уређења насеља Нештин - Наменa површина и
саобраћаја (прилог 7.3).
Просторни план општине Бачка Паланка је основни обавезујући документ за
спровођење и уградњу његових одредби у посебне планове, програме, пројекте и основе
за поједине области (уређење пољопривредног и шумског земљишта, експлоатација минералних сировина, рекултивација деградираног земљишта, заштита животне средине
и др.)2

2 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012. година
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2.2 ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
ФРУШКЕ ГОРЕ ДО 2022. ГОДИНЕ
Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године (у даљем
тексту: ППППН Фрушке горе) обухвата подручје од 139.430,01ha, са општинама Сремски
Карловци, Петроварадин и Беочин у целости, и деловима општина Ириг, Инђија, Шид,
Бачка Паланка и Рума и Град Сремска Митровица.
Граница подручја Плана утврђена је Одлуком о изради Просторног плана подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године ("Службени лист АПВ", бр. 18/02).
Територија општине Бачка Паланка је обухваћена Планом са две катастарске
општине Визић и Нештин, са површином од 4.360,11 ha и учешћем од 7,53% у обухвату
ППППН Фрушке горе.
Општи циљеви развоја подручја обухваћеног Планом проистичу из усвојених
циљева и опредељења просторног развоја Републике Србије и специфичности овог
подручја у просторно-функционалном смислу, постизању рационалне организације и
уређења простора, усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима
у располагању природним и створеним вредностима и са потребама дугорочног социјалног и економског развоја.
Посебни циљеви су заштита, очување и унапређивање вредних и угрожених и
ревитализација деградираних подручја, уз одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије, као и максимално могуће смањење, у складу са достигнутим степеном
друштвено-економског развоја, свих активности које имају негативне ефекте на природни систем Националног парка "Фрушка гора".
Подручје обухваћено ППППН Фрушке горе чине две, у просторно-функционалном смислу, различите целине:
-- подручје Националног парка "Фрушка гора";
-- утицајно подручје које чини простор између границе Националног парка
"Фрушка гора" и границе обухвата Плана.
У циљу заштите, очувања и унапређења просторних целина са значајним природним вредностима и појавама, одређени су режими коришћења и мере заштите на подручју заштићеног природног добра. На подручју Националног парка "Фрушка гора", као
природног добра I категорије, на делу који припада територији општине Бачка Паланка,
утврђени су режими II и III степена заштите, док су целе катастарске општине Нештин и
Визић унутар границе заштитне зоне.
Утицајно подручје чине пољопривредно земљиште, шумско земљиште, водно
земљиште, грађевинска подручја насеља у обухвату ППППН Фрушке горе, зоне кућа за
одмор, радне зоне изван насеља и површине под међунасељском и регионалном инфраструктуром.
Основну карактеристику овог подручја чини да планиране активности немају негативног утицаја на подручје Националног парка "Фрушка гора", чиме су у њеном окружењу обезбеђени услови за очување стабилности екосистема овог природног добра.
У области пољопривреде у складу са датим смерницама у ППППН Фрушке горе,
на територији општине Бачка Паланка, потребно је:
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-- развој пољопривреде базирати на примени савремених метода производње и
интензификацији производње остваривањем вишег степена искоришћавања
земљишта;
-- извршити рејонизацију воћарске и виноградарске производње плантажног типа;
-- обновити виноградарство и подрумарство, које у заштитној зони Националног
парка "Фрушка гора" треба да чини основу развоја пољопривреде;
-- обезбедити услове за подизање рибњака и развој рибарства (развијати привредни и спортски риболов).
За део подручја у обухвату ППППН Фрушке горе, изван Националног парка
"Фрушка гора", циљеви су:
-- развој села треба третирати интегрално са организацијом и уређењем сеоског атара;
-- пољопривредно газдинство треба да задржи своју базичну функцију у економској и социјалној репродукцији села;
-- развој задругарства, јер су, на посматраном подручју као и у другим деловима
земље, поседи релативно уситњени.
Циљеви газдовања шумама на подручју Плана су:
-- заштита, очување и унапређење стања и функција шумских екосистема у складу са принципима одрживог развоја;
-- задржавање свих постојећих шума и вамшумског зеленила, њихово унапређивање и подизање нових површина на вишим бонитетним класама пољопривредног земљишта, уз потоке и путне коридоре;
-- на простору катастарске општине Визић и катастарске општине Нештин планирано је формирање система зелених површина, које ће чинити шуме Националног парка "Фрушка гора", његове заштитне зоне и зоне активне заштите
(шуме пригорја Фрушке горе, путних појасева, зеленило викенд зона и насеља);
-- коришћење шума у оквиру рекреативно-туристичких, научно истраживачких,
образовно-васпитних и привредних активности у складу са еколошким принципима;
-- повећање доприноса шума заштити природних вредности, унапређењу ловства, водоснабдевања, заштити водног и пољопривредног земљишта, производњи здраве хране и др.
Посебни циљеви заштите и коришћења шума и шумског земљишта су:
-- на подручју Националног парка "Фрушка гора" спровођење тростепеног режима заштите и коришћење шума у складу са режимима заштите;
-- на подручју обухвата ППППН Фрушке горе, ван Националног парка "Фрушка
гора", повећање шумовитости укупног подручја у складу са Просторним планом Републике Србије;
-- заштита приобаља Дунава од речне ерозије;
-- побољшање микроклиматских услова и позитивних утицаја у области
пољопривреде и водопривреде кроз формирање ваншумског зеленила у окви-
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ру саобраћајне инфраструктуре, уз водотоке и у оквиру пољопривредног комплекса;
-- заштита насеља и изворишта воде од штетних утицаја формирањем заштитног
зеленила;
У области водопривредне инфраструктуре основни циљ дугорочног развоја на
овом подручју је осигурање повољног режима коришћења и заштите подземних вода,
санација подручја захваћених еолском ерозијом, заштита насеља, индустријских комплекса и пољопривредних површина од спољних и унутрашњих вода.
Циљеви развоја по појединим областима дефинисани су и у области уређење насеља, саобраћајне инфраструктуре, енергетике, телекомуникационг саобраћаја, заштите
животне средине, заштите природних ресурса, туризма, лова, риболова и заштите непокретних културних добара.
3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА
3.1 ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА ОПШТИНЕ
Целокупан простор који припада терторији општине Бачка Паланка део je једне
шире географске целине познате под именом Бачка (слика 2). То је природно-географска
целина коју дефинише неколико значајних природних елемената као што су: река Дунав и огранци планинског масива Фрушке горе. Према административно територијалној
подели АП Војводине Јужнобачки округ се простире у југозападном делу Војводине, у
јужној Бачкој и северном Срему, на површини од 4016 km2. Обухвата десест општина:
Бечеј, Србобран, Врбас, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Темерин, Жабаљ, Тител, Беочин Сремски Карловци и Град Нови Сад. Седиште округа је и административни центар
АП Војводина, Град Нови Сад.

Слика 2: Административно територијална подела АП Војводине
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Општина Бачка Паланка се граничи са: према северозападу са општином Оџаци
(Западнобачки округ), према североистоку са општинама Врбас и Бачки Петровац, према истоку са општином Беочин, према западу са општином Бач (све Јужнобачки округ),
према југу са општином Шид (Сремски округ) и Републиком Хрватском према југозападу (слика 3).

Слика 3: Општина Бачка Паланка у окружењу 3

Слика 4:Општина Бачка Паланка
3 Мапа Јужнобачког округа, градови и општине

352 страна - Број 11/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

27. мај 2014. године

Укупна површина административне општине Бачка Паланка одрђена је површинама територија целих катастарских општина (слика 4, табела 1).
Табела 1: Површине катастарских општина у општини Бачка Паланка
Редни број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Катастарска општина

Површина у км2

Бачка Паланка-град
Бачка Паланка
Нова Паланка
Визић
Гајдобра
Деспотово
Младеново
Нештин
Нова Гајдобра
Обровац
Параге
Пивнице
Силбаш
Товаришево
Челарево
Укупна површина општине:

34,21
73,66
22,53
11,74
35,86
40,47
84,78
31,86
17,79
30,39
20,25
57,41
42,08
53,84
33,38
590,25

У саобраћајно-функционалном смислу положај општине идентификује се са положајем централног насеља општине – Бачком Паланком. Према локацији, припадност
положаја насеља Бачка Паланка формираном потезу развоја Дунава даје квалитет положају, како града, тако и целокупног простора општине.
За потпуно искоришћење положаја општине Бачка Паланка потребно је истаћи да
се она налази на месту где је потребно остварити нови прелаз преко Дунава на потезу
од Бачке Паланке према Ердевику и Кузмину, планирани правац државног пута I реда
бр.18, веза са аутопутом Е-70, преко Фрушке горе. На тај начин знатно би се олакшала и
комуникација између општинског центра и насеља Нештин и Визић.
Узимајући у обзир близину границе са Хрватском, путну мрежу, железничку пругу и пловни пут као основу будућег интегралног повезивања, друмски саобраћај као
најразвијенији би требало да преузме иницијалну улогу у повезивању свих саобраћајних
видова 4.
3.2 ОПШТИ ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ НЕШТИН
Катастарска општина Нештин налази се у јужном делу општине Бачка Паланка,
мањим делом у зони и већим делом у заштићеној зони Националног парка "Фрушка
гора", и граничи се са следећим катастарским општинама: Визић и Бачка Паланка - град,
политичка општина Бачка Паланка, Сусек, политичка општина Беочин, Ђипша, политичка општина Шид и Илок, Република Хрватска (слика 5).
Нештин је једна од 15 катастарских општина општине Бачка Паланка, укупне површине од 31,86km2, што чини 5,51% укупне површине општине Бачка Паланка. На подручју
4 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012. година
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катастарске општине Нештин смештено је насеље Нештин, једно од 14 насеља у општини
Бачка Паланка. У насељену Нештин живи 790 становника, што даје густину насељености
од 24,8 становника/km2 (просек општине Бачка Паланка је 50,4становника/km2).
У постојећем стању на простору катастарске општине Нештин, егзистирају државни пут
II реда бр. 1075, општински пут Нештин-Визић и атарски путеви. Северно у односу на
насеље Нештин, непосредно уз реку Дунав, смештене су две зоне кућа за одмор. Од Бачка Паланке насеље Нештин раздваја река Дунав, тако да се из овог насеље до општинског центра долази преко дела територије Републике Хрватске, што ће потрајати до изградње планираног државног пута и моста преко Дунава.

Слика 5: Положај катастарске општине Нештин
Целом својом северном границом катастарска општина Нештин излази на реку
Дунав.
Нештин је насеље које припада групи збијених насеља, издуженог облика чије су
главне карактеристике да деоница државног пут II реда бр. 107 Нови Сад-Беочин-СусекНештин (граница Републике Хрватске) је главна саобраћајница у саобраћајном систему
за везу насеља са Бачка Паланком и Новим Садом. Овом саобраћајницом одвија се транзитни саобраћај везан за насеље Нештин и највећи обим локалног саобраћаја.
У централном делу насеља смештени су католичка црква, пошта, апотека, зграда
Месне заједнице Нештин и други објекти централне функције. Куће у насељу су ушорене
и збијене једна поред друге.
Улице су широке, приближно исте ширине, са коловозом у симетрали улице од
којег се обострано простире зелени појас.
Изван границе грађевинског подручја насеља Нештин налазе се обрадиве површине, ливаде и пашњаци, шуме и шумско земљиште, воћарско-виноградарске зоне и
плавно подручје.
5 Према новој Уредби о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр.14/2012) ДП II
реда број 107 се категорише као ДП II реда број 116

354 страна - Број 11/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

27. мај 2014. године

Западно и источно од насеља, наслањајући се на грађевинско подручје насељеног
места Нештин, смештене су куће за одмор.
Воћарско-виноградарске зоне, воћњаци и виногради - плантаже на територији
катастарске општине Нештин се налазе јужно од насеља Нештин, у потесу "Биокаш",
"Вуковац" и "Синкерек" на падинама Фрушке горе и источно и западно уз обод насеља и
локалитет 4 - зона кућа за одмор.
Подручје Националног парка "Фрушка гора" захвата површину од приближно 890 ha.
Планирано грађевинско подручје насеља Нештин према билансу површина из важећем Просторног плана општине Бачка Паланка износи 96,69 ha.
На територији катастарске општине Нештин планиране су зоне кућа за одмор у
потесу "Башчине" и " Бауда", на површини од приближно 23,77ha - локалитет 3 и зона
кућа за одмор на површини од приближно 79,51ha – локалитет 46.
Граница грађевинског подручја насеља и зона кућа за одмор одређена је описом и
графички у Просторном плану општине Бачка Паланка, 2012. година. Према наведеном
опису и графичком прилогу и увидом у ортофото план, види се да постојећа граница
грађевиског подручja насељa Нештин у појединим деловима прелази преко постојећих
објекта – зграда. С тим у вези, постоје оправдани разлози да се у поступку комасације изврши усаглашавање граничне линије између грађевинског подручја насеља и атара према фактичком стању. О евентуалној потреби за промену границе грађевинског подручја
насеља одлучује Скупштина општине Бачка Паланка сагласно Закону о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 42/13).
Приказ фактичког стања, изграђеног објекта-зграде (један случај) и границе
грађевинског подручја насеља Нештин, дат је на слици 6 (линија означена жутом бојом
представља границу грађевинског подручја насеља).

Слика 6: Приказ граничне линије грађевинског подручја насеља
Нештин и стања по основу изграђености објекта-зграде
6 Ознаке локалитета су преузете из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012. година
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Да би се сагледало стање на комасационом подручју неопходно је приказати податке који дају детаљне информације о стању комасационог подручја, а то су:
•

рељеф,

•

геолошке карактеристике,

•

педологија,

•

клима,

•

каналска мрежа,

•

путна мрежа,

•

демографске карактеристике,

•

стање уређености и коришћења пољопривредног земљишта,

•

стање шума и шумског земљишта,

•

водно земљиште,

•

стање заштите подручја,

•

стање енаргетских објеката и њихове инфраструктуре и

•

стање уређености насеља.

3.3 РЕЉЕФ
Рељеф општине Бачка Паланка је највећим делом равничарског карактера, осим
мањих делова који су лоцирани у брдском подручју. Подручје бачкопаланачке општине простире се на свим морфилошким јединицама карактеристичним за Војводину, сем
пешчаре.
Aлувијална раван, односно рит, пружа се поред Дунава, а то су управо најниже
површине у рељефу Војводине (око 80 m.n.m.). Образована је од песка и преталоженог
леса. Ритови су угрожени при сваком високом водостају.
Северно од рита налази се 3-5m виша површина. Њу представља алувијална тераса коју је, као и претходну, наталожио Дунав. Алувијалну терасу, на којој је изграђена
Бачка Паланка, угрожавају само екстремно високи водостаји.
Лесна тераса, за још 2,5m виша степеница, простире се према северу од алувијалне терасе и представља део простране бачке лесне терасе.
Територија катастарске општине Нештин простире се поред десне обале Дунава, где иза алувијалне равни или непосредно уз обалу нема лесне терасе, него се стрмим одсецима или косама издиже 20-30m виша лесна површина, лесна зараван (око 130
m.n.m.). Она представља део фрушкогорске лесне заравни. Фрушкогорска лесна зараван
простире се око Фрушке горе са свих страна испод последње степенице (180-252m). Ширина јој није свугде иста. Негде је доста уска, као са северне стране где Дунав напада
обалу, те се овде фрушкогорска лесна зараван завршава одсецима различите висине. Још
јужније, у атару Визића, присутни су огранци планинског масива Фрушке горе.

356 страна - Број 11/2014

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

27. мај 2014. године

3.4 ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Основну геолошку грађу подручја општине Бачка Паланка чине стене палеозојске
и мезозојске старости као и квартарне творевине.
Неогени седименти присутни су на читавом простору oпштине, а представљају га
брече, конгломерати, песковите глине, ситнозрни и прашинасти пешчари као и лапори.
Квартарне творевине представљају делувијални и алувијални седименти (шљунковити и глиновити песак). На подручју општине представља их лес, бачке лесне терасе
и фрушкогорске лесне заравни. Алувијалне творевине чине пространа алувијална раван Дунава. Атари насеља Нештин и Визић припадају фрушкогорској области која је
састављена од разноврсних палеозојских и мезозојских стена. У вишим деловима овог
подручја појављују се пескови. Квартарне наслаге представљају шљункови, лес и алувијални песак.
3.5 ПЕДОЛОГИЈА
На простору општине Бачка Паланка налази се велики број типова, подтипова и
варијетета земљишта, који је условљен разноврсношћу природних услова који су директно утицали на њихову генезу, а то су: основни рељеф, богатство микрорељефа, водни
режим, хидротехничке карактеристике, клима и вегетација.
На територији општине Бачка Паланка има преко 30 типова, подтипова и варијетета земљишта (слика 7). Приказ типова земљишта у табели 2 дат је оним редоследом
који означава вредност земљишта са становишта пољопривредне производње.
Табела 2: Врсте и типови земљишта на територији општине Бачка Паланка
Ред. број
1.

Врсте и типови земљишта
Чернозем
Гајњача
Ливадска црница
Ритска црница
Рендзина на лесу
Колувијално
Мочварно глејно
Укупно :

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Површина hа % од укупног земљишта
4266,85
512,25
41346,15
522,20

612,18
6756,17
155,54

54171,34

7,38
0,89
71,78
0,90
1,06
11,70
0,27
100,00

Педологију катастарске општине Нештин карактеришу земљишта која припадају
реду аутоморфних и хидроморфних земљишта.
У оквиру реда аутоморфних земљишта, на подручју катастарске општине Нештин
издвојене су:
1. Класа неразвијених земљишта, са типом:
-- колувијално земљиште
2. Класа хумусно-акумулативних земљишта са типовима:
-- чернозем
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-- рендзина
3. Класа камбичних земљишта са типом:
-- гајњача
У оквиру реда хидроморфних земљишта на комасационом подручју издвојен је
тип земљишта:
-- алувијално земљиште (флувисол).
3.5.1 ЧЕРНОЗЕМ
Чернозем са својим подтиповима, варијететим и формама заузима највеће површине на територији катастарске општине Нештин. Формиран је на лесном платоу и
представља природно добро од значаја за успешан развој пољопривредне производње.
Одликује се веома повољним хемијским, физичким, водно-ваздушним и производним карактеристикама. Највећим делом то су првокласна земљишта за пољопривредну
производњу која омогућују лаку обраду.
Због своје изузетне производне вредности потребно је рационално планирати коришћење ових земљишта, првенствено у пољопривредне сврхе.
Од варијетета земљишта типа чернозем могу се срести:
3.5.1.1 Чернозем карбонатни на лесном платоу
Чернозем карбонатни на лесном платоу у катастарској општини Нештин простире
се у северозападном делу подручја, западно од Нештинског потока, у близини насеља и
у мањем источном делу, на надморској висини у просеку од 120-130 m.n.m.
Основни профил припада A1-A1C-C типу. Присуство калцијум јона условљава
стварање повољне мрвичасте и зрнасте структуре која утиче на лакшу механичку обраду. Механички састав чернозема образованог на лесном платоу је иловаст, а мрвичастозрнаста структура даје му повољне физичке особине. На основу повољних физичких,
механичких и хемијских особина, чернозем у производном смислу обезбеђује високе
приносе ратарских, повртарских и воћарских култура, али се уз интензивну култивацију
морају примењивати и агротехничке мере.
3.5.1.2 Чернозем у огајњачавању
Чернозем у огајњачавању заузима североисточни део атара источно од Нештинског потока, део насељеног подручја и југозападни део територије, на надморској висини
у просеку од 100-130 m.n.m.
Основни профил припада A1-(B)-BC-C типу. Морфолошке карактеристике показују да овај варијетет чернозема представља прелазну фазу од чернозема ка гајњачи.
Сам процес огајњачавања настаје као последица повећане влажности, ширења шуме и
дубљег испирања креча.
Карактеристика овог земљишта је потпуна миграција карбоната из хумусно-акумулативног и камбичног хоризонта. Хоризонт (B) је увек нешто тежег механичког састава, због повећаног удела фракције глине, што доводи до веће збијености, нешто отежане
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водопропустљивости у односу на карбонатни чернозем и промену других физичких особина. Структура је мало крупнија, ситно грудваста или орашаста, тако да има и нешто
лошије физичко-механичке особине.
3.5.2 АЛУВИЈАЛНО ЗЕМЉИШТЕ (ФЛУВИСОЛ)
Овај тип земљишта образован је у северном делу атара. Поред Дунава простире
се ужа алувијална тераса (са котама од 79 до 81m.n.m.), где је заступљено алувијално
земљиште различитог механичког састава, угрожено плитким подземним водама, те је
пољопривредно-производна способност овог земљишта неједнака.
Основни профил код овог земљишта је I-II-III. Алувијално земљиште је слојевито, нема формиран хумусно-акумулативан хоризонт или је он иницијално развијен (А).
Ово је последица сталног таложења или одношења материјала поплавним водама Дунава. Одликује се разноврсним слојевима који се означавају римским бројевима. Карактерише га велико варирање нивоа подземне воде, појава процеса оглејавања, тако да може
доћи до формирања и оглејаног Г хоризонта.
Физичке и хемијске особине овог земљишта зависе од броја слојева, њихове дебљине, гранулометријског, хемијског и минералног састава. Механички састав се креће од
пескуше до иловаче, са или без скелетног материјала, а гравитационо и капиларно кретање воде је веома отежано услед ређања слојева различитог механичког састава.
Производне карактеристике ових земљишта зависе у највећој мери од режима
плављења, режима подземних вода и степена њихове минерализације. Динамика подземних вода подудара се са колебањем водостаја Дунава, тако да је у време поплава и
ниво подземне воде највиши, а цео профил земљишта је под сталним процесом влажења.
Системском заштитом од поплава и фертилизацијом оваква земљишта представљају валики потенцијал за гајење свих ратарских, а посебно повртарских култура.
3.5.3 РЕНДЗИНА
Рендзина се појављује у централном и јужном делу катастарске општине Нештин.
Формирана је на лесној заравни, која представља део фрушкогорске лесне заравни.
Има профил грађе A1-A1C-C-R. Већином су то релативно плитка земљишта, пропустљива за воду, богата хумусом. Главни педогенетски процес је формирање зрелог хумуса са развијеним органо-минералним комплексом и стабилном зрнастом структуром.
Рендзина на лесу има најповољнији иловаст механички састав, што јој обезбеђује
повољне водно-ваздушне особине и физичко-механичка својства. Користе се претежно
у пољопривредној производњи (виногради, воћњаци, ливаде), а погодни су и за све врсте
шумског дрвећа.
3.5.4 ГАЈЊАЧА
Гајњача заузима јужни део комасационог подручја, брдско-брежуљкасти предео,
на надморској висини од 130-250 m.n.m.
Ово земљиште има профил типа A1-(B)-BC-C. Долази до стварања карактеристичног камбичног (B) хоризонта који је увек моћнији од А хоризонта и нешто тежег
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састава. Оне су обавезно безкарбонатне у А и (B) хоризонту, али су добро засићене базама и због тога су неутралне до слабо киселе рекције.
Структура хумусног хоризонта је најчешће зрнаста или грашкаста, а у (B) хоризонту углавном орашаста. Гајњаче су претежно тежег иловастог састава, с нешто повећаном количином глине у (B) хоризонту. Такав механички састав, уз доста повољну
структуру, обезбеђује овим земљиштима повољне физичке особине (добру дренираност,
повољан ваздушни режим).
Највећу продуктивност имају гајњаче на лесу, то су најдубља земљишта овог
типа и представљају добра пољопривредна земљишта. Погодна су за гајење свих врста
пољопривредних култура, укључујући винограде и воћњаке, а наводњавањем и фертилизацијом доводе се у ниво високе плодности.
3.5.5 КОЛУВИЈАЛНО ЗЕМЉИШТЕ
Колувијално земљиште заузима део насељеног подручја и простире се долином
Нештинског потока.
Колувијална земљишта формирају се процесом спирања са виших и акумулацијом земљишног материјала на нижим деловима терена, у подножју падина, по ободу
алувијалних равни река, потока и водотока.
Основни профил код овог земљишта је (А)-C. Због сталног наношења новог материјала колувијум остаје са иницијалним (А) хоризонтом који садржи мало хумуса. Испод
њега могу да се јаве неправилни слојеви наноса који су обично јако дубоки. Испод наноса
је фосилно земљиште.
Особине колувијума су веома различите, пошто материјал који се спира и депонује може да потиче од веома различитих земљишта. Немају изражену структуру, а
механички састав је доста неуједначен. Дубоки, мање скелетни колувијуми с превагом
ситног земљишног материјала често се користе у пољопривреди за воћњаке, винограде,
дуваништа. Скелетни варијетети у којима доминирају одломци стена погодни су за све
врсте шумског дрвећа.
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Слика 7: Педолошка карта и тематска карта земљиног покривача,
епоха 2006 - подручје катастарске општине Нештин
3.6 КЛИМА
На основу анализираних климатских услова (температуре ваздуха, осунчања, облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра), према метеоролошкој станици Нови
Сад, може се закључити да на подручју општине Бачка Паланка влада умерено- континентална клима, са модификацијом микроклимата Бачке равнице и утицаја речне долине
Дунава.
Климатска својства територије катастарске општине Нештин могу се пратити на
бази података о климатским параметрима са хидрометеоролошке станице Нови Сад,
Републичког хидрометеоролошког завода, која се може сматрати репрезентативном за
пројектно подручје, односно катастарску општину.
Да би се имао увид у деловање појединих климатских елемената на подручју катастарске општине Нештин наведене су основне карактеристике-вредности температуре
ваздуха, падавина, облачност и влажност ваздуха (табела 3).
Табела 3: Климатски елементи7
Месеци
Станица

I

II

II

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

16,9

11,8

5,9

1,5

Средња месечна температура ваздуха ( º С )
Нови Сад

0,2

1,6

6,4

11,8

17,3

20,1

21,9

21,6

7 Извор података: РХМЗ у Београду, Метеоролошки годишњаци од 1960. до 1989. године
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Средња вредност релативне влажности ваздуха ( % )
Нови Сад

85

79

71

67

66

69

68

68

72

76

82

86

16

37

45

59

74

57,5

53,8

52,7

53,8

48,8

Средња облачност (% )
Нови Сад

63

74

34

57

54

29

26

Средња висина падавина ( mm )
Нови Сад

39,1

31,4

42,5

49,2

63,0

91,4

64,3

Просечна вредност средњих годишњих температура ваздуха по годинама износила је 11,5°C, при чему је најнижа вредност забележена у јануару 0,3°C, а највиша у јулу
21,9°C. Апсолутни максимум температуре ваздуха забележен је у августу са вредношћу
од 39,5°C, а апсолутни минимум температуре ваздуха забележен је у јануару са вредношћу од -25,0°C. Просечна годишња вредност релативне влажности износи 73,9%. Просечна годишња облачност износи 52%,тј. нешто више од половине неба је прекривено
облацима.
Распоред падавина по годишњим добима је следећи: лети се излучи највише падавина (213mm или 32,9%), у пролеће се просечно излучи 154mm или 23,8%, у јесен 160mm
(24,7%) и зими 119mm (18,4%). За пољопривреду овакав распоред падавина је од великог
значаја, јер се највише падавина излучи за време вегетационог периода биљака (од априла до септембра).
На територији општине Бачка Паланка ветрови се јављају из свих праваца. Најизразитији је северозападни ветар који најчешће дува у летњем делу године. Други по
учесталости је југоисточни ветар – кошава, који дува у зимској половини године. Брзине
ветрова су мале, најчешће износе 2-3 m/sek. Просечан број дана са јаким ветром (више од
6 бофора) на годишњем нивоу износи 80,7 дана.
Према реонизацији територије Војводине по учесталости најштетнијих ветрова,
територија атара катастарске општине Нештин спада у зону која је под изразитим утицајем ветрова из правца северозапад-југоисток (графикон 1, слика 8).

Графикон 1: Релативне честине ветра по правцима и тишине у промилима и средње
брзине ветра у m/s за метеоролошку станицу Нови Сад у периоду од 1981-2010.године
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Слика 8: Реонизација по учесталости најштетнијих ветрова у Војводини
Температура је важан фактор за биљну производњу и разне процесе биљне производње (фотосинтеза, транспирација и асимилација хранљивих материја). Годишњи ток
средње месечне температуре ваздуха на подручју комасационог премера у катастарској
општини Нештин је правилан.
Падавине су основни извор воде у земљишту. Оне омогућавају биљци узимање
хранљивих материја, које се у земљишту налазе већином у облику неприступачном за
биљке. Падавине у катастарској општини Нештин имају све одлике средње-европског
падавинског режима.
Ветар двојако утиче на климатске услове овог подручја. Брзина ветра утиче на
интезитет потенцијалног испаравања, а тиме на кретање и садржај воде у земљишту и
биљкама.
Клима је поред педолошког покривача један од најважнијих фактора који утиче на
живот, како биљног, тако и животињског света. Од ње зависи која биљна заједница може
да опстане и да даје најбоље приносе. Климатски фактори одређују које ће се културе
гајити на комасационом подручју.
3.7 КАНАЛСКА МРЕЖА
Главно хидрографско обележје теритирије општине Бачка Паланка даје река Дунав као међународни пловни пут. У јужном делу територије где Дунав представља њену
природну границу река је заступљена у дужини од 29 km.
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Површине које се налазе у систему за наводњавање на подручју општине Бачка
Паланка за сада су незнатне. Према подацима којима располажемо, на подручју oпштине Бачка Паланка наводњавање се обавља на површини од 4626 ха, што чини 10% од
укупно обрадивих површина општине. Развој наводњавања у општини Бачка Паланка у
наредном периоду требало би усмерити првенствено на боље коришћење ХС “ДТД” и изградњу нових система за наводњавање на значајно већим површинама од досадашњих8.
На подручју општине Бачка Паланка налази се 10 подсистема за одводњавање
(сливних површина) који у потпуности покривају територију општине на бачкој страни,
њих сачињава мрежа отворених канала. Систем одводњавања је гравитациони. Гравитационо oдводњавање се одвија природним путем у реципијенте канале ОКМ и Дунав.
На 4 гравитациона слива (Младеново, Бачка Паланка (рит), Нова Паланка – Сајловац,
Тамана – Павловац) постављене су црпне станице помоћу којих се при великим водама
обавља пумпање сувишне воде из каналске мреже и врши њено испуштање у реципијент,
који за овај систем пред ставља река Дунав.
Примарна, секундарна и терцијална каналска мрежа за одводњавање на подручју
oпштине Бачка Паланка је у лошем стању. Канали су углавном закоровљени и замуљени.
Ситуацију још више погоршава то што су многи ободни канали за одводњавање у потпуности или делимично затрпани9.

Слика 9: Регионални хидросистем Срем – Подсистем горња зона - запад10
8 Извод из Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Бачка Паланка
9 Извод из Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине
Бачка Паланка
10 Мапа МЕЛИОРАЦИЈЕ извор података "ЈВП Воде Војводине"
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На сремској страни општине Бачка Паланка, на падинама Фрушке горе, на подручју катастарских општина Нештин и Визић не постоје изграђени канали за наводњавање и одводњавање. Постојећи водотоци, фрушкогорски потоци међу којима се убраја и
Нештински поток, нису каналисани. Ови потоци имају сталну воду, неки после неколико
километара тока пониру и отичу подземно, а корита потока често су забарене и замочварене зоне са сасвим плитким изданима. Ово подручје припада Регионалном хидросистему Срем - Подсистем горња зона – запад (слика 9).
У зависности од карактеристика земљишта и режима подземних вода, наводњавање, по правилу, треба да је у спрези са одводњавањем и општим уређењем мелиоративног подручја.
Крајњи северни део територије катастарске општине Нештин везан је за приобаље
Дунава и припада зони брањеног подручја од дотока великих вода. Поред Нештина тече
Нештински Дунавац, активан ток којим се вода креће успорено, нарочито лети при ниском водостају Дунава. Дуж обале Дунава, није изграђен одбрамбени насип.
На подручју катастарске општине Нештин, у бази података катастра непокретности извршен је упис водног земљишта за 17 катастарских парцела површине 309,2565 ha.
За подручје катастарске општине Нештин надлежно је Водопривредно предузеће
"Шајкашка", Нови Сад, које у оквиру своје делатности поред осталог врши заштиту од
штетног дејиства вода, искоришћавање воде за пољопривреду, пројектовање и изградњу
система за одводњавање и наводњавање и газдовање водним ресурсима (територија ВП
"Шајкашка" слика 10).

Слика 10: Подручје ВП "Шајкашка", Нови Сад
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3.8 ПУТНА МРЕЖА
Територија општине Бачка Паланка има изузетно повољан геосаобраћајни положај преко које прелазе значајни саобраћајни правци.
На нивоу општине Бачка Паланка развијена је мрежа државих путева I и II реда и
локалних путева у дужини од 300 км, којима су повезана сва насеља у општини. У оквиру општине постоје и некатегорисани (атарски11) путеви, који су у функцији остваривања
веза насеља са садржајима у атару.
Први по важности на простору општине Бачка Паланка је постојећи државни пут
I реда бр. 18 (IВ реда број 12.12) Келебија – Суботица – Сомбор – Оџаци – Бачка Паланка – (прекид због територије Хрватске) – Шид – Е-70 – Сремска Рача (граница са БиХ)
и државни пут I реда бр. 7 Српска Црња (граница Румуније) – Нова Црња – Житиште
–Зрењанин – Нови Сад – Бачка Паланка.
Други по важности су државни путеви II реда:
-- бр. 119 Хоргош – Кањижа – Сента – Бачка Топола – Кула -Савино Село – Гајдобра – Бачка Паланка;
-- бр. 119.2 Гајдобра – Челарево (ДП бр.7);
-- бр. 102 Бачко Ново Село – Бач – Ратково – Силбаш – Бачки Петровац– Нови Сад;
-- бр. 104 Оџаци – Пивнице – Деспотово – Змајево – Сириг – Темерин – Жабаљ;
-- бр. 107 (граница Хрватске) – Нештин – Сусек – Беочин – Нови Сад.
У постојећем стању насеља Нештин и Визић немају директну везу са општинским
центром Бачком Паланком.
На територији општине се налазе и два државна пута (локална), државни пут бр.
18 – Младеново и државни пут број бр. 107 – Нештин. Из ових путева настају готово сви
радијални правци атарски путеви који су од великог значаја за одвијање саобраћаја током убирања летине. Укупно стање одвијања саобраћаја у оквиру овог простора може се
сматрати задовољавајућим, осим пролаза кроз насеља, где представљају главне насељске саобраћајнице.
Концепција друмског саобраћаја на територији општине Бачка Паланка базирана се на изградњи новог државног пута I и II реда, реконструкцији и рехабилитацији
постојећих путних праваца, изградњи обилазница око насеља и изградњи, реконструкцији општинских путева.
ППППН Фрушке горе планирано је ''повезивање коридора X и Xb преко Фрушке
горе државним путем I реда бр. 18, бр. 18/1, бр. 21 и бр. 22/1''. Државни пут I реда бр. 18/1
користи постојећу трасу кроз центар Бачке Паланке, преко постојећег моста, кроз Илок
(територија Републике Хрватске). Планирани правац државног пута бр.18 преко Фрушке
горе, са циљем да преко Дунава остари међурегионално повезивање општине Бачка Паланка, подразумева и изградњу новог моста преко Дунава, ''у зони Челарево – Нештин''.
До изградње моста, веза бачке и сремске стране општине оствариваће се трајектом, који
ће заменити скелу.
11 Под атаским (пољским) путевима подразумевају се некатегирисани путеви који повезују парцеле
пољопривредног земљишта изван граница грађевинског подручја насеља
12 Број пута према новој Уредби о категоризацији државних путева ("Службени гласник РС",
бр.14/2012)
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Железнички саобраћај на простору општине Бачка Паланка се одвија преко пруге
Нови Сад – Гајдобра – Богојево, као и пруге Гајдобра – Бачка Паланка. Железничка пруга Нови Сад – Гајдобра – Богојево спада у групу главних пруга у Војводини и на њој се
обавља путничко робни транспорт.
Водни саобраћај, иако просторно присутан преко међународног пловног пута реке Дунав, у постојећем стању не користи се у сразмери са потенцијалним могућностима, при извршењу транспорта роба за потребе овог и околног простора.
Простор катастарске општине Нештин карактерише поред постојања државног
пут (локални) број бр. 107 у джини од око 7 km и постојање релативно развијене мреже некатегорисаних (атарских) путева. На простору Националног парка "Фрушка гора",
подручје шума и шумског земљишта постоји развијена мрежа атарских-шумских путева.
Ширина атарских путева је од 4m до 10 m. Укупна дужина атарских путева на подручју
комасационог премера је око 30km. Ови путеви се морају просторно уредити како би
представљали основу за уређење атара-комасације. Концепт развојног уређење пољских
путева у „Мастер плану одрживог развоја Фрушке горе 2012-2022.“, је да: "у поступку
уређења земљишне територије на деловима где није спроведена комасација, као и у поступку комасације земљишта, мрежу пољских путева треба пројектовати истовремено
са каналском мрежом, мрежом пољозаштитних појасева и објектима предвиђеним противерозионим мерама. На тај начин се постижу усклађене и функционалне трасе ових
објеката уз истовремено формирање правилних парцела груписаног поседа свих учесника комасације".
3.9 ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
Општа демографска ситуација на подручју општине Бачка Паланка анализирана за период 1948-2002. година је повољна у погледу сталног пораста броја становника.
Основне демографске карактеристике општине, су тренд пораста укупног броја становника у периоду 1948-2002. године, на подручју насеља Бачка Паланка, док се у другим
насељима бележи опадање укупног броја становника (слика 11).

Слика 11: Кретање укупног броја становника у периоду од 1948-2002.13
13 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012.
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Према попису становништва 2002. године, у 14 насеља општине Бачка Паланка
живи 60.966 становника, просечне популационе величине 4355 становника, што је уједно
и просечна величина насеља у АП Војводина. Бачка Паланка, центар општине, је највеће
насеље са 27 924 становника, где данас живи 50,4% становника, док је насеље Визић
најмање, са 267 становника.
Подаци добијени на основу анализе миграционих кретања извршене на основу података Пописа 2002. године, су такви, да учешће аутохтоног становништва је 54,0%, док
46,0% чини досељено становништво из других општинa, односно републике.
Демографске карактеристике за несеља Нештин преузете су из Просторног плана
и приказане су табеларно заједно са карактеристикама укупног броја становника на целој територији општине Бачка Паланка (табела 4).
Табела 4: Креатање укупног броја становника, период 1948-2002. година
Насеље
Нештин
Општина
Бачка
Паланка

1948.
1120

1953.
1163

Година пописа
1961.
1971.
1981.
1217
1088
1043

1991.
1005

2002.
900

46 795

48 948

52 199

58 842

60 966

54 380

58 155

Прос. стопа раста
1948/02 1991/02
- 0,41
-1,01
0,49

0,32

Анализа кретања укупнког броја становника у насељу Нештин, за период од 19482002. године, указала је на тренд пада укупног броја становника по просечној годишњој
стопи од -0,41%. Популациона величина перманентно опада, од пописа 1961. године.
Анализа миграционих кретања извршена је на основу података пописа становништва, домаћинстава и станова 2011. године и приказана је табеларно за територију
општине Бачка Паланка (табела 5).
Табела 5: Миграциона кретања14
Од рођења
Досељено из
Досељено
станује
непознато
другог
у место
друге
друге
Насеља Укупно у истом
насеље
насеља
сталног
општине републике досељена
месту
исте
становања
републике државе
становања
општине
Општина
Бачка
55528
31146
24382
5098
6896
12388
Паланка

Према овим подацима, 56% становника општине од рођења станује у истом месту,
док 44% чини досељено становништво. У категорији досељеног становништва највеће
учешће имају спољне миграције (79%), док миграције унутар општине чине 21% укупних миграција. У категорији спољних миграција становништво досељено из других република и држава учествује са 51%15.
14 Извор података Републички завод за статистику, табела 4, 5 и 6
15 Извод из Књиге Становништво - Миграције, 2013. година, Републички завод за статистику
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Укупан број домаћинстава у насељу Нештин је у анализираном периоду (19482002. година) опадао по просечној годишњој стопи од 0,05%. Број домаћинстава је растао
до 1981. године, а затим је забележено опадање броја домаћинстава. Просечна величина
домаћинства опадала је од 3,4 до 2,6 чланова по домаћинству, као последица процеса
раслојавања домаћинстава (табела 6).
Табела 6: Број домаћинстава и број чланова по домаћинству
Насеље
Нештиндомаћин.
НештинЧланови

1948.

Година пописа домаћинства
1953. 1961. 1971. 1981. 1991.

2002.

Прос. стопа раста
1948/02 1981/02

327

346

381

339

352

345

346

0,05

-0,02

3,4

3,4

3,2

3,2

3,0

2,9

2,6

-0,24

-0,10

Према првим објављеним резултатима Пописа 2011. године, Републичког завода
за статистику, општина Бачка Паланка бележи апсолутни пад броја становника (20022011) који износи -5605. Укупан број становника у општини Бачка Паланка према Попису
2011. године износи 55361. На подручју насељеног места Нештин има 790 становника, 299
домаћинстава и 509 станова.
Ову неповољну демографску ситуацију неопходно је бар ублажити и адекватним
мерама на нивоу државе и општине створити услове да се задржи становништво, обезбеђењем радних места и подизањем на виши ниво укупних услова живота у насељима
општине Бачка Паланка, па самим тим и у насељу Нештин.
3.10 СТАЊЕ УРЕЂЕНОСТИ И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Пољопривредне површине су основ и најважније средство пољопривредне производње, а пољопривреда је једна од најзначајнијих привредних грана у општини Бачка
Паланка. Имајући то у виду, тежња општине је да се пољопривредно земљиште потпуније искористи, односно створе бољи услови за производњу, што је омогућено Законом о
пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), односно
уређењем земљишта комасацијом.
Под пољопривредним земљиштем у смислу анализе стања уређености и коришћења пољопривредног земљишта сматрају се њиве, вртови, воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, трстици и мочваре.
Општина Бачка Паланка располаже са 47 172,01 ha пољопривредних површина,
што чини 81,52% њене укупне територије, од чега обрадиве површине чине 79,43%, а
од њих 96,04% припада ораницама и баштама (табела 7). Проценат ораничних површина посматран по катастарским општинама махом је уједначен, изузимајући катастарске
општине Визић, Нештин и Бачка Паланка-град. Тако у катастарској општини Бачка Паланка-град оранице чине 30,14% укупних површина, а катастарским општинама Нештин
и Визић око 52%.

27. мај 2014. године

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 11/2014 - страна 369

Табела 7: Структура коришћења земљишта по категоријама16

Назив КО

шумe
ha/%

њива
ha/%

воћ- вино ливњак -град ада
ha/% ha/% ha/%

873,27
9,69
Бачка
105,76
Паланка- град 5,94
0,69
Деспотово
0,02
1,55
Гајдобра
0,04
1310,04
Младеново
17,91
835,57
Нештин
26,23
0,00
Нова Гајдобра
0,00
312,53
Нова Паланка
13,87
0,26
Обровац
0,01
7,48
Параге
0,37
15,08
Пивнице
0,26
13,13
Силбаш
0,31
16,91
Товаришево
0,31
406,41
Визић
34,61
137,00
Челарево
4,10

Бачка Паланка

Укупно

Укупно
обрадиво
ha/%
7258,54
80,58
536,21
30,14
3427,60
84,70
3253,02
90,72
5065,72
69,25
1659,20
52,08
1496,91
94,16
1577,74
70,04
2712,44
89,14
1852,30
91,46
5221,01
90,94
3815,90
90,68
4854,07
90,16
613,43
52,23
2618,99
78,47

7252,80 5,17 0,57
0,00
80,52
0,06 0,01
522,87 11,72 0,91 0,70
29,39
0,66 0,05 0,04
3215,00 3,05 2,21 207,34
79,44
0,08 0,05 5,12
3251,89 0,77 0,36 0,00
90,69
0,02 0,01 0,00
4997,02 0,30 1,78 66,62
68,31
0,00 0,02 0,91
1426,09 58,95 72,79 101,37
44,77
1,85 2,28 3,18
1495,94 0,22 0,75 0,00
84,10
0,01 0,04 0,00
1577,56 0,19 0,00 0,00
70,03
0,01 0,00 0,00
2703,77 4,63 4,04 0,00
88,86
0,15 0,13 0,00
1851,52 0,78 0,00 0,00
91,42
0,04 0,00 0,00
5204,01 2,39 14,61 0,00
90,65
0,04 0,25 0,00
3808,47 4,34 2,32 0,78
90,50
0,10 0,06 0,02
4841,46 8,17 4,25 0,19
89,92
0,15 0,08 0,00
539,02 12,79 12,70 48,92
45,90
1,09 1,08 4,17
2616,78 1,44 0,77 0,00
78,40
0,04 0,02 0,00
118,0
4035,67 45304,21 114,90
425,92 45963,09
7
6,97
78,29
0,20
0,74
79,43
0,20

пашњак
ha/%

трст.
мочв.
ha/%

68,89

24,42

103,10 81,08
110,48

4,63

34,04

0,00

67,32

4,42

261,52

6,73

13,26

5,50

78,25

2,28

13,28

1,20

9,41

0,00

15,61

2,46

17,62

3,74

71,57

0,00

107,90

0,23

35,60

64,38

1007,87 201,05
1,74
0,35

необрaдиво
ha/%
93,31
1,04
184,17
10,35
115,11
2,84
34,04
0,95
71,74
0,98
268,25
8,42
18,76
1,05
80,54
3,58
14,47
0,48
9,41
0,46
18,07
0,31
21,36
0,51
71,57
1,33
108,13
9,21
99,98
3,00

пољопривредно
ha/%
7351,85
81,62
720,38
40,49
3542,71
87,54
3287,06
91,67
5137,46
70,23
1927,45
60,50
1515,67
85,21
1658,28
73,61
2726,91
89,62
1861,71
91,92
5239,08
91,26
3837,26
91,18
4925,64
91,49
721,55
61,44
2718,97
81,47
47172,0
1208,91
1
2,09
81,52

плодно
ha/%

неплодно
ha/%

8225,12
91,31
826,14
46,44
3543,40
87,56
3288,62
91,71
6447,50
88,14
2763,02
86,73
1515,67
85,21
1970,81
87,48
2727,18
89,63
1869,19
92,29
5254,16
91,52
3850,39
91,50
4942,54
91,80
1127,96
96,05
2855,97
85,57

782,81
8,69
952,90
53,56
503,55
12,44
297,28
8,29
867,51
11,86
422,67
13,27
263,07
14,79
281,96
12,52
315,67
10,37
156,09
7,71
486,79
8,48
357,87
8,50
441,38
8,20
46,44
3,95
418,57
14,43

51207,68 6657,59
88,49
11,51

Плодно земљиште17 (пољопривредно и шумско) учествује у укупном земљишту
са 88,49% (51 207,68ha), док је под неплодним земљиштем 6657,59ha или 11,51% укупне
територије (табела 8). Овакав однос може се сматрати у границама просечних вредности
за АП Војводину (89,84 : 10,16).
Табела 8: Структура коришћења земљишта18
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Структура коришћења земљишта
Пољопривредно земљиште
- обрадиво
- необрадиво
Шумско земљиште
Укупно плодно (1+2)
Водно земљиште
Грађевинско земљиште
Укупно:

Општина Бачка Паланка Учешће површине у %
површина hа
47 172,01
78,60
45 963,09
79,43
1208,92
2,09
4035,67
6,97
51 207,68
88,49
2175,42
3,68
5679,82
9,64
59 020,91
100,00

16 Извор података: Просторни план општине Бачка Паланка, 2010. година и Републички геодетски завод
17 Под плодним земљиштем подразумева се способност земљишта да истовремено задовољи потребе
биљака за водом, хранљивим материјама, ваздухом, топлотом, простором за коренов систем, као и
повољним биохемијским режимом
18 Извор података: Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Бачка Паланка
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У оквиру пољопривреде, ратарство представља њену најважнију грану. На територији општине највише се гаје житарице, индустријско биље, разне повртарске културе
и сточно крмно биље. Под воћњацима и виноградима је свега 0,40% обрадивих површина општине, што значи да овај потенцијал није искоришћен. По значају обима и вредности производње сточарство заузима друго место међу гранама пољопривреде.
На територији општине Бачка Паланка, уређење пољопривредног земљишта путем комасације извршено је у катастарским општинама Младеново, Гајдобра, Товаришево, Бачка Паланка, Бачка Паланка-град, Нова Паланка Силбаш, Обровац, Челарево,
Пивнице, Параге и Нова Гајдобра. Остварени су значајни резултати у погледу формирања грађевинског реона, дефинисања каналске и путне мреже, створени су услови за
наводњавање, решени су имовинско правни односи, формиране су парцеле правилних
облика и оријентације, формирани су велики комплекси за савремену производњу, извршен премер и основан катастар непокретности.
На подручју катастарске општине Деспотово у току је реализација Програма комасације. За катастарске општине Визић и Нештин потребно је извршити комасацију
пољопривредног земљишта како би се створили услови за његово боље и рационалније
коришћење. Потребно је извршити обнову катастра непокретности извођењем катастарског премера за грађевинска подручја насеља Нештин и Визић и за подручје грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља Нештин, у делу територије где су
према Просторном плану општине Бачка Паланка планиране зоне кућа за одмор и реализовати ове радове.
На подручју катастарске општине Нештин од укупне површине пољопривредно
земљиште (обрадиво и необрадиво) има заступљеност са учешћем од око 60,40 %. Највеће
површине припадају њивама 44,49%, пашњаци и ливаде заступљене са око 11,37%. Остале површине су под воћњацима, виноградима, трстицима и мочварама (табела 9).
Табела 9: Начин коришћења пољопривредног земљишта
у катастарској општини Нештин19
Начин коришћења земљишта
Пољопривредно
1.Обрадиво
- Њива
- Врт
- Воћњак
- Виноград
- Ливада
2.Необрадиво
- Пашњак
- Трстици и мочваре

Површина у hа
1924,92
1657,16
1417,45
0,00
59,22
79,05
101,37
267,76
261,03
6,73

%
60,40
52,00
44,49
0,00
1,85
2,48
3,18
8,40
8,19
0,21

Пољопривредна производња у заштићеним подручјима, има ограничења, која
проистичу из потребе да се она усклади са режимом заштите еколошке целине у којој
се одвија. У досадашњој пракси нису искоришћене све могућности бављења пољопривредом у оквиру самог Националног парка "Фрушка гора", што је негативно утицало на
очување и заштиту природе, а посебно на очување пашњачких површина.
19 Извор података: Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Бачка Планка,
2013. година
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Воћарско-виноградарски засади нису заступљени у мери у којој би могли бити
с обзиром на погодности простора (нарочито у катастарској општини Нештин је богата
традиција воћарске и виноградарске производње), за сада су формирани углавном на
уситњеним поседима.
Укупна повшине катастарске општине Нештин износи 3185,6896 hа, а пољопривредно замљиште обухвата површину од 1924,92 hа. Просечна површина катастарске
парцеле за целу катастарску општину је 0,53 hа, а просечна површина поседа по домаћинству износи 10,60 hа. Максималан број парцела у поседу једног домаћинства износи 20,24 катастарских парцела. Приступ катастарским парцелама се одвија већином
преко атарских и шумских (подручје Националног парка "Фрушка гора") путева ширине
од 4 - 10m, који имају земљани коловозни застор. Део путне мреже је и државни пут II
реда који пролази преко територије катастарске општине Нештин у дужини од око 7km.
Стање уређености пољопривредног земљишта даје лошије показатеље, у погледу просечне површине катастарске парцеле и максималаног броја парцела у поседу једног домаћинства. То је резултат постојања велике површине дела катастарске општине Нештин под шумским и водним земљиштем. Стање уређености пољопривредног
земљишта није задовољавајуће. Неплодно земљиште и земљиште за посебне намене на
подручју катастарске општине Нештин захвата површину од 423,5406 hа. Структура начина коришћења овог земљишта приказана је у табели 10.
Табела 10: Структура начина коришћења неплодног земљишта20
Начин коришћења земљишта
Неплодно земљиште
Река
Поток
Вододерина
Остало природно неплодно земљиште
Остало вештачки створено
неплодно земљиште
Земљиште посебне намене
Гробље
Ров
Канал
Јавни парк
Земљиште под зградама
Земљиште уз зграду
Укупно:

Укупан број парцела
82
6
6
2
5

Површина у hа
331,0920
307,1693
1,8504
0,0180
0,2305

63

21,0461

1244
4
2
1
2
762
473
1326

92,4486
1,0298
0,1299
0,5899
0,0579
69,9445
21,4743
423,5406

Према подели земљишта на дренажне класе која је дата у Водоприведној Основи
Републике Србије (ВОС), земљиште на подручју катастарске општине Нештин према
природној дренираности земљишта је "IV дренажна класа која обухвата лака земљишта,
која су природно умерено дренирана, стога су њихове површине ниског степена угожености".
На територији катастарске општине Нештин, на пољопривредном земљишту изграђени су објекати који се користе за примарну пољопривредну производњу. За рацио20 Извор података: Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Бачка Паланка,
2013. година
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нално коришћење пољопривредног земљишта у Просторном плану прецизно је дефинисана намена простора на подручју уређења пољопривредног земљишта. У Плану су дате
основне смернице за уређење и заштиту пољопривредног земљишта, као и могућности
за изградњу објеката на пољопривредном земљишту. Омогућена је изградња објеката
пољопривредних газдинстава, који садрже објекте намењене породичном становању и
објекте намењене пољопривредној производњи.
На подручју катастарске општине Нештин одређене су воћарско-виноградарске
зоне где је дозвољена изградња објеката у функцији виноградарства и воћарства. Поред
постојећих зона, могуће је формирати нове воћарско-виноградарске зоне, за које важе
услови прописани Просторним планом општине Бачка Паланка (прилогу 7.2.).
За изградњу воћарско-виноградарских објеката на подручју катастарске општине Нештин (заштитна зона НП ''Фрушка гора'') дефинисана су правила грађења тако да
површина нових парцела на којима је могућа изградња воћарско-виноградарског објекта
износи минимум 2500 m², с тим да се најмање 80 % површине парцеле мора користити
као воћњак или виноград.
На основу досадашњих искустава, ограничења у развоју пољопривреде представљају уситњеност катастарских парцела обрадивог пољопривредног земљишта, појављивање сушних година, непостојање система за одводњавање и наводњавање пољопривредних површина, неизграђени приступни путеви и просторна организација саобраћајне инфраструктуре друмски (као примарни) и водни саобраћај (као секундарни).
Пољопривредно земљиште, које се на територији катастарске општине Нештин
углавном користи за ратарску производњу, потребно је штитити мерама и активностима
којима се трајно обезбеђују природне функције земљишта.
У наредном периду неопходно је реализовати планска решења просторног развоја
према Просторном плану општине Бачка Паланка на територији катастарске општине
Нештин, која поред осталог обухватају укрупњавање поседа, израдњу планираних инфраструктурних објеката, заштиту подручја, планирану регулацију Нештинског потока
са изградњом акумулације на овом потоку, са основним функцијама одбране од поплава,
задржавањем поплавног таласа у акумулацији, обезбеђење потребних количина воде за
наводњавање и коришћење акумулационог базена за полусистемски рибњак.
3.11 СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА
На подручју општине Бачка Паланка шуме и шумско земљиште заузимају површину од 4035,67ha или 6,97% (табела 11), што је назнатно већи проценат у односу на
шумовитост АПВ (6,64%).
Табела 11: Заступљеност шума и шумског земљишта21
Редни број

Назив КО

1.
2.
3.

Бачка Паланка
Бачка Паланка-град
Деспотово

21 Извор

Површина шумског
земљишта у ha
873,27
105,76
0,69

Шумовитост у %
9,69
5,94
0,02

података: Просторни план општине Бачка Паланка, 2010. и Републички
геодетски завод, Служба за катастар непокретности Бачка Паланка
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11
12
13
14
15
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Гајдобра
Младеново
Нештин
Нова Гајдобра
Нова Паланка
Обровац
Параге
Пивнице
Силбаш
Товаришево
Визић
Челарево
Укупно:

1,55
1310,04
835,57
0,00
312,53
0,26
7,48
15,08
13,13
16,91
406,41
137,00
4035,67
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0,04
17,91
26,23
0,00
13,87
0,01
0,37
0,26
0,31
0,31
34,61
4,10
6,97

Највећи комплекси шума се налазе у јужном и југозападном делу општине. У
фрушкогорском делу општине су шуме које припадају Националном парку "Фрушка
гора". Газодовање овим шумама је у надлежности ЈП ''Војводинашуме'' и ЈП "Национални парк Фрушка гора".
На територији катастарске општине Нештин, према катастарским подацима из
2013. године, заступљене су шуме и шумско земљиште у површини од 835,57ha, док шумовитост у процентима износи 26,23% (табела 11). Површине под шумама и заштитним
зеленилом налазе се у оквиру Националног парка "Фрушка гора" (809,84 ha22) и шумских
појасева у атару, јужно од насеља Нештин, у правцу пружања насељске саобраћајнице
преама атару и Националном парку "Фрушка гора" и поред Нештинског потока. Шуме
на подручју катастарске општине Нештин имају заштитно – регулативну улогу и производну функцију.
Шумама "Јучнобачког шумског подручја" газдује Шумско газдинство "Нови Сад"
из Новог Сада, преко својих шумских управa у Плавни, Бачкој Паланци, Футогу, Ковиљу
и Тителу. Општа основа газдовања шумама која обухвата како државне, тако и приватне
шуме за Јужнобачко шумско подручје израђена је за период од 2005 - 2015. године. Поред
опште основе газдовање шумама и посебне основа газдовања шумама, у оквиру газдовања шумама израђују се извођачки планови и годишњи финансијски планови.
За повећање пошумљености потребно је формирати нове површине под шумама
на шумском земљишту и површинама запуштених пашњака, необрађених, еродираних и
на други начин деградираних површина, као и на земљиштима непогодним за пољопривредну производњу. Формирање ритских шума у приобаљу Дунава, у функцији је заштите и одбране од поплавних таласа.
Пољопривредно земљиште треба штитити ветрозаштитним појасевима од штетног дејства ветрова који утиче на прекомерно исушивање земљишта и одношење семена,
што за последицу има смањење приноса, без обзира на вискок проценат шумовитости на
подручју катастарске општине Нештин.
Ваншумско зеленило уз путеве и канале је, такође, у функцији заштите пољопривредног земљишта, с обзиром да утиче на унапређивање микроклиматских услова окружења, па ову меру заштите треба спровести на комасационом подручју.
22 Извор података: ППППН Фрушке горе до 2022. године
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Просторним планом општине Бачка Паланка је планирано у домену заштите,
уређење, коришћења и развоја природних система и ресурса, да шумско земљиште се
може повећати пошумљавањем у складу са његовим биолошким капацитетима. Приоритетна планска решења и пројекти у области шума, шумског земљишта и заштитних појасева је формирање мреже заштитних појасева на територији општине у оквиру
пољопривредног земљишта, путне и каналске мреже.
За извођачке радове на подизању пољозаштитних појасева и агрошумских производних система на подручју АП Војводина израђена је потребна техничка документација, финансирана делом од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, са циљем да се проценат пошумљености у Војводини повећа
за 3-4%.
3.12 ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ
Водно земљиште, у смислу Закона о водама, јесте земљиште на коме стално или
повремено има воде, због чега се формирају посебни хидролошки, геоморфолошки и биолошки односи који се одражавају на акватични и приобални екосистем.
Водно земљиште обухвата и напуштено корито и пешчани и шљунчани спруд који
вода повремено плави и земљиште које вода плави услед радова у простору (преграђивања текућих вода, експлоатације минералних сировина и слично).
Приобално земљиште, у смислу Закона о водама, јесте појас земљишта непосредно уз корито за велику воду водотока који служи одржавању заштитних објеката и корита за велику воду и обављању других активности које се односе на управљање водама.
Коришћење и уређење водног земљишта регулисано је Законом о водама, којим су
дефинисане забране, ограничења права и обавезе власника и корисника водног земљишта
и водних објеката.
На подручју општине Бачка Паланка водно земљиште учествује у великом проценту имајући у виду да у јужном делу територије општине протиче река Дунав која са
Моховском адом, Шаренградском адом, Хагел и Адом захата површину од око 1144 ha.
Дунав има све карактеристике равничарске реке са широком вијугавом долином и алувијалним наносима. Максимални водостаји се јављају у пролеће, а минимални од јесени
до децембра.
Потенцијали и ограничења код коришћења водног земљишта на подручју општине
Бачка Паланка огледају се у пружању могућности за наводњавање, формирање марина,
рибарење, подизање атрактивних туристичких понуда, спорт и рекреацију, експлоатацију грађевинског материјала, док проблеми настају услед промењљивог нивоа водостаја
током године, високог нивоа подземних вода у приобаљу и појаву бројних клизишта уз
обалу.
Просторним планом општине Бачка Паланка планирано је да се у наредном периоду изврши реконструкција постојећих насипа на Дунаву, како би се остварио висок
степен заштите урбаних и индустријских насеља, као и потпуна заштита пољопривредних површина. Планом је предвиђено да се изврши и регулисање режима отицања
Нештинског потока у фрушкогорском делу општине Бачка Паланка, подручје катастарских општина Нештин и Визић. На подручју катастарске општине Нештин планирана је
регулација Нештинског потока изградњом акумулације, а основне функције ове акумулације су:
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-- одбрана од поплава, задржавањем поплавног таласа у акумулацији;
-- обезбеђење потребних количина воде за наводњавање;
-- коришћење акумулационог базена за полусистемски рибњак.
Локације постојећих и планираних водозахвата и микроакумулације приказане су
на Рефералној карти бр. 1.
За ово водно подручје које обухвата територије општина Нови Сад, Тител,Темерин,
Жабаљ, Сремски Карловци и Беочин, као и делове општина Врбас и Бачка Паланка (катастарске општине Нештин и Визић) је надлежно Водопривредно друштвено предузеће
"Шајкашка", са седиштем у Новом Саду.
3.13 СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА
На простору општине Бачка Паланка су евидентиране просторне целине од значаја
за очување биолошке разноврсности: заштићена подручја (Национални парк ''Фрушка
гора'' и СРП ''Карађорђево'', СРП ''Багремара'', ПП ''Тиквара'', ПП ''Јегричка'' и СП ''Парк
челаревског дворца''), станишта врста од националног значаја и подручја од међународног значаја за очување биолошке разноврсности.
Национални парк ''Фрушка гора'' заштићен је Законом о националним парковима,
прва заштита на основу Указа о проглашењу Националног парка (''Службени гласник
НРС'', бр. 53/60).
ППППН Фрушке горе, на подручју Националног парка ''Фрушка гора'', као природног добра I категорије, на територији општине Бачка Паланка утврђени су режими
II и III степена заштите, подручје катастарских општина Нештин и Визић, укупне површине 4.360,11ha. Остало земљиште катастарске општине Нештин и катастарске општине
Визић се налази у зони заштите (Реферална карта бр. 3).
Према Предлогу за успостављање заштите Националног парка ''Фрушка гора", на
подручју успостављеног трећег степена режим заштите, у области уређења пољопривредног земљишта забрањено је пошумљавање и преоравање травних станишта ливада
и пашњака, коришћење локалних шумских путева за јавни саобраћај, радови и активности који могу имати значајан неповољни утицај на хидрлошке, геоморфолошке и педолошке карактеристике.
Због великог утицаја урбаног и пољопривредног окружења Националног парка
дефинисане су и мере заштите за зону заштите у складу са Уредбом о еколошкој мрежи
Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 102/2010), а које поред осталог ограничавају изградњу нових индустријских и прерађивачких погона и коришћење шума у приобалном појасу Дунава ширине 20 m.
Наведена ограничења могу посредно или непосредно утицати на обим радова комасационог и катастарског премера, а који су предмет овог Програма. Такође, наведени
подаци могу бити ограничавајући фактор за извођење радова на целом комасационом
подручју, и представљају један од важних критеријума при одређивању подручја које
остаје у фактичком стању у поступку извођења комасационог премера.
Заштићена природна добра на територији катастарске општине Нештин су и аде
код Нештина, шумарци, ливаде и живице који представљају природно добро од изузетног значаја и природни наставак Националног парка "Фрушка гора".
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Део територије општине Бачка Паланка под називом ''приобаље'' или ''рит'', налази се под непосредним утицајем вода реке Дунав. Водостаји Дунава су виши од кота
брањеног терена. Лева обала Дунава је у потпуности заштићена изграђеним и реконструисаним насипима док је десна обала Дунава (са сремске стране) делимично регулисана
насипима, а делимично су остале ритске површине.
Одвођење атмосферских вода у насељима решено је отвореним каналима положеним уз уличне саобраћајнице са уливом у најближе реципијенте, водотоке или депресије
на периферији насеља. Канали углавном не врше своју функцију због неодржавања, па
су неретко засути и тада постају ''упојни канали''.
Одводњавање површинских вода у атару није решено, на овом подручју не постоји
изграђена каналска мрежа.
Основни задатак у области заштите вода је заштита квалитета вода до нивоа да се
оне могу користити за потребе корисника са највишим захтевима у погледу квалитета
вода.
Обзиром да се предметна општина убраја у ветровите, постојећи заштитни појасеви нису у довољној мери у функцији заштите, те их је потребно допунити односно
формирати нове, посебно на правцима доминантних ветрова. Неизграђени ветрозаштитни појасеви одговарајуће ширине уз саобраћајнице, канале и пољопривредно земљиште
умањили су заштиту целокупног подручја насеља Нештин.
Одлагање комуналног отпада се врши на градској депонији, која не функционише
у складу са санитарно-хигијенским условима, прописаним за ову намену. У насељима су
формирана ''дивља'' сметлишта, која захтевају санацију и рекултивацију.
На подручју општине Бачка Паланка надлежни завод за заштиту споменика културе је евидентирао добра која уживају претходну заштиту и она обухватају различите
категорије непокретних културних добара. На подручју катастарске општине Нештин
непокретна културна добра су: Српска православна црква Свети врачеви Кузман и Дамјан, која је категорисана као културно добро од великог значаја (‘‘Службени лист АПВ’‘
бр. 25/91) са околином коју чине катастарске парцеле број 501 и 502, КО Нештин; Савићева кућа, Улица Коче Поповића бр. 34 – представља развијени тип сеоске куће која се
јавља на подручју Срема у XVIII веку са околиним катастарским парцелама бр. 127, 128,
130 и 131 КО Нештин.
На основу документације Покрајинског завода за заштиту споменика културе
Нови Сад, у Просторном плану општине Бачка Паланка унети су подаци о археолошким
локалитетима на сремској страни општине, подручје катастарских општина Нештин и
Визић. Архелошки локалитети су евидентирани по катастарским парцелама и приказани
на Рефералној карти бр. 3.
На свим археолошким налазиштима која су проглашена за непокретна културна
добра, пре предузимања било каквих земљаних радова потребно је тражити посебне
услове заштите од надлежне установе за заштиту споменика културе. На овим локалитетима дозвољена је изградња инфраструктуре и извођење грађевинских радова само уз
претходно прибављање појединачних мера заштите и обезбеђивање стручног археолошког надзора ради праћења радова.
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3.14 СТАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА И ЊИХОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И
ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА СТРУКТУРА
На простору општине Бачка Паланка постоји изграђена преносна и дистрибутивна електроенергетска мрежа, коју је, у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача, потребно ревитализовати и обезбедити довољно капацитета изградњом трансформаторских постројења.
Снабдевање електричном енергијом потрошача на простору општине Бачка Паланка обезбеђено је из трафостанице ТС "Бачка Паланка 1", трансформације 110/35 kV,
ТС "Бачка Паланка 2", трансформације 110/20 kV и ТС "Челарево", 110/20 kV.
На датом простору постоји изграђена преносна средњенапонска 35 kV, 20 kV, 10
kV и нисконапонска 0,4 kV мрежа и припадајуће трафостанице. Нисконапонска мрежа
покрива сва насеља у општини Бачка Паланка.
На подручју општине Бачка Паланка планиран је далековод 110 кV Бачка Паланка
2 – Бач. Планирана је нова ТС 400/110кV "Бачка Паланка" као и 400 кV далеководи за повезивање са суседним конзумима Сремска Митровица, Сомбор и Нови Сад. Планиране
траса далековода не прелазе преко подручје катастарске општине Нештин.
Општина Бачка Паланка снабдевање гасом потрошача обезбедила је са разводног
гасовода високог притиска РГ-04-11 Футог-Бачка Паланка. Постојећи капацитети и изграђеност гасоводне инфраструктуре задовољавају садашње потрeбе потрошача на територији општине, као и потребе будућих потрошача који ће се јавити на овом простору.
Просторним планом општине предвиђена је изградња разводног гасовода ради
гасификације за насеља која немају гасовод, као и гасификација радних зоне и зона кућа
за одмор.
Насељена места Визић и Нештин гасификоваће се изградњом разводног гасовода
из правца насеља Сусек, односно снабдеваће се преко ГМРС Беочин.
Просторним планом општине предвиђено је да се у наредном планском периоду
стимулише развој и коришћење обновљивих извора енергије, чиме ће се знатно утицало
на побољшање животног стандарда и заштиту и очување природне и животне средине.
Телекомуникациона инфраструктура, на подручју општине Бачка Паланка, којом
су обухваћени телекомуникациони објекти, телефонске централе, спојни путеви, примарна и секундарна мрежа у насељима, већим делом, и по квалитету и по капацитету, је
на задовољавајућем нивоу.
За унапређење стања у овој области у Просторном плану општине дефинисано
је следеће: "на основу дугорочног плана развоја предузећа ''Телеком Србија'', дигиталне,
комутационе и транспортне мреже на подручју регионалног чвора Бачка Паланка, планирана је изградња оптичких спојних каблова у коридорима саобраћајница свих нивоа.
Планиране су следеће оптичке кабловске везе: Нештин – Визић, Бачка Паланка – Нова
Гајдобра – Гајдобра - Силбаш, Бачка Паланка - Оџаци, Бач - Бачка Паланка, као и телеметријски каблови уз гасоводе и нафтоводе до границе са Републиком Хрватском.
У свим насељима, викенд зонама и на туристичким и другим локалитетима, потребно је изградити приступну кабловску мрежу. Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније у катастарским општинама Деспотово, Параге, Товаришево, Обровац, Челарево, Бачка Паланка, Младеново, Нова Гајдобра, Нештин, Гајдобра,
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Карађорђево, Силбаш, Пивнице и Визић, омогућиће се рад овог система електронских
комуникација на целом планском подручју"23.
3.15 СТАЊЕ УРЕЂЕНОСТИ НАСЕЉА
На простору општине Бачка Паланка формирана је заједница насеља у просторнофункционалној организацији везана за насеље Бачка Паланка, као општински центар.
Размештај и положај насеља је неправилан и дисперзан, условљен углавном облицима
рељефа.
Насеља општине Бачка Паланка припадају групи збијених насеља. Према облику,
насеља на Сремској страни општине, Нештин и Визић припадају групи насеља полузвездастог облика. Насеља Нештин и Визић, су примарна сеоска насеља која треба да сачувају своје специфичности и уз реализацију планиране комуналне опремљености створе
одличне услове за развој сеоског туризма. Куће у насељу Нештин су ушорене и збијене
једна поред друге. Улице су праве и широке и углавном имају саобраћајну функцију. Поред кућа, скоро све улице имају тротоаре, дрвореде или украсно шибље.
Стање уређености насељеног места Нештин је тако да се постојећа намена површинa у насељу своди на стамбену зону у чијем се средишту налази центар села. У оквиру
стамбене зоне налазе се економски објекати.
Постојећа намена површине у насељеном месту Нештин дели се на:
•

породично становање (са мрежом улица),

•

зоне централног садржаја (школа, Српска православна црква, споменик кутуре
од великог значаја, сеоска кућа у Нештину улица Коче Поповића број 34, културно добро од изузетног значаја, друштвени центар, католичка црква, пошта,
апотека, Mесна заједница и мали трг као централно место са пијацом),

•

радне зоне и радне површине.

Поред наведених зона издвајају се још и:
•

зелене и рекреативне површине (спортско-рекреативне површине, парковске
повешине у близини сеоске куће од изузетног значаја),

•

радна зона (комплекс фабрике за пуњење фрушкогорске изворске воде "Вила
Вода"), као и мањи комплекси у оквиру насеља,

•

комунални садржаји осим пијаце која је у централном делу насеља, постављени су ободно у односу на центар насеља (гробље, црпна станица, мерно регулационе станице и водозахват),

•

појас викенд насеља (зоне кућа за одмор) уз грађевинско подручје насеља
Нештин, поред Дунаву, западно и источно у односу на насеље,

•

северно у односу на насеље приобаље Дунава, као важан сегмент у могућем
туристичком развоју и јужно у односу на насеље Национални парк "Фрушка
гора" значајан за развој туристичких, рекреативних и других развојних функција.

23 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012
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Досадашњи просторни развој насеља Нештин вршио се углавном у постојећем
грађевинском реону насеља и зонама намењеним радним активностима.
За насеља Нештин, у Просторном плану општине су дефинисане границе грађевинског подручја насеља, дат је шематски приказ уређења насеља, као и правила уређења
и правила грађења у насељу и ван насеља. Плански документ којим је до усвајања новог
Просторног плана општине Бачка Паланка дефинисано грађевинско подручје насеља
Нештин, је Урбанистички план МЗ Нештин ("Службени лист општине Бачка Паланка",
бр. 7/85 и 7/03). Ван граница грађевинског подручја насеља, у категорију грађевинског
земљишта спадају и површине планиране за: све видове инфраструктуре са пратећим
садржајима и објектима, радне зоне, зоне кућа за одмор, спортско-рекреативне и туристичке комплексе, саобраћајне терминале, експлоатацију минералних сировина, комуналне објекте, објекте у функцији културе и др24.
Граница грађевинског подручја насељеног места Нештин, опис границе и графички приказ, у поступку израде Програма комасације, преузетe се из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012. Површина планираног грађевинског подручја насељa
Нештин износи 96,69 ha.
Приказ поделе простора у грађевинском подручју насеља Нештин, дат је у табели 12.
Табела 12: Приказ биланса површина грађевинских
подручја насеља у општини Бачка Паланка25

Грађевинско земљиште ван граница грађевинских подручја насеља постоји у свакој катастарској општини, са различитим наменама.
24 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012
25 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012. година
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Грађевинско земљиште ван границе грађевинских подручја насеља Нештин, које
представља зоне кућа за одмор надовезује се западно и источно у односу на планирану границу грађевинског подручја насеља. Зоне кућа за одмор на подручју катастарске
општине Нештин смештене су у потесу ''Башчине'' и ''Бауда''. Опис границе грађевинског
земљишта ван грађевинског подручја насеља Нештин дат је у Просторном плану општине Бачка Паланка, 2012. година.
Површина грађевинског земљишта ван грађевинског подручја – зоне кућа за одмор
локалитет 3 и 4 износи 103,28 ha (табела 13).
Табела 13: Приказ биланса грађевинског земљишта ван границе
грађевинског подручја насеља Нештин (КО Нештин)2626
Ред. бр.
1

2

Подела простора у ванграђевинском подручју насеља Нештин
Зоне кућа за одмор
"Башчине"– локалитет 3
"Бауда" – локалитет 4
Саобраћајне површине и површине других инфраструктурних
објеката планираних за изградњу

Површина/ha
23,77
79,51

Остало грађевинско земљиште ван грађевинског подручја насељеног места, за
које не постоји биланс површина, резервисано је за пољопривредне и туристичке објекте, саобраћајну инфраструктуру, линијску енергетску, гасну, телекомуникациону и водопривредну инфраструктурну мрежу.
4. ОЦЕНА СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
4.1 СТАЊЕ ПРЕМЕРА У ОПШТИНИ БАЧКА ПАЛАНКА
На територији општине Бачка Паланка налазе се катастарске општине Бачка Паланка, Бачка Паланка-град, Нова Паланка, Деспотово, Гајдобра, Младеново, Нештин,
Нова Гајдобра, Обровац, Параге, Пивнице, Силбаш, Товаришево, Визић и Челарево. Бачка Паланка је административно политички центар општине Бачка Паланка.
Први премер катастарских општина Нештин и Визић извршен је 1864. године,
графичком методом, у стереографској пројекцији, у хватском систему мера и важећи је
премер за наведене катастарске општине. Планови су израђени у стереографској пројекцији у размери 1:2880.
После Другог светског рата, на делу општине почеле су обнове премера снимањем
грађевинских реона и уређења земљишта путем комасације. У периоду од 1966-2011.
године извршен је премер у Гаус-Кригеровој пројекцији за катастарске општине Бачка
Паланка - град, Бачка Паланка, Деспотово, Гајдобра, Младеново, Нова Гајдобра, Нова
Паланка, Обровац, Параге, Пивнице, Силбаш, Товаришево и Челарево, у поступку комасације ванграђевинских реона и комбинованим методама премера у грађевинском реону. Планови су израђени у размери 1:2500 за ванграђевинско подручје и 1:1000 за грађевински реон катастарских општина, изузимајући катастарске општине Бачка Паланка и
26 Извод из Просторног плана општине Бачка Паланка, 2012. година
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Нова Паланка за које су за целу катастарску оптину израђени планови у размери 1:2500.
У табели 14 дат је преглед површина катастарских општина, метода снимања, година
израде премера и размера планова, за све катастарске општине на територији општине
Бачка Паланка.
Табела 14: Стање премера у општини Бачка Паланка
27

Редни
број

Катастарска
општина

Површина
(hа)

1

Бачка Паланка

7365.7585

2

Бачка
Паланка-град

3421.4344

3

Деспотово

4046.9545

4

Гајдобра

3585.9011

5

Младеново

8478.1616

6

Нештин

3185.6896

7

Нова Гајдобра

1775.1122

8

Нова Паланка

2252.7687

9

Обровац

3038.8946

10

Параге

2025.2806

11

Пивнице

5740.8224

12

Силбаш

4208.3918

13

Товаришево

5383.8630

14

Визић

1174.4067

15

Челарево

3337.5445

Укупно:

59020.9835

Премер /Метода мерења
Комасација/ поларна
и ортогонална
Комасација/ поларна и
ортогонална, премер/
фотограметријска
27Комасација и катастарски
премер у току

Комасација, поларна и
ортогонална
Комасација, поларна и
ортогонална
Графички (стереографска
пројекција)
Комасација/
фотограметријска,
поларна и ортогонална
Комасација/поларна и
ортогонална
Комасација/поларна и
ортогонална
Комасација/поларна и
ортогонална
Комасација/поларна
и ортогонална
Комасација/поларна и
ортогонална
Комасација/поларна и
ортогонална
Графички (стереографска
пројекција)
Комасација/поларна и
ортогонална

Година
премера

Размера

1981.

1:2500

1968.

1:1000 и
1:2500

1910; 2010.започ. рад.
1972.
1970.

1:2880;
1:1000 и
1:2500
1:1000 и
1:2500
1:1000 и
1:2500

1864.

1:2880

2011.

1:1000 и
1:2500

1970.

1:2500

1986.
1991.
1989.
1984.
1975.

1:1000 и
1:2500
1:1000 и
1:2500
1:1000 и
1:2500
1:1000 и
1:2500
1:1000 и
1:2500

1864.

1:2880

1983.

1:1000 и
1:2500

Укупна површина политичке општине Бачка Паланка износи 59 021 hа. Поступком комасације обухваћена је површина од 49 242 hа, што чини 83% укупне територије.
За подручје од 4 025 hа (40% укупне територије) није вршена комасација.
За територију целе политичке општине Бачка Паланка, извршено је оснивање катастара непокретности у периоду од 2000. до 2011. године.
27 Поступак извођења премера је у току. Први премер је Графички (стереографска пројекција
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4.2 СТАЊЕ ПРЕМЕРА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ НЕШТИН
Површина катастарске општинe Нештин износи 3185 hа 68а 96м2, има 6052 катастарске парцеле, 1201 лист непокретности и 1581 лице на које је извршен упис права
својине, права коришћења, државина и друга стварана права на непокретностима.
У бази катастра непокретности катастарске општине Нештин извршен је упис
грађевинског земљиште у грађевинском подручју и грађевинског земљиште изван грађевинског подручја на основу Одлуке о проглашењу грађевинског земљишта од 26.05.1982.
године ("Службени лист општине Бачка Паланка", број 4/82). Граница грађевинског
земљишта је дефинисана Урбанистичким планом МЗ Нештин (''Службени лист општине Бачка Паланка'', бр. 7/85 и 7/03). На основу ових докумената површина грађевинског земљишта у грађевинском подручју је 62.4817 hа, а укупна површина грађевинског
земљишта је 70.0540 hа.
У важећем Просторном плану општине Бачка Паланка, 2012. година, дат је шематски приказ уређења насеља Нештин. Плански документ садржи опис границе грађевинског земљишта у грађевинском подручју насеља Нештин, опис границе грађевинског
земљишта изван грађевинског подручја, као и биланс површина. Површина грађевинског подручја насеља Нештин је 96,69 hа, а површина грађевинског земљишта изван
грађевинског подручја је 103,28 hа.
4.2.1 ГРАНИЦЕ
Катастарска општина Нештин се граничи са катастарским општинама: Визић (стереографска пројекција) и Бачка Паланка-град (Гаус-Кригерова пројекција), политичка
општина Бачка Паланка, Сусек (Гаус-Кригерова пројекција), политичка општина Беочин, Ђипша (стереографска пројекција), политичка општина Шид и Републиком Хрватском (државна граница). Елаборат омеђавања катастарске општине не постоји.
За део граничне линије катастарске општине Нештин постоје нумерички подаци
прикупљени у поступку извођења обнове премера катастарских општина Бачка Паланка
– град и Сусек (обнова премера вршена 1973. године). Записник разграничења катастарске општине Бачка Паланка-град израђен 1968. године је потписан. Записник разграничења катастарске општине Сусек израђен 1966. године у поступку обнове премера нису
потписали чланови комисије, тј. представници општине Бачка Паланка и општине Беочин. У поступку обнове премера катастарске општине Сусек извршена је идентификација
граничне линије између катастарске општине Нештин и катастарске општине Сусек са
обнављањем и обележавањем граничне линије од тромеђе катастарских општина Сусек
– Нештин – Челарево до међне белеге бр.1, од међне белеге бр.1 до међне белеге бр. 21, а
затим до тромеђе катастарских општина Нештин, Ђипша и Сусек. Од ове тромеђе за катастарску општину Сусек преузета је стара гранична линија између катастарске општине Нештин и катастарске општине Ђипша, катастарске општине Нештин и катастарске
општине Стари Дивош и катастарске општине Нештин и катастарске општине Луг.
Према катастарској општини Бачка Паланка-град граница катастарске општине
Нештин је дефинисана елаборатом омеђавања катастарске општине Бачка Паланка–град,
1968. година (иде средином реке Дунав).
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Према Републици Хрватској граница катастарске општине Нештин је дефинисана државном границом (Стратегија интегрисаног управљања границом у Републици Србији, 2012. година).
За катастарску општину Нештин формирано је шест статистичких кругова, а подаци о границама су преузети од надлежног органа.
Уређење територије катастарске општине Нештин спроводи се према следећим
планским документима: Просторни план општине Бачка Паланка (''Службени лист
општине Бачка Паланка'', број 20/2012) и Просторни план подручја посебне намене
Фрушка гора до 2022. године (''Службени лист АПВ'', број 16/04).
4.2.2 ГЕОДЕТСКА ОСНОВА
На подручју катастарске општине налазe се 18 тачака државне тригонометријске
мреже и то: 914/6, 318/B32, 120/B32, 202/B32, 204/B32, 117/B32, 203/B32, 119/B32, 118/
B32, 115/B32, 114/B32, 109/B32, 110/B32, 113/B32, 112/B32, 106/B32, 102/B32 и 104/B32.
На подручју катастарске општине се налази и једна тачка СРЕФ мреже R449. За 6 тачaка
државне тригонометријске мреже срачунате су координате у стереографској пројекцији
и Клоштар-Иванићком координатном систему и Гаус-Кригеровој пројекцији. За тачку
државне тригонометријске мреже са ознаком 118/B32 су одређене координате у систему
WGS84, статус децембар 2008.
У поступку одржавања премера није развијана геодетска основа за снимање детаља. Одређен је један број тачака за потребе изградње и одржавања путне мреже и других инфраструктурних објеката.
На подручју катастарске општине Нештин стабилизовано је и одређено седам репера прецизног нивелмана и нивелмана високе тачности (број: 2639_249, 6_249, 7_249,
8_249, 2639, 6/249 и 7/249). Предузеће ПИМ – Иван Милутиновић из Београда, у поступку извођења радова на снимању реке Дунав је поставило 4 репера прецизног нивелмана на подручју катастарске општине Нештин.
4.2.2.1 Постојећи премер
Премер катастарске општине је извршен 1864. године у стереографској пројекцији
и Клоштар-Иванићком координатном систему. Премер је извршен графичком методом
(геодетски сто) у хватском систему мера.
Израђено је 24 детаљних листова у размери 1:2880, димензија корисног простора
је 1000х800 хвати у размери. Радни оригинали планова су израђени на хамеру и папиру.
На плановима постоје расцепи, лоша је читљивост садржаја плана и на спојевима листова
детаљ се не поклапа. Оцењено је физичко стање радних оригинала оценом "довољан"
(прилогу 7.1).
Извршено је прерачунавање површина у метарски систем мера и површине парцела у катастру непокретности су у метрима.
Архивски оригинали катастарских планова нису сачувани.
Катастар непокретности за катастарску општину Нештин је основан и ступио је
на снагу 02.08.2011. године (Решење: 03 број 951-1276/2011) и 06.09.2012. године (Решење:
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03 број 951-1501/2012), изузимајући 1 катастарску парцелу за коју је изјављена жалба у
поступку оснивања катастра непокретности.
За катастарску општину Нештин урађена је основна државна карта у размери
1:5000, као и ДОФ у Гаус-Кригеровој пројекцији, резолуције 20cm и 40cm (епоха снимања јун 2010. године). Прегледна карта катастарске општине са подлогом ТК25 државне
карте дата је у прилогу 7.6, а прегледна карта катастарске општине са подлогом ДОФ, у
Гаус-Кригеровој пројекцији у прилогу 7.7.
4.2.2.2 Одржавање премера
До 1945. године одржавање премера је вршено у Републици Хрватској. У периоду
од 1945 -1966. године одржавање премера се врши у општини Беочин, а након тога у
општини Бачка Паланка. Одржавање премера се врши умерањем са међних тачака, користећи мерене фронтове. При томе се врши пребацивање из хватског у метарски и опет
у хватски систем мера.
У периоду од 1991-92. године вршено је враћање земљишта на површини од 90hа.
Извршена је обрада теренских мерења и проведене су промене настале овим поступком у
бази података катастра непоретности – алфанумерички део, за све непокретности и промене носиоца правна својине на земљишта за сва правоснажна решења која су достављена служби службеним путем или по захтеву странке. На подручју катастарске општине
извршена је аграрна реформа. Од елабората постоје само скице табли.
У току одржавања премера израђене су скице одржавања премера (мануала) које
се налазе у служби. Прегледни план катастарске општине Нештин израђен је 1945. године, у размери 1:10000.
Просечан број промена по години одржавања премера је 60.
Одржавање операта катастра непокретности врши се обрадом података у програму ЈЕ верзија 7.6.
4.2.3 АНАЛИЗА ПОДАТАКА ПРЕМЕРА И КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ
За потребе израде Програма извршена је анализа стања премера, одржавања премера и катастра непокретности и утврђено је да постоје значајне разлике у односу на
фактичко стање по питању облика, величине и распореда катастарских парцела, као и
стања уписаних носиоца права својине, држалаца и корисника на непокретностима на
земљишту.
У поступку анализе стања података у бази података катастра непокретности - алфанумерички део, констатовано је да велики број непокретности садржи уписане терете
и ограничења, укупно 1921.
4.2.3.1 Планови
Преклапањем скенираних аналогних планова катастра непокретности и дигиталних ортофотоа (епоха снимања јун 2010.) утврђено је да се фактичко стање на терену
разликује од стања које се води у службеној евиденцији о непокретностима, односно
да подаци у службеним евиденцијама нису ажурирани са свим насталим променама на
терену.
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На прегледном катастарском плану катастарске општине Нештин приказане су
парцеле пољопривредног земљишта које карактерише велика уситњеност и покушај груписања поседа на мањој површини у атару (слика 12).

Слика 12: Приказ уситњених парцела на пољопривредном земљишту
По основу груписања пољопривредног земљишта све настале промене нису проведене у бази података катастра непокретности катастарске општине Нештин. Фактичко
стање у погледу груписања парцела и стање катастарских парцела које се води у бази
података катастра непокретности (службена евиденција) је различито. Док је на терену
формирана и обађује се једна или две парцеле, у службеној евиденцији на истој локацији,
упис је извршен за око 5 - 10 катастарских парцела (слика 13).

Слика 13: Приказ неслагања фактичког стања са службеном евиденцијом
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Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Бачка Паланка за 2013. годину описује стање уређености пољопривредног
земљишта на следећи начин: "За већину земљишта постоје сређени и поуздани подаци,
док се катастарске општине које су од предходне године из катастра земљишта прешле
у статус катастра непокретности не може са сигурношћу гарантовати тачност података,
што се по- себно односи на податке о власничкој структури земљишта. Валидни подаци
постоје, али преписи листова непокретности не изражавају у потпуности стварно власништво над земљиштем. То се пре свега односи на катарске општине Визић и Нештин
где није спроведен поступак комасације, као и на катастарску општину Деспотово где је
поступак комасације у току".
4.2.3.2 Статистика из базе података катастра непокретности
База података катастара непокретности – алфанумерички део, катастарске
општине Нештин, поред других података о непокретностима садржи податке о начину
коришћења земљишта, катастарској култури и класи и податке о нoсиоцима права на
земљишту. На основу наведених података сачињен је збирни преглед укупног броја парцела и површина према начину коришћења и облику својине на земљишту (табела 15).
Табела 15: Збирни преглед површина према начину коришћења28
Укупно
Начин коришћења

Укупан
број
парцела

Површина (ha)

Приватна
својина
Укупан
број
парцела

Површина (ha)

Њива од
3294 1417,4467 2739 1124,7135
1-7. Класе
Воћњак од
561
59,2218
524
53,1598
2- 6. класе
Виноград
од 2-5.
254
79,0460
232
44,1450
класе
Ливада од
475 101,3652 289
46,6527
2- 7. класе
Пашњак од
310 261,0327 167
23,9167
1-8. класе
Шума од
666 835,9158 239
31,6639
1-6. класе
Трстици и
мочваре од 16
6,7319
4
0,6016
1-3. класе
Неплодно
1327 424,9295 1009 22,0269
земљиште
УКУПНО:

Државна
својина-РС

Друштвена
својина

Задружна, јавна
и др.облици
својине
Укупан
Површиброј
на (ha)
парцела

Укупан
број
парцела

Површина (ha)

Укупан
број
парцела

Површина
(ha)

291

156,0981

39

20,7839

225

115,8512

20

3,6434

3

0,1971

14

2,2215

19

34,6371

1

0,1016

2

0,1623

125

42,6486

7

1,2199

54

10,8440

92

208,8194

1

0,2443

50

28,0523

350

776,0312

7

1,1497

70

27,0710

5

4,5306

0

0,0000

7

1,5997

103

345,1198

10

2,1221

205

55,6607

68

25.8186

627

241.4627

6903 3,185.6896 5203 1346.8801 1005 1,571.5282

28 Извор података: Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Ковин, новембар
2013.
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4.2.3.3 Својина на земљишту
У табели 16 и на графикону 2 и 3 дат је приказ структуре својине на земљишту
у катастарској општини Нештин, према броју катастарских парцела, броју листова непокретности и укупној површини, а на основу података из службене евиденције базе
података катастра непокретности-алфанумерички део, катастарске општине Нештин,
фебруар 2012. године, Служба за катастар непокретности Бачка Паланка.
Табела 16: Приказ облика својине према броју парцела, броју ЛН и укупној површини

29

Облик својине
Приватна
Државна-РС
Друштвена
Други облици29
Укупно

Број парцела
4438
944
66
604
6052

Број ЛН
1156
34
3
8
1201

Површина(hа)
1347
1571
26
241
3185

1%
8%
42%
49%

Графикон 2: Приказ учешћа укупне површине према облику својине на земљишту

29 Други облици својине у овом случају су задружна, јавна и заједничка својина
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10%

16%
73%

Графикон 3: Приказ учешћа броја парцела према облику својине на земљишту
4.2.3.3.1 Својина на земљишту у подручју комасационог премера
У табели 17 и на графикону 4 и 5 дат је приказ структуре својине на земљишту,
на подручју комасационог премера катастарске општине Нештин, на површини од приближно 3000 ha, према броју катастарских парцела, броју листова непокретности и укупној површини.
Табела 17: Приказ облика својине према броју парцела, броју ЛН и површини
Облик својине

Број парцела

Број ЛН

Површина (hа)

Приватна

3637

936

1291

Државна-РС

899

20

1564

Друштвена

58

3

25

Други облици, задружна и јавна

290

2

120

4884

961

3000

Укупно
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,
1% 4%
1
43%
%
52%

Графикон 4: Приказ учешћа укупне површине према облику својине на земљишту

,
1%
6%
18%

75%
%

Графикон 5: Приказ учешћа броја парцела према облику својине на земљишту
4.2.3.4 Структура парцела по основу власништва
Упоређивањем података из базе података катастра непокретности - алфанумерички део са подацима који су садржани на плановима за подручје комасационог премера
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констатовано је да постоји један број имаоца права на земљишту чији су поседи јако
уситњени, а притом и разбацани по целој територији подручја планираног за извођење
комасационог премера (слика 14).
Слика 14: Графички приказ распореда парцела по основу власништва на земљишту
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Разбацаност поседа у атару катастарске општине Нештин, за пољопривредно
земљиште у државној својини, које је предмет давања на коришћење путем јавног надметања, приказана је графички у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Бачка Паланка (слика 15).
Слика 15: Графички приказ распореда парцела на земљишту у државној својини30

30 Извод

из Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта општине Бачка Паланка за 2011.годину
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За величине поседа веће од 29 ha, у табели 18, дата је укупна величина поседа, број
парцела по поседу и просечна величина парцеле једног власника.
Табела 18: Преглед власника са поседима већим од 29 ha
Власник
ЈП "Национални парк Фрушка гора"
ЈВП "Воде Војводине"
ЈП "Војводина шуме"
ОЗЗ "Срем"- државна својини
ОЗЗ "Срем"- задружна својина
Општина Бачка Паланка
Срдановић Лазар
Грујић Илија
Стакић Коста
Драгосављевић Ђорђе

Укупна величина
поседа (ha)
809
307
234
194
123
104
52
46
37
30

Број
парцела
421
5
21
423
283
262
67
100
59
53

Просечна величина
парцела (ha)
1.92
61.40
11.14
0.46
0.43
0.40
0.78
0.46
0.63
0.57

Приказ власничке структуре на подручју комасационог премера за поседе веће од
29 ha дат је на графикону 6.

a

"
52
123

4
46

"
"

"

104
809

194
234

"

"
"

"

"

"

307

Графикон 6: Власничка структура за поседе веће од 29 ha
4.2.3.5 Анализа заступљености површина парцела
Анализа заступљености броја парцела је дата за парцеле у подручју комасационог
премера, за површину парцеле до 1000, 3000, 5000,... до 2550000 m2 (табела 19, графикон
7). Просечна површина парцеле у наведеном подручју је 0,60ha, а број парцела по листу
непокретности 5,3.
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Табела 19: Број парцела у задатом опсегу површине
Опсег површине(m2)
1000
3000
5000
10000
40000
100000
200000
500000
1300000
2550000

Број парцела
1480
1681
751
876
317
27
11
7
6
1
1800
1600

1681
1480
0

1400
1200
1000

87
76
751

800
600
400

317

200
0

27

0
1000

3000

50001

00
000

40000

11

7

6

1

1000002 00000
0
50000
00 1300000 2550000
2

(m2)

Графикон 7: Заступљеност парцела према задатом опсегу површине
парцеле у подручју комасационог премера КО Нештин
4.2.3.6 Терети и ограничења
На основу статистике из базе података катастра непокретности катастарске
општине Нештин на дан 21.11.2013. године утврђен је укупан број од 1921 унетих терета, од чега су 318 хипотеке, 1006 забележбе, 551 права плодоуживања и 36 остале
забележбе, стварне и личне службености и правни статус објекта. Подаци о заштићеном
земљишту нису унети.
4.2.3.7 Катастарски срезови
Катастарски срез је територијална јединица за катастарско класирање земљишта.
Катастарски срез сачињавају више територијално повезаних катастарских општина које представљају просторну и економску целину са сличним природним и другим
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условима пољопривредне и шумске производње. Катастарски срез обухвата територију
једне или више политичких општина.
Подручје катастрарске општине Нештин припада катастарском срезу Шид-Беочин, на територији Бачке.
5. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ
Програмом комасације се реализују основни концепти развоја и уређења земљишта
катастарске општине Нештин на основу решења која су дата у Просторном плану општине Бачка Паланка, као и другим планским актима и документацији која је наведена у
овом Програму.
Сагласно основним и посебним циљевима који су дефинисани у Просторном плану општине Бачка Паланка, Програмом комасације ће се омогућити:
•

развој и уређење насеља (Нештин), кроз уређење грађевинског подручја насеља и зона кућа за одмор са организацијом и уређењем атара;

•

стварање предуслова за укрупњавање катастарских парцела и груписање поседа једног носиоца права својине на подручју атара;

•

повећање степена шумовитости (подизање пољозаштитних појасева) и заштита пољопривредног земљишта од штетног утицаја ветра;

•

изградња мелиорационих система и постепено смањење садашњег застоја у
домену наводњавања;

•

дефинисање простра за регулисање корита Нештинског потока, изградњу водозахвата и акумулације;

•

уређење мреже некатегорисаних пољских путева уз минимално заузимање
пољопривредног земљишта;

•

уређење имовинско-правних односа на непокретностима у катастарској општини Нештин;

•

израда елабората комасационог и катастарског премера, дигиталног катастарског плана и обнова катастра непокретности.

Поступак спровођења комасације на основу Програма комасације обухвата: комасациони премер, припремне и претходне радове са утврђивањем фактичког стања и
проценом вредности земљишта, пројектовање новог стања, реализацију пројеката и расподелу комасационе масе са увођењем у нове поседе за територију ван подручја насељеног места Нештин, грађевинског земљишта ван подручја насељеног места Нештин - зоне
кућа за одмор локалитет 3 и 4, у потесу "Башчине" и потесу "Бауда" и подручје Националног парка "Фрушка гора", катастарскe општинe Нештин. Подручје Националног парка "Фрушка гора" у комасационом премеру остаје у фактичком стању.
Комасациони премер извршити на површини од 2986 ha катастарске општине
Нештин, а катастарски премер на грађевинском подручју насеља Нештин на површини од приближно 97 ha и грађевинском земљишту ван грађевинског подручја насеља
Нештин - зоне кућа за одмор локалитет 3 и 4 у потесу "Башчине" и "Бауда", на површини од приближно 103 ha.
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Комасациони премер катастарске општине Нештин извршити у референтном систему ETRS89 - ETRF2000 и UTM пројекцији.
Параметри који описују Српски просторни референтни систем и државну пројекцију према међународној норми ISO 19111:2007 Географске информације – Дефинисање
простора координатама (ISO 19111:2007 – Geographic information – Spatial referencing by
oordinates) прегледно су дати у табели 1, Правилника о подели на листове карата и планова у државној пројекцији.
5.1 ПРИПРЕМНИ И ПРЕТХОДНИ РАДОВИ – ФАЗА I
5.1.1 ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ
У поступку реализације Програма потребно је урадити следеће:
•

усвојити Програм комасације (Скупштина општине Бачка Паланка, уз сагласност Министарства);

•

донети одлуку о спровођењу комасације на основу Програма (Скупштина
општине Бачка Паланка);

•

истовремено са доношењем Одлуке о спровођењу комасације, Скупштина
општине Бачка Паланка образује комисију за комасацију (у даљем тексту: комисија). Комисија спроводи поступак комасације. Комисија се састоји од седам
чланова и исто толико заменика, и у свом саставу има обавезно геодетског
инжењера, дипломираног инжењера пољопривреде и два представника из
реда грађана. Стручне и административне послове комисије обавља секретар
комисије;

•

донети начела комасације (начела комасације представљају основни оквирнидокумент на основу кога се усмеравају техничка решења) и предвидети израду
техничке документације (пројекти);

•

образовати подкомисије за комасациону процену земљишта, подкомисију за
процену вредности дугогодишњих засада и објеката, као и друга стручна тела;

•

именовати комисију за разграничење катастарске општина Нештин и разграничење грађевинског подручја насеља Нештин и грађевинског земљишта ван
грађевинског подручја насеља Нештин - зоне кућа за одмор локалитет 3 и 4 у
потесу "Башчине" и "Бауда";

•

донети одлуку о начину финансирања комасације;

•

утврдити накнаде за рад чланова комисије за комасацију, подкомисија и секретара комисије, трошкове за канцеларије, превоз и материјал, као дуге пратеће
трошкове у поступку спровођења комасације;

•

израдити конкурсну документацију и спровести поступке јавне набавке за извођење радова на комасацији;

•

обезбедити вршење стручног надзора над извођењем радова у области комасационог премера и уређења територије комасацијом.
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У складу са чланом 3. став 2. и 3. Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова ("Службени гласник РС", бр. 43/10), стручни надзор над извођењем
радова у области комасационог премера и уређења територије комасацијом врши Републички геодетски завод или геодетска организација, зависно од тога кога Инвеститор
одреди. Геодетска организација не може да врши надзор над радовима које она изводи.
Стручни надзор, преглед и пријем радова у области комасационог премера и
уређења земљишне територије комасацијом обухвата:
•

контролу испуњености услова за вршење геодетских радова у поступку комасације;

•

контролу квалитета мерних инструмената и њихову метролошку обезбеђеност;

•

контролу примене техничких норматива, стандарда и мера при прикупљању
података фактичког стања;

•

контролу и преглед формирања исказа земљишта и књиге фонда комасационе
масе;

•

контролу испуњености услова за извођење радова на комасационој процени
земљишта;

•

преглед и контролу оријентационе процене земљишта;

•

преглед и контролу детаљне процене земљишта;

•

преглед и контролу записника о утврђивању вредности земљишта на комасационом подручју;

•

преглед, контролу и оверу прегледног плана старог стања;

•

контролу примене техничких норматива стандарда, метода и начина рада за
преношење каналске и путне мреже на терен;

•

нумеричку контролу расподеле комасационе масе;

•

контролу примене техничких норматива при обележавању новог стања;

•

контролу катастарског класирања и бонитирања сходно одредбама чл. 8. и 9.

•

Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова ("Службени гласник РС", бр. 43/10);

•

контролу квалитета и израде планова комасационог премера;

•

контролу квалитета и потпуности техничке документације и елабората комасационог премера;

•

оверу елабората комасационог премера.

5.1.2 ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ОМЕЂАВАЊА
Програм комасације обухвата комасационо подручје, територију катастарске
општине Нештин. У поступку извођења комасационог премера потребно је извршити
утврђивање и обележавање границе катастарске општине.
Део граничне линије катастарске општине Нештин је државна граница према Републици Хрватској, поклапа се са границом катастарске општине Илок и још увек није
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званично утврђена. Након закључивања међународног уговора са Републиком Хрватском и обављеног утврђивања и премера државне границе, преузети срачунате координате које у исто време дефинишу и границу катастарске општине Нештин.
Граничне тачке на граници катастарске општине са катастарском општином Бачка
Планка-град и катастарском општином Сусек, општина Беочин су одређене из нумеричких података премера (елаборат премер и елаборат омеђавања катастарске општине
Бачка Паланка-град и катастарске општине Сусек). Срачунате координате у старом државном координатном систему и Гаус-Кригеровој пројекцији, шеста зона. На престалом
делу границе катастарске општине Нештин, постоје само графички подаци премера из
1864. године.
Усглађивање и дефинисање граница, као и отклањање грешака у вези границе
катастарске општине, уочених током израде Главног пројекта обнове катастра непокретности на грађевинском земљишту катастарске општине Нештин и Програма комасације
је у надлежности Комисије за комасацију.
Граничне тачке на граници катастарске општине потребно је обележити сталним
и уочљивим белегама које имају ознаку за центар белеге. Белеге могу бити од бетона и
природног камена димензија 0,20 m x 0,20 m x 0,70 m, а укопавају се вертикално у терен,
тако да су изнад терена 0,10 m.
Након утврђивања и обележавања граничне линије катастарске општине Нештин
израдити елаборат омеђавања који садржи уводни део, записник омеђавања и скицу
омеђавања.
Граничну линију грађевинског подручја насеља Нештин и граничну линију грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насеља Нештин, део зоне кућа за одмор
локалитет 3 и 4 у потесу "Башчине" и "Бауда", обележити на основу описа и графичког
прилога из Просторног плана општине Бачка Паланка и података постојећег премера и
катастра непокретности. Како се катастарски премер врши за део катастарске општине,
граница подручја катастарског премера одређује се по граници парцела, према подацима
постојећег премера и катастра непокретности. Изузетно, граница подручја катастарског
премера може да сече дугачке парцеле (саобраћајнице, водотокове и слично).
Ако се граница подручја катастарског премера подудара са границом катастарске
општине, идентификацију и обележавањe границе подручја катастарског премера вршити према правилима која важе за обележавање границе катастарске општине.
Када се граница подручја катастарског премера не подудара са границом катастарске општине, граничне тачке подручја катастарског премера обележавају се као и
границе парцела, бетонским белегама димензија 0,10 m x 0,10 m x 0,50 m.
О извршеном обележавању границе подручја катастарског премера саставити извештај и израдити скицу обележавања границе.
5.1.3 ИЗРАДА ДИГИТАЛНОГ ОРТОФОТОА
За потребе утврђивања фактичког стања, снимања границе комасационог подручја, сталних објеката и дугогодишњих засада, комасационе процене земљишта, израде
пројекта путне и каналске мреже, пољозаштитних појасева и других радова потребно је
израдити дигитални ортофото (ДОФ) у колор техници, у две пројекције: UTM/ETRS89
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и Гаус-Кригеровој пројекцији, шеста зона, у резолуцији GSD20cm. Дигитални ортофото
(ДОФ) израдити у складу са Правилником о дигиталном ортофотоу.
5.1.4 УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА - ИЗЛАГАЊЕ СТАРОГ СТАЊА
Утрвђивање фактичког стања врши комисија за комасацију. У поступку утврђивања фактичког стања за учеснике комасације саставља се записник о утврђивању фактичког стања. За утврђивање фактичког стања од Службе за катастар непокретности Бачка Паланка потребно је преузети неопходну документацију (у аналогном или у дигиталном облику):
•

списак површина парцела које су предмет комасације;

•

скица одржавања премера;

•

азбучни преглед корисника, носилаца права својине и држалаца на непокретностима;

•

скениране радне оригинале плана катастра непокретности;

•

базу података адресног регистра;

•

базу података катастра непокретности;

•

збирка исправа;

•

прегледну карту комасационог подручја у размери 1:10 000;

•

другу пратећу документацију.

Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се уносе
у комасациону масу узимају се са стањем из катастра непокретности или других јавних
књига или се узимају на основу фактичког стања. Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других стварних права и не слаже се са стањем у катастру
непокретности или другим јавним књигама, земљиште и објекти ће се унети у комасациону масу на основу фактичког стања (члан 45. Закона о пољопривредном земљишту).
Записник о утврђивању фактичког стања обавезно садржи: назив општина, назив катастарске општине, личне податке о имаоцу права, односно називу, пребивалишту
и адреси правног лица, ЈМБГ или МБ, бројеве катастарских парцела, површине, назив
потеса, катастарску културу и катастарску класу и укупну површину, број листа непокретности, број плана, уписане 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.
У катастарској општини Нештин утврђивање фактичког стања потребно је
спровести за приближно 1196 учесника комасације.
5.1.5 УТВРЂИВАЊЕ И СНИМАЊЕ ГРАНИЦА У КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ,
СТАЛНИХ ОБЈЕКАТА И ДУГОГОДИШЊИХ ЗАСАДА
У циљу прикупљања података о комасационом подручју за израду прегледног
плана постојећег стања (старо стање) потребно је извршити комасациони премер на површини од 2986 hа. Комасациони премер јесу геодетски радови који се изводе у пос-
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тупку уређења земљишне територије комасацијом. Геодетски радови изводе се у складу
са одребама Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09
и 18/10) које се односе на катастарски премер и закона којим се уређује пољопривредно
земљиште.
Код извођења комасационог премера могу се применити све геодетске методе мерења, као и њихове комбинације, којима се обезбеђује тачност мерења утврђена за размеру катастарских планова 1:2500.
Предмет снимања фактичког стања и прикупљања података у комасационом подручју су:
•

граница комасационог подручја (граница катастарске општине, граница грађевинског подручја насеља Нештин и граница грађевинског земљишта ван границе грађевинског подручја насеља Нештин, граница зонa кућа за одмор локалитет 3 и 4 у потесу "Башчине" и "Бауда", према намени из Просторног плана
општине);

•

границе катастарских парцела које остају у фактичком стању, сталних објеката
и дугогодишњих засада (граница заштите Националног парка "Фрушка гора"
кроз катастарску општину Нештин (површина заштићеног подручја које остаје
у фактичком стању је 890 ha), постојеће воћарско-виноградарске зоне која се
налазе уз границу насеља Нештин, и јужно у односу на насеље у потесу "Башчине" и "Бауда", и др.));

•

границе подручја за изградњу водозахвата и акумулације, простор за изградњу
постројења за прераду воде, простор за регулацију Нештинског потока и инфраструктурних објеката према намени простора, (Рефарална карта бр. 4 - карта спровођења плана, Просторни план општине Бачка Паланка);

•

промене у поступку утврђивања фактичког стања за које је утврђен обавезан
излазак на терен;

•

географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.;

•

рељеф земљишта;

•

подаци о корисницима непокретности;

•

остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине постојећих
пољских путева, обраслих међа, привремених објеката итд.).

У циљу графичког и тематског приказа премерених објеката и дугогодишњих
засада, као и обезбеђења прегледне основе за израду пројеката, израђује се прегледни
план постојећег стања. Као картографска подлога за израду прегледног плана постојећег
стања могу да служе копије постојећих катастарских планова или дигитални ортофото
планови.
Прегледни план постојећег стања садржи нарочито:
•

границу катастарске општине;

•

границу грађевинских подручја насеља;

•

границе грађевинског земљишта ван границе грађевинског подручја насеља;

•

границу подручја Националног парка "Фрушка гора";
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•

парцеле са дугогодишњим засадима;

•

путеве према рангу (јавни и локални путеви), врсти подлоге, смеру кретања;

•

водене токове и остале водене површине;

•

одбрамбене насипе, мајдане песка, материјалне ровове, каскаде, складове и др.

Утврђивање сталних објеката и дугогодишњих засада на комасационом подручју
врши подкомисија у сарадњи са извођачем радова.
Стални објекти на комасационом подручју су: водени токови са постојећим објектима, (пропусти, мостови, уставе и др.), постојећи канали за наводњавање и одводњавање, бунари, пумпе, чесме и остале водене површине, јавни и локални путеви, рибњаци,
позајмишта земље, материјални ровови, каскаде, складови, археолошка налазишта, споменици културе, и др.
Под појмом сталних објеката подразумевају се објекти чији положај, односно границе експропријације остају непромењени и након изведене комасације, као што су инфраструктурни објекти (саобраћајни, водопривредни, електроенергетски), грађевински
објекти у пољопривреди, утврђена културна добра и археолошки локалитети, пољски
путеви и границе заштићеног појаса водотока.
Уколико је потребно неки од грађевинских објеката рушити или уступити, а да
би учесник комасације могао да добије одговарајући објекат или накнаду у висини унете
вредности објекта у комасациону масу (руши се или уступа другом учеснику комасације), утврђује се његова тржишна вредност.
Под дугогодишњим засадима подразумевају се: воћњаци, виногради, вишегодишњи засади индустријског биља, заштитни појасеви (од ветра, ерозије тла..) и шуме.
Дугогодишњи засади воћњак, виноград и шума, по правилу остају у фактичком
стању. Ако се дугодогишњи засади уништавају или додељују другом учеснику комасације, у циљу утврђивања правичне накнаде за унете дугогодишње засаде у комасациону
масу врши се утврђивање њихове вредности.
У поступку комасационог премера прикупљају се и подаци о географским називима земљишта, вода, саобраћајница, подаци о рељефу земљишта, остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине постојећих пољских путева, привремених објеката и др.).
У погледу заштите културних добара приликом извођења радова потребно је предузети опште мере заштите, које се односе на обавезу извођача радова да благоворемено
обавести Завод за заштиту споменика културе у Новом Саду о почетку извођења радова.
Уколико у току извођења радова наиђе на археолошке налазе, извођач радова је дужан
да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика
културе у Новом Саду, као и да предузме мере заштите локалитета у складу са чланом
109. став 1. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94).
Приказ на прегледном плану постојећег стања, сва исцртавања, ознаке и опис извршити према важећем Топографском кључу.
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5.1.6 КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ЗЕМЉИШТА
Комасациона процена земљишта је основ и предуслов за извођење геодетскотехничких радова на уређењу земљишта путем комасације.
Утврђивање процене земљишта, у поступку комасације, врши се у две фазе, орјентационa (І фаза) и детаљна (ІІ фаза) процена земљишта. Земљиште се разврстава у одређене проценбене разреде.
Орјентационом проценом се земљишта на комасационом подручју разврставају у
проценбене разреде и утврђује се њихов међусобни однос. Разврставање у проценбене разреде се врши на основу бонитета земљишта, климатских фактора и економских услова.
Бонитет - квалитет земљишта се утврђује према: дубини, текстури, структури, геолошкој подлози, дубини хумусног хоризонта, проценту хумуса, подземној води, дренираности, рељефу, нагибу, експозицији, ерозији, забарености, плавности и заслањености.
Климатски елементи који су од утицаја на квалитет земљишта су: средња годишња
температура ваздуха, средње годишње количине падавина, количина падавина у вегетационом периоду, релативна влажност ваздуха и др.
Економски чиниоци који се узимају у обзир приликом процене земљишта су прометна вредност земљишта, удаљеност од насеља и прерађивачких капацитета, званични
подаци надлежног органа о ценама непокретности и просечних приноса одговарајућих
култура, као и мишљења чланова поткомисије о просечним приносима најзаступљенијих
култура на комасационом подручју.
По завршетку оријентационе процене земљишта ради се записник и прегледна
карта оријентационе процене земљишта, који се достављају комисији за комасацију
земљишта на усвајање.
Детаљна процена се састоји у разврставању сваке парцеле у одговарајући један
или више проценбених разреда, који су утврђени оријентационом проценом земљишта.
Разврставање проценбених разреда се врши на терену одређивањем граница између проценбених разреда и њиховим снимањем.
По завршетку детаљне процене земљишта израђује се записник и прегледна карта
комасационе процене земљишта, која се доставља комисији за комасацију земљишта, а
која исте ставља на јавни увид најмање 15 дана.
Оријентациону и детаљну процену земљишта треба схватити као значајну операцију у поступку комасације.
5.1.6.1 Бонитирање земљишта
Бонитирањем се одређује квалитет земљишта, који се изражава бонитетном класом и подкласа земљишта, подобних за пољопривредну и шумску производњу, без обзира на начин њиховог коришћења.
Бонитирање земљишта обавља се на пољопривредном и шумском земљишту, изван грађевинског подручја насељеног места Нештин и грађевинског земљишта изван
грађевинског подручја насељеног места Нештин, зоне кућа за одмор локалитет 3 и 4, на
подручју атара катастарске општине Нештин.
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5.1.7 ИЗРАДА КЊИГА ФОНДА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ИСКАЗА ЗЕМЉИШТА
СТАРОГ СТАЊА
Књига фонда комасационе масе старог стања саставља се на основу фактичког
стања, односно на основу података из списка парцела у коме су претходно проведене
промене установљене приликом утврђивања фактичког стања и података о вредности
земљишта утврђених комасационом проценом.
Након тога, приступа се изради исказа земљишта (јавни регистри) за сваког учесника комасације, у који се уносе подаци о непокретностима о стању пре комасације (старо стање).
5.2 ПРОЈЕКТОВАЊЕ – ФАЗА II
5.2.1 ПРОЈЕКТИ КОМАСАЦИЈЕ
Пројектовањем новог стања практично отпочиње друга фаза радова на комасацији земљишта. Пројекти који се израђуји у поступку комасације су:
•

Пројекат геодетске основе,

•

Пројекат путне мреже,

•

Пројекат каналске мреже,

•

Пројекат пољозаштитних појасева.

5.2.1.1 Пројекат геодетске основе
Пројектом геодетске основе дефинисати решење и методологију израде полигонске мреже за потребе израде и одржавања премера на комасационом подручју катастарске општине Нештин.
Након аналитичке разраде путне и каналске мреже израдити Главни пројекат полигонске мреже за потребе преношења пројекта комасације на терену (уколико се не реализује GNSS технологијом) и за потребе одржавања премера у комасационом подручју.
На подручју комасационог премера површине од 2986 ha реализовати нову полигонску мрежу.
Извршити техничку контролу Главног пројекта у складу са чланом 27. став 3. и 4.
Закона о државном премеру и катастру.
5.2.1.2 Пројекат путне мреже
Израдом пројеката путне и каналске мреже, ствара се основа за формирање нових
табли, одређивање намене земљишта, груписање и распоред поседника, као и основа за
израду пројекта пољозаштитних појасева.
Програмом се дају основне смернице за израду Главног пројекта и изградњу путева ван насеља, пољских (некатегорисаних31) путева у поступку комасације.
Приликом израде пројекта мреже обавезно узети у обзир утврђена начела расподеле комасационе масе.
31 Сеоски путеви, пољски путеви, шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од поплава
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Код пројектовања и изградње путне мреже прикупити информације о планираном
правацу магистралног пута М-18 преко Фрушке горе који подразумева и изградњу новог моста преко Дунава, ''у зони Челарево – Нештин''. Локација моста је тема посебних
анализа, тако да Просторним планом није ни назначен његов положај. Код пројектовања
и изградње путне мреже потребно је водити рачуна о планираној ширини земљишног
путног појаса (државни пут I реда износи 40 m, за државни пут II реда 30 m, општински
пут 15 m), трасама далековода, које пресецају територију катастарске општине Нештин,
односно комасационо подучје, као и да се изврши несметано повезивање атарских путева (пољских путева) на општинске и локалне путеве и саобраћајнице у грађевинском
подручју насеља (јавне путеве у насељу). Притом је потребно ускладити стање са пројектованом каналском мрежом, како би се обезбедио најцелисходнији правни основ за формирање, правилно обликовање нових табли и комасациону наделу.
Генерално опредељење везано за путеве ван насеља (атарске) је да се изврши оптимизација мреже путева и то уз минмално заузимања пољопривредног земљишта. Потребно је, такође, довести ниво нултог пута у границе прихваљивости и оптимизовати
извршење транспортног рада код убирања летине. Пољске (атарске) 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.
Узимајући у обзир досадашња искуства на пројектовању мреже пољских путева у
АП Војводини, површина земљишта под пољским путевима не треба да је већа од 3% од
укупне површине комасационог подручја.
Ширина и попречни профили димензионишу се на основу габаритних мера
највећих пољопривредни машина и транспортних средстава која се под нормалним условима могу наћи на комасационом подручју, као и намене пута.
Попречни профил пољских путева представља полазну основу за пројектовање
пута који директно или посредно служе у обављању саобраћајне функције.
Димензије елемената попречног профила зависе од категорије атарског (пољског)
пута и намене пута. У оквиру простора општине Бачка Паланка планирани су различити
хијерахијски нивои атарских путева, који су утврђени у Просторном плану (табела 20).
Табела 20: Приказ категорије и намене атарских (пољских) путева
Категорија атарског
(пољског) пута

Ширина
пута

Главни атарски пут

12-15 m

Сабирни атарски пут

8-10 m

Приступни
атарски путеви

4-6 m

Намена пута
Повезује комплекс табли и прима унутрашњи саобраћај
са сабирних и приступних путева на тврде путеве
у коме се смешта сва инфраструктура и коловоз
Служи за двосмерни саобраћај, поприма унутрашњи
саобраћај и преноси га на главне путеве
Служи за одвијање једносмерног саобраћаја, а на
деоницама где су обезбеђене мимоилазнице и
двосмерни саобраћај, обезбеђује непосредни
приступ на табле и парцеле унутар табле.

Пројектовани пољски путеви се могу сећи под правим углом, а оптимални положај
под којим се секу локални и пољски пут, а који се препоручује, приказан је на слици 16.
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Слика 16: Оптимални положај под којим се секу локални и пољски пут
Атарске путеве, по могућству, а у складу са потребама, пројектовати са једне стране отворених канала система за одводњавање и наводњавање. Растојање између путева
односно дужине парцела одредити 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 параметара (fоpt). Оптималне
вредности за f, lp и šp, за различите површине парцела (поседа), приказане су у табели 21.
Табела 21: Оптималне вредности за f, lp и шp, за различите површине парцела

Пољски путеви у овој фази извођења комасационих радова задржавају постојећи
земљани застор.
Код пројектовања, а у вези укрштања пољских путева са јавним путевима, морају
се предвидети посебна техничка решења у складу са Законом о јавним путевима ("Службени гласник РС", бр. 101/05 и 123/07) и прописа донетим на основу њега.
Саставни део пројеката нове путне и каналске мреже је карта мреже нових и
постојећих путева и канала која се израђује у одговарајућој размери и садржи поред ос-
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талог границу катастарске општине, границу грађевинског подручја насељених места,
фактичко стање, постојеће и нове објекте на путној и каналској мрежи, класификацију
пољских путева према пројектованој ширини, проценбене разреде, неплодно земљиште,
бројеве табли и смер нових парцела.
Пројекат нове путне мреже излагаже се на јавни увид.
5.2.1.3 Пројекат каналске мреже
Одводњавање потенцијално плодних слабо дренираних земљишта којих има на
подручју комасације, услов је за побољшање структуре искоришћавања површина у сврхе проширења и повећања пољопривредне производње. Од утицаја штетног дејства сувишних вода, нарочито на равним површинама, које карактерише минимални отицај
површинских вода потребно је изградити дренажи систем.
При пројектовању дренажног система узети у обзир сливна подручје која имају
своје црпне станице.
Заштиту подручја приобаља од високих нивоа подземних вода вршити системима
за одводњавање уз помоћ самоизливних дренажних бунара које је потребно изградити
дуж обале Дунава.
Пројекат дренажне мреже израдити тако да се реализацију планска решења из
Просторног плана општине Бачка Паланка, Реферална карта 4 - Карта спровођења
(слика 17), где је приказана постојећа и планирана каналска мрежа.
Пројектну документацију усагласити са мерама и инструментима за спровођење
Просторног плана општине Бачка Паланка, где је предиђено да се изградња нових акумулација и канала врши на основу плана детаљне регулације.
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Слика 17: Реферална карта 4 - Карта спровођења
За потребе пројектовања каналске мреже на комасационом подручју, као и
пројектно- техничке услове за пројектовање и изградњу нових канала, преузети од ЈВП
"Воде Војводине", Нови Сад и Водопривредног друштвеног предузеће "Шајкашка", са
седиштем у Новом Саду (на територији општине Бачка Паланка је ВП "Дунав", АД, Бачка Паланка).
У току израде пројекта каналске мреже, ради побољшања ситуације у овој области,
неопходно је извршити анализу планираних система за наводњавање и одводњавање, као
и анализу свих њихових делова (црпне станице, уређаји итд.), затим дефинисати приоритете, који уз најмања улагања у првој фази могу дати најбоље резултате.
Код пројектовања нових система за наводњавање, на комасационом подручју и
шире, треба предвидети градњу на земљиштима I, II, IIa, IIIa и IIIb класе погодности за
наводњавање.
Након израде пројекта путне и каналске мреже спроводи се поступак њиховог
излагања на јавни увид.
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Комисија за комасацију усваја пројекат путне и каналске мреже након решавања
свих приговора учесника комасације на изложене пројекате.
5.2.1.4 Пројекат пољозаштитних појасева
На подручју општине Бачка Паланка нису вршена посебна истраживања интезитета еолске ерозије, али је на основу истраживања која су вршена на другим подручјима
у Војводини утврђена потреба за заштитом од штетног дејства ветра, што је резултирало
и подизањем пољозаштитних појасева на подручју катастарских општина у којима је
извршена комасација.
На приложеној карти дата је илустрација интензитета еолске ерозије према истраживањима вршеним на подручју АП Војводине, по којима подручје Бачке Паланке спада
у II категорију (узнемирена земљишта) - слика 18.

Слика 18: Интезитет еолске ерозије на подручју АП Војводине
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За решавање проблема подизања заштитних шумских појасева предвиђена је израда Плана за проглашење ерозионих подручја на територији општине, на основу методологије коју је прописало Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде.
Употребом пољозаштитних појасева постиже се:
•

смањење брзина ветра, интензитет турбуленције, обим еолске ерозије, интензитет испаравања (слика 19);

•

повећање влажности земљита и ваздуха;

•

поред селекционо-генетичких мера, агроклиматског реонирања и агротехничких мера (наводњавање, правилна обрада земљишта), пољозаштитни
појасеви представљају меру борбе против суше.

У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства ерозије изазване
ветром (еолска ерозија), примењују се противерозионе мере које обухватају садњу вишегодишњих дрвенастих биљака или подизање и гајење ваншумског зеленила у виду пољозаштитних појасева (слика 20).

Слика 19: Промена брзине ветра са удаљеношћу од препреке-ток ваздушних маса

Слика 20: Приказ подигнутих пољозаштитних појасева
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Ваншумско зеленило је потребно формирати у оквиру саобраћајне и водопривредне инфраструктуре и пољопривредног земљишта на око 2% површина.
За формирање ових појасева у оквиру саобраћајне инфраструктуре ван линије
путног појаса и на пољопривредном земљишту, пројектном документацијом одредити
типове појасева, њихову ширину, међусобна растојања и конкретан избор врста у складу
са условима станишта (слика 21).

Слика 21: Приказ јеног од типова пољозаштитних појасева
Смернице које представљају препоруку за формирање заштитних појасева зеленила у оквиру пољопривредног земљишта (пољозаштитни појасеви) који се подижу ради
заштите од ветра и еолске ерозије уз некатегорисане путеве и каналску мрежу су:
-- формирање појасева од просечно 10 m ширине (минимум 6 m);
-- формирање главних појасева управно на правац дувања ветра, а споредних управно на правац главних појасева;
-- формирање једноредних или дворедних појасева у зони мање угрожености од
ветра, а у зони јаког ветра и суше појасева од 3-5 редова од лишћарских врста
аутохтоног порекла;
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-- формирање појасева на међусобном растојању од 30 њихових висина, како би
се остварили ефекти заштите од ветра, одношења земљишта и усева у фази
семена;
-- формирање ажурних типова појасева (са већим бројем отвора распоређених по
целом профилу појаса);
-- анализа својине земљишта потребног за формирање заштитних појасева зеленила.
Потребна је, према наведеним смерницама, израда планске (посебне основе газдовања шумама) и пројектне документације (Пројекат подизања шумских заштитних
појасева на подручју oпштине), којом су одређени заштитни појасеви зеленила, њихов
просторни распоред, типови, дефинисана њихова ширина, међусобна растојања и конкретан избор врста, у складу са условима станишта.
Стратешки приступ планирања заштитних појасева са главним циљем заштите
пољопривредног земљишта представити на следећи начин кроз:
-- Фазу анализе;
-- Фазу пројектовања;
-- Фазу дефинисања модела заштитног појаса;
-- Фазу планирања;
-- Фазу реализације.
Шумама и шумским земљиштем на територији oпштине Бачка Паланка газдује ЈП
''Војводинашуме''- ШГ ''Нови Сад'', Нови Сад, Шумска управа Бачка Паланка . Шумама и
шумским земљиштем у заштићеном природном добру Национални парка "Фрушка гора"
газдује ЈП ''Национални парк Фрушка гора'', Нови Сад. Пре израде пројекта пољозаштитних појасева на комасационом подручју, потребно је затражити пројектно- техничке
услове за њихово пројектовање, формирање и изградњу од ЈП ''Војводинашуме'', Петроварадин.
Средства која су неопходна за израду пројекта за подизања пољозаштитних појасева општина могу се обезбедити учешћем од 65% од потребних средстава за израду од
Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.
5.2.2 АНАЛИТИЧКА ОБРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА КОМАСАЦИЈЕ
На основу установљених елемената у пројекту путне мреже, пројекту каналске
мреже и пројекту пољозаштитних појасева, врши се аналитичка обрада и добијају се
сви неопходни нумерички подаци за табле и то: укупна површина, површина по проценбеним разредима, вредности табли, координате темена табли, координате преломних
тачака на граничним линијама нових путева, канала и пољозаштитних појасева, као и
елементи за њихово обележавање.
5.2.3 ИЗРАДА КФМ НОВОГ СТАЊА И РАЧУНАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ОДБИТКА
Након аналитичке обраде обраде пројекта комасације израђује се књига фонда
комасацоне масе новог стања.
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Код уређења земљишне територије комасациом сходно Закону, обезбеђује се
земљиште за заједничке потребе насеља (изградња мреже пољских путева, система за
одводњавање и наводњавање, пољозаштитних шумских појасева и друге потребе), сразмерно унетој вредности, односно површини земљишта у комасационој маси.
Коефицијент одбитка или умањења земљишта, односно површина земљишта за
заједничке потребе, рачуна се на основу вредности земљишта у старом и новом стању.
5.3 РЕАЛИЗАЦИЈА - ФАЗА III
Реализација пројекта комасације спроводи се следећим редоследом активности:
•

реализација пројекта геодетске основе за одржавање премера;

•

реализација пројекта путне мреже, каналске мреже и пољозаштитних појасева;

•

излагање фактичког стања са узимањем жеља;

•

израда плана наделе, расподела комасационе масе и израда исказа новог стања;

•

обележавање нових парцела и увођење у посед учесника комасације;

•

израда списка промена у комасацији;

•

израда скица премера и формирање базе ДКП-а;

•

катастарско класирање и бонитирање;

•

израда коначних решења о расподели комасационе масе;

•

израда прегледне карте;

•

израда техничке документације.

5.3.1 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКЕ ОСНОВЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПРЕМЕРА
За потребе извођења комасационог премера и одржавања премера на основу
Главног пројекта за успостављање геодетске основе на комасационом подручју, врши
се успостављање нове геодетске основе у складу са важећом законском и подзаконском
регулативом.
5.3.2 РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПУТНЕ МРЕЖЕ, КАНАЛСКЕ МРЕЖЕ И
ПОЉОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА
Реализација радова према Главном пројекату, нове путне и каналске мреже и
пољозаштитних појасева, подразумева обележавање путне и каналске мреже и пољозаштитних појасева на терену на основу података аналитичке обраде из главног пројекта. У
току преноса података на терен врши се обележавања свих темена табли и преломних
тачака путне и каналске мреже, преломних тачака на граници подручја пољозаштитних
појасева, бетонским белегама.
Општина је у обавези да за ове радове обезбеди довољан број бетонских, односно
камених белега. Тачан број потребних бетонских, односно камених белега извођач радо-
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ва утврђује пре обележавања преломних тачака на граничним линијама објеката и парцела новог стања, а према датим димензијама (слика 22).

Слика 22: Димензије бетонских, односно камених белега
5.3.3 ИЗЛАГАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА СА УЗИМАЊЕМ ЖЕЉА
На основу урађене комасационе процене и састављених исказа старог стања,
приступа се излагању података на јавни увид и узимању жеља, о груписању и расподели
земљишта из комасационе масе, о чему комисија саставља записник и у њега уноси евентуалне примедбе на исказ земљишта.
5.3.4 ИЗРАДА ПЛАНА НАДЕЛЕ, РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И
ИЗРАДА ИСКАЗА НОВОГ СТАЊА
Да би се извршило груписање пољопривредних парцела и поседа мора се претходно израдити одговарајућа геодетско-техничка документација за расподелу комасационе масе и то:
•

књига фонда комасационе масе;

•

искази земљишта;

•

површина и вредност комасационог подручја, односно пољопривредних табли
у новом стању;

•

коефицијент одбитка земљишта за заједничке потребе.

Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник
РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09) у поступку комасације се обезбеђује земљиште за изградњу
објеката за потребе насеља (за изградњу мреже пољских путева, система за одводњавање
и наводњавање, за комуналне објекте и друге потребе насеља).
Земљиште обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини у комасациону масу, односно унетој вредности земљишта, и то без накнаде.
На основу утврђених Начела о расподели комасационе масе у комасационом подручју, врши се расподеле комасационе масе.
Начела о расподели комасационе масе нарочито, прописују:
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•

локацију земљишта појединих учесника комасације са истим или сличним
крактеристикама (према величини поседа, месту становања, облицима својине, старосној доби чланова домаћинства, врсти делатности домаћинства и др.);

•

начин расподеле комасационе масе и груписања земљишта;

•

редослед позивања учесника комасације за узимање изјава (жеља) о предлогу
груписања и расподели земљишта из комасационе масе;

•

потребне површине за земљишта у атару за опште потребе (пољски путеви,
пољозаштитни шумски појасеви, земљиште за систем канала за одводњавање
и др.),

•

обавезе учесника комасације (на пример: учесници комасације су дужни, да
без накнаде, уклоне дрвну масу са међа и парцела под деградираним вишегодишњим засадима);

•

начин и време убирање пољопривредних усева;

•

начин и време предаје земљишта у нове поседе;

•

висину трошкова које ће сносити учесници комасације и начин уплате трошкова.

На бази прикупљених жеља и начела расподеле земљишта из комасационе масе,
израђује се план наделе. План наделе се излаже на јавни увид, с циљем и правом сваког
учесника да стави приговор на наделу.
Затим се врши расподела комасационе масе свим учесницима у комасацији, сразмерно унетој вредности у комасациону масу и израђује се исказ новог стања.
Укупна вредност земљишта која се добија из комасационе масе не може бити мања
од 90%, ни већа од 110% од укупне вредности које је учесник комасације унео у комасациону масу, а у површини не може бити мања од 80% ни већа од 120% од површине коју
је учесник унео у комасациону масу, ако се комисија и учесник комасације другачије не
споразумеју.
5.3.5 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВИХ ПАРЦЕЛА И УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД УЧЕСНИКА
КОМАСАЦИЈЕ
Након извршене наделе поседа учесницима у комасацији, односно одређивања редоследа у таблама, врши се допуна аналитичке обрада података, односно обележавање
нових парцела и увођење у посед учесника комасације. У току преноса података на терен
врши се обележавања свих преломних тачака нових парцела бетонским, односно каменим белегама.
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:
•

назнаку где су садржани подаци о парцелама које је учесник комасације унео у
комасациону масу и на којима му престаје право својине;

•

износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу;
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податке о земљишту које учесник комасације добија из комасационе масе (број
табле, привремени број парцеле, вредност и површина) на којима стиче право
привременог коришћења.

5.3.6 ИЗРАДА СПИСКА ПРОМЕНА У КОМАСАЦИЈИ
Све промене настале након израде исказа земљишта старог стања проводе се кроз
списак промена у комасацији.
5.3.7 КАТАСТАРСКО КЛАСИРАЊЕ ЗЕМЉИШТА
После завршених геодетско-техничких радова на комасационом подручју, а непосредно након израде привремених решења, потребно je извршити катастарско класирање
земљишта, сходно чл. 44., 45. и 52. Закона о државном премеру и катастру ("Службени
гласник РС", бр. 72/09, 18/10 и 65/13).
Катастарским класирањем земљиштa утврђује се катастарска култура и катастарска класа за све парцеле и делове парцела пољопривредног и шумског земљишта, у оквиру катастарске општине Нештин, а у односу на катастарски срез Шид-Беочин. Катастарско класирање земљишта се обавља у подручју комасационог премера.Извођење
радова катастарског класирања земљишта може да врши Републички геодетски завод
или геодетска организација која испуњава услове прописане чланом 17. став 6. Закона о
државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10 и 65/13).
У поступку катастарског класирања и бонитирања земљишта, сагласно чл. 3. став
2, 8. и 9. Правилника о вршењу стручног надзора и прегледу и пријему радова ("Службени гласник РС", бр. 43/10), врши се стручни надзор, преглед и пријем радова.
5.3.8 ИЗРАДА СКИЦА ПРЕМЕРА И ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ДИГИТАЛНОГ
КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА (ДКП-А)
У поступку комасационог премера прикупљени подаци геодетског мерења уносе
се на скице премера. Врши се нумерација парцела и бројеви парцела се исписују на скицама премера.
На основу података прикупљених у поступку извођења комасационог премера израђује се дигитални план комасационог премера, формира база података ДКП-а, у складу
са Закона о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10 и
65/13), Уредбом о дигиталном геодетском плану ("Службени гласник РС", бр. 15/03 и
18/03) и другим подзаконским актима.
5.3.9 ИЗРАДА КОНАЧНИХ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ
Решење о расодели комасационе масе доноси Kомисија за комасацију, а представља извод из исказа земљишта појединог учесника комасације.
Диспозитив решења о расподели комасационе масе садржи:
•

име, презиме и место становања, односно назив и седиште учесника комасације;

•

податке о земљишту унетом у комасациону масу на коме престаје право својине;
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•

износ умањења врдности земљишта;

•

податке о земљишту које учесник комасације добија из комасационе масе;

•

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.

Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може изјавити
жалбу Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде у року од 15
дана од дана његовог достављања.
5.3.10 ИЗРАДА ПРЕГЛЕДНЕ КАРТЕ
За комасационо подручје израђује се прегледна карта у размери 1:10 000.
5.3.11 ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Након завршеног поступка комасације израђује се технички извештај о реализацији радова у поступку извођења комасације.
5.4 ПРЕМЕР ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЉЕНОГ МЕСТА
За извођење радова у области катастарског премера на грађевинском подручју
насеља Нештин, грађевинском земљишту ван грађевинског подручја насељеног места
Нештин - зоне кућа за одмор локалитет 3 и 4 у потесу "Башчине" и "Бауда", неопходно
је израдити Главни пројекат за извођење катастарског премера и обнову катастра непокретности. Главни пројекат за извођење катастарског премера и обнову катастра непокретности подразумева:
•

израду Главног пројекта геодетске основе и његову реализацију;

•

израду Главног пројекта и реализацију нивелманске мреже;

•

обележавање и снимање границе грађевинског подручја насеља;

•

обележавање и снимање границе подручја премера ( Нештин – зоне кућа за
одмор локалитет 3 и 4 у потесу " Башчине" и "Бауда");

•

обележавање и снимање граница парцела, објеката (зграда и других грађевинских објеката), вода;

•

израду скица детаља;

• израду списка кућа и азбучног списка корисника (ажурирање Адресног регистра);
•

класирање земљишта;

•

формирање базе података дигиталног катастарског плана;

•

израду ДОФ плана геометријске резолуције GDS 10 cm за грађевинско подручје насељеног места Нештин и за грађевинско земљиште – зоне кућа за
одмор локалитет 3 и 4 у потесу "Башчине " и "Бауда", подручје катастарске
општине Нештин;
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•

израду техничке документације у поступку реализације радова на извођењу
катастарског премера, прихваћен и оверен елаборат катастарског премера;

•

обнову катастара непокретности на грађевинском подручју насељеног места
Нештин и на грађевинском земљиште, зоне кућа за одмор локалитет 3 и 4 у
потесу "Башчине" и "Бауда", катастарска општина Нештин.

Скупштина општине Бачка Паланка је Уговором закљученим између општине Бачка Паланка (бр. I 95-3 од 22.10.2013. године) и Републичког геодетског завода (04 бр. 95201/13 од 21.10.2013. године) обезбедила да се изради Главни пројекат за обнову катастра
непокретности на грађевинском подручју насеља Нештин и грађевинском земљишту изван грађевинског подручја насељеног места Нештин - зоне кућа за одмор локалитет 3 и 4
у потесу "Башчине" и "Бауда", општина Бачка Паланка.
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
6.1 УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
6.1.1 ОПШТИНА БАЧКА ПАЛАНКА
Основни субјекат и носилац свих активности на извођењу комасације јесте општина Бачка Паланка, која сагласно Закону о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 и 41/09), у даљем тексту Закон: одређује територију катастарске општине која се уређује комасацијом (члан 32. Закона);
•

доноси Програм комасације (члан 32. Закона);

•

доставља Програм комасације на сагласност Министарству пољопривреде,

•

шумарства и водоприврде (члан 32. став 2. Закона);

•

доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан 34. Закона);

•

решењем образује Kомисију за спровођење комасације (члан 35. Закона);

•

именује секретара Kомисије за комасацију (члан 35. Закона);

•

доноси Одлуку о начелима комасације катастарске општине Нештин (одређује
локацију земљишта у државној својини, начин груписања земљишта на коме
постоји право својине, земљишта која се остављају у фактичком стању, начин
под којим се условима обезбеђују ветрозаштитни појасеви, начин груписања
земљишта чланова истих пољопривредних газдинстава, време привремене предаје земљишта и редослед позивања учесника комасације на расправе које спроводи Комисија за комасацију катастарске општине Нештин и друга питања од
значаја за наделу и спровођење поступка комасације (члан 32. Закона);

•

именује комисије по прописима о јавним набавкама за избор извођача радова на комасацији и извођењу катастарског премера грађевинског подручја насељеног места Нештин, избор извођача за вршење стручног надзора над геодетско-техничким радовима у области комасационог премера, избор извођача
за извођење радова катастарског класирања и бонитирања и комасационе процене земљишта и избор извођача за вршење стручног надзора над радовима
катастарског класирања и бонитирања и комасационе процене земљишта;
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закључује уговоре са:

-- Извођачем геодетско-техничких и других радова на комасацији и премеру
грађевинског подручја насељеног места (реона);
-- Извођачем радова на комасационој процени земљишта, катастарском класирању и бонитирању;
-- Извођачем радова на вршењу стручног надзора над извођењем радова на комасационом премеру, катастарском премеру, комасационој процени земљишта,
катастарском класирању и бонитирању.
•

Учествује у финансирању дела трошкова комасације из:

-- средстава која оствари по основу закупа државног пољопривредног земљишта;
-- других извора према конкурсима које објављује Министарство пољопривреде, шумарстава и водопривреде и Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство и као мера за подстицање развоја пољопривредне
производње.
6.1.1.1 Комисија за комасацију
Свим пословима у комасацији руководи Kомисија за комасацију која се стара о организацији свих радова, праћењу динамике извођења појединих радова и њиховом међусобном усклађивању, законитости у раду и друго.
Комисија за комасацију као оперативно општинско комасационо тело врши и следеће послове:
•

образује поткомисије за процену вредности земљишта, процену вредности
објеката и вишегодишњих засада, утврђивање фактичког стања, расподелу комасационе масе, примопредају земљишта и друга стручна тела;

•

утврђује фактичко стање;

•

учествује у вршењу процене вредности земљишта;

•

финансира претходне пројекте који се односе на катастарску општину Нештин
(пројекат мреже пољозаштитних појасева, пројекат путне мреже, израду упрбанистичких планова општинске инфраструктуре и др.);

•

обезбеђује пројекте Републичке и регионалне инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне, електроенергетске, телекомуникационе инфраструктуре,
пројекти заштите културних добара, заштите животне средине и др.);

•

усваја пројекте комасације (пројекат мреже пољских путева, пројекат мреже
канала,пројекат пољозаштитних шумских појасева и расподеле комасационе
масе);

•

утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасацине масе и решава примедбе 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. Закона);
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обавља и друге послове утврђене Решењем о образовању комисије за комасацију.

6.1.1.2 Одбор за комасацију
Учесници комасације могу формирати одбор за комасацију који заступа интересе
учесника комасације, припрема предлоге за пројекте комасације које доставља комисији
за комасацију и разматра извештаје о процени вредности земљишта и расподеле комасационе масе (члан 37. Закона).
6.1.2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Република Србија учествује у комасацији преко својих надлежних министарстава,
посебних организација и јавних предузећа.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде:
•

даје сагласност на Програм комасације (члан 32. став 2. Закона);

•

у другом степену решава жалбе на решење о расподели комасационе масе
(члан 44. Закона).
Републички геодетски завод:
• врши по потреби, инспекцијски надзор над радом геодетских организација на
пројектовању и извођењу радова у поступку комасационог премера, код извођења катастарског премера грађевинског подручја насељених места и дела
катастарске општине;
•

врши по потреби, комасациону процену земљишта и катастарско класирање и
бонитирање земљишта на комасационом подручју;

•

врши преглед и пријем геодетско-техничких радова и оверу елабората премера;

•

врши преузимање елабората премера;

•

на основу оверених елабората премера спроводи поступак обнове катастра
непокретности - члан 109. и 110. Закона о државном премеру и катастру
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10 и 65/13).
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство:
• расписује конкурсе за доделу бесповратних средстава за заштиту, уређење и
коришћења пољопривредног земљишта.
Фонда за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине:
• издваја и обезбеђује средства за израду програма и пројеката у области просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова,
здравствене и социјалне заштите, јавног информисања и у другим областима
на територији Аутономне Покрајине Војводине.
Јавна републичка и покрајинска предузећа
• обезбеђују потребне пројекте инфраструктурне (саобраћајне, водопривредне,
електроенергетске, телекомуникационе, као и пројекте заштите културних добара, заштите животне средине и др.).
На слици 23 дат је шематски приказ огранизације учесника у спровођењу Програма комасације.
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Слика 23: Организациона шема, учесници у имплементацији Програма комасације
Средства за финансирање активности на имплементацији Програма комасације,
могу се обезбедити из средстава Републике Србије, АП Војводине, општине Бачка Паланка, посебних фондова, могућих концесионара, донатора и спонзора, као и средстава
грађана, корисника и инвеститора на подручју обухвата Програма.
6.2 ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ КОМАСАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА
Основни мотив за покретање саме комасације је да се максимално сакупе и заокруже земљишни поседи на подручју пољопривредног земљишта према намени из
Просторног плана општине на површини од приближно 2986 ha, који уз одговарајуће
мелиорације у ширем смислу, нову путну мрежу и друга решења за уређење и изградњу,
пружа сигурнe услови за даљи напредак подручја.
У комплексу аграрних мера и захвата, комасација најуспешније и најпотпуније
обезбеђује услове за даље економично и рентабилно коришћење расположивог земљишног фонда, чији је крајњи резултат одговарајући развој пољопривредне производње, а у
вези с тим и пољопривредих насеља.
Спровођењем комасације добиће се нова основа за прављење оперативних и перспективних планова у привреди, јер она представља једну компоненту у низу међусобно
корелативно повезаних и узрочних мера, које треба да усклађују и прате њихову примену.
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Значајни циљеви и ефекти комасације земљишта, који се оправдано очекују, на
подручју општине Бачка Паланка и шире, огледају се у следећем:
•

ажурирање стања података катастра непокретности;

•

снимањем објеката, премером земљишта путем комасације, усаглашавају се
подаци премера (мерeни подаци) са фактичким стањем терена и обезбеђује се
пројектна основа за уређење земљишта, пројектовање правилне путне мреже,
која испуњава захтеве несметаног саобраћаја пољопривредне механизације,
и коначно пројектовање нових правилних табли за парцелацију;

•

приликом комасационе наделе врши се груписање поседа, сада веома уситњених парцела, чиме се обезбеђује висока економичност обраде пољопривредног
земљишта;

•

комасацијом земљишта обезбеђује се ефикасност приликом сређивања имовинско- правних односа између јавних предузећа из области путне и каналске
мреже и досадашњих корисника земљишта, као и настале промене у фактичком стању и потреба за пројектовањем објеката већих размера у поступку експропријације земљишта;

•

стварање услова за враћање пољопривредног земљишта ранијим власницима;

•

раздвајањем и груписањем земљишта у друштвеном и државном власништву
створиће се услови за ефикасну приватизацију капитала;

•

омогућава се новим мелиорационим мерама активирање система за наводњавање и одводњавање;

•

заштита пољопривредног земљишта угроженог ерозијом и бујицама;

•

заштита пољопривредног земљишта од утицаја штетног дејства ветра – подизање пољозаштитних шумских појасева и заштитних шума;

•

поспешује се активирање становништва у организованој пољопривредној производњи здраве хране;

•

израдиће се база података катастра непокретности према савременој технологији и планови у дигиталном облику, у државном координатном систему.

6.3 ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
Предрачун радова треба да послужи како основа за обезбеђивање средстава за
реализацију Програма комасације и као основа општини Бачка Паланка да сачини уговор о извођењу радова према Програму, са геодетским организацијама и Републичким
геодетским заводом.
Предарачун радова је изведен према врсти премера (комасациони и катастарски) и
прописаној класи тачности хоризонталног и вертикалног положаја граничних тачака. За
извођење катастарског премера на грађевинском подручју насељеног места Нештин, на
површини од приближно 97 hа и на грађевинском земљиту изван грађевинског подручја
насељеног места Нештин, зона кућа за одмор локалитет 3 и 4, на површини од приближно 103 hа предвиђено је да се изврши премер за размеру катастарских планова 1:1000.
Подручје комасационог премера од приближно 2986 hа је планирано да се изврши за
размеру катастарских планова 1:2500.
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Критеријум за израду предрачуна радова за реализацију Програма је врста премера и размера плана, односно извођење катастарског премера за израду катастарских
планова одређене размере, према намени простора у Просторном плану општине Бачка
Паланка, 2012. година.
6.3.1 КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР
Предрачун за реализацију геодетско-техничких радова, радова на комасационој
процени, катастарском класирању и бонитирању земљишта, у поступку извођења комасационог премера на површини од 2986 hа.
Ред.
број

АКТИВНОСТИ

1.

ПРЕТХОДНИ РАДОВИ –ФАЗА I

1.1

Израда Програма комасације

1.2

Израда елабората омеђавања – обележавање
границе комасационог подручја

1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

Количина
(hа)

Нето
вредност у ≈ %
динарима
320.000

1

2986

264.000

1

Израда дигиталног ортофотоа

2986

528.000

2

Утврђивање фактичког стања –
излагање старог стања

2986 hа и 1196
учесника

1.056.500

4

2986

4.675.000

18

209632*825

1.729.000

6

2096

528.000

2

9.100.500

34

Утврђивање и снимање граница комасационог
подручја, сталних објеката, дугогодишњих
засада и снимање граница фактичког
стања на подручју Националног парка
"Фрушка гора" на површини од 890 ha
Комасациона процена земљишта у
поступку комасационог премера
(теренски и канцеларијски радови)
Израда КФМ и исказа земљишта старог стања
Укупно:

32

32 Површина комасационог подручја је умањена за 890 ha, подручје Националног парка "Фрушка
гора" које остаје у фактичком стању и за које се врши само премер
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Нето
вредност
≈%
у
динарима

Ред.
број

АКТИВНОСТИ

2.

ПРОЈЕКТОВАЊЕ – ФАЗА II

2.1

Израда пројекта геодетске основе за одржавање премера

2986

528.000

2

2.2

Израда пројекта путне мреже

2096

528.000

2

2.3

Израда пројекта каналске мреже

2096

528.000

2

2.4

Израда или допуна пројекта пољозаштитних појасева

2096

528.000

2

2.5

Аналитичка обрада главног пројекта комасације

2986

2.377.000

9

2.6

Рачунање коефицијента одбитка и
израда КМФ новог стања

2096

528.000

2

5.017.000

19

Укупно:
3.

РЕАЛИЗАЦИЈА – ФАЗА III
пројекта геодетске
основе за одржавање премера

2986

528.000

2

3.2

Реализација пројекта путне мреже

2096

264.000

1

3.3

Реализација пројекта каналске мреже

2096

264.000

1

3.4

Реализација пројекта пољозаштитних појасева

2096

264.000

1

3.5

Излагање фактичког стања са узимањем жеља

2096

1.056.500

4

2096

1.729.500

6

2096

3.169.000

12

3.1

3.6
3.7

Реализација

Груписање пољопривредних парцела и
поседа, израда плана наделе, расподела
комасационе масе и исказа новог стања
Припрема података, обележавање нових парцела
и увођење у посед учесника комасације

3.8

Израда списка промена у комасацији

2096

264.000

1

3.9

Катастарско класирање земљишта у поступку
премера (теренски и канцеларијски радови)

2986*400

1.194.500

4

3.10 Бонитирање земљишта (теренски и канцеларијски радови) 2986*350

1.045.000

4

3.11

Израда скица детаља, нумерисање парцела,
израда базе података ДКП и израда прегледне карте

2986

1.848.500

3.12

Израда коначних решења о расподели
комасационе масе

2986

528.000

2

3.13

Израда техничке документације

2986

528.000

2

12.683.000

47

Укупно:
УКУПНО:

7

26.800.500
100
233.400€

Предрачунска вредност геодетско-техничких радова, комасационе процене,
катастарског класирања и бонитирања земљишта, код извођења комасационог премера на површини од 2986 ha, износи 8976 дин/hа.
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6.3.2 КАТАСТАРСКИ ПРЕМЕР НА ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ НАСЕЉА И
НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ ВАНГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА НАСЕЉА
НЕШТИН – ЗОНЕ КУЋА ЗА ОДМОР ЛОКАЛИТЕТ 3 И 4
Предрачун за реализацију геодетско-техничких радова и катастарском класирању
земљишта код извођења катастарског премера на грађевинском подручју насељеног места Нештин и на грађевинском земљишту ван грађевинског подручја насеља, зоне кућа за
одмор локалитет 3 и 4, на површини од приближно 200 hа.
Ред.
број

АКТИВНОСТИ
ПРЕМЕР У ГРАЂЕВИНСКОМ ПОДРУЧЈУ
Израда Главног пројекта катастарског
премера и обнове катастра непокретности

1.1

Количина
(hа)

Нето
вредност у
динарима

≈%

200

466.000

4

1.2

Израда дигиталног ортофотоа

200

730.000

7

1.3

Пројекат и реализација геодетске основе

200

784.000

7

1.4

Пројекат и реализација нивелманске мреже

200

475.000

4

200

355.000

3

200

5.280.000

47

200

93.500

1

38.500

1

200

80.000

1

200

456.500

200

224.000

2

200

2.234.000

19

11.216.500
97.700€

100

1.7

Обележавање и снимање границе
грађевинског подручје насеља
Обележавање и снимање граница парцела,
објеката, вода и рељефа и прикупљање
података о непокретностима, кућним
бројевима, улицама и трговима
Израда скица детаља

1.8

Израда прегледа ималаца права на непокретностима

1.5
1.6

Класирање земљишта у грађевинском
подручју насељеног места Нештин
Формирање базе података ДКП-а са
нумерацијом парцела и рачунањем
површина и формирање привремене базе
података катастра непокретности
Израда техничке документације

1.9
1.10
1.11
1.12

Израда

базе података катастра непокретности33
УКУПНО:

4

33

Предрачунска вредност геодетско-техничких радова и катастарског класирања земљишта код извођења катастарског премера на грађевинском подручју насељеног места Нештин и на грађевинском земљишту ван грађевинског подручја
насеља, зоне кућа за одмор локалитет 3 и 4, на површини од приближно 200 hа,
износи 56.082 дин/hа.
Осим напред наведених радова на спровођењу комасационог и катастарског премера на комасационом подручју, остали радови и активности за које се морају планирати
средства су дата у тачки 6.3.3.
33 Радове финансира Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр.39, Београд
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6.3.3 ОСТАЛИ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ
Ред.
број

Активности, радови
Рад комисије за комасацију
Председник комисије
и заменик председника
комисије
Секретар комисије

Члан комисије и
заменик члана комисије
- геодетски инжењер
1.
Члан комисије - дипл.
инж. пољопривреде
Члан комисије - дипл.
инж. шумарства

4.

Члан комисије - дипл.
инж. архитектуре или
просторни планер
Чланови комисије
- три представника
учесника комасације
Обезбеђење пословних
просторија за рад Комисије
и пријем странака (са
грејањем, канцеларијским
намештајем и телефоном)
Обезбеђење рачунара
и штампача
Канцеларијски материјал

5.

Позивање странака

2.

3.

6.

Дана, месец, комада

80 радних дана за утврђивању
фактичког стања и 140
радних дана за расподелу
комасационе масе
80 радних дана за утврђивању
фактичког стања и 140
радних дана за расподелу
комасационе масе
80 радних дана за послове
на усвајању пројекта мреже
пољских путева, пољозаш.
појасева, канала и 140 радних
дана за расподелу комас. масе
80 радних дана за послове на
усвајању пројекта мреже
пољских путева, пољозаш.
појасева, канала и 80 радних
дана за увођење у посед
80 радних дана за разматрање
и усвајање пројекта
пољозашт. појасева
120 радних дана за
имплементацију просторне
и планске документације
3 пута 100 радних дана за
расподелу ком. масе и повремено
за утврђивање фактичког стања
36 месеци

Јединична
цена
(дин.)

Нето
вредност
у динарима

4000/
дан

1.760.000 13

4000/
дан

4000/
дан

7

1.760.000 13

4000/
дан

640.000

5

4000/
дан

320.000

2

4000/
дан

480.000

4

4000/
дан

1.200.000

9

1000/
мес

360.000

3

150.000

1

Пауш.

880.000

≈
%

50.000

0

10 месеци

200.000

1

Стручни надзор над
геодетским радовима у
области премера и катастра
– комасациони премер
и уређење земљишне
територије комасацијом

20.000/
мес

По потреби, у складу са
динамичкм планом
2986ха

600/
хектар

1.791.500 13

-катастарски премер

200ха

900/
хектар

180.000

1
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број

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Број 11/2014 - страна 425

Активности, радови

Дана, месец, комада

Преглед, пријем геодетских
радова у области премера
и катастра - комасациони
премер и уређење земљишне
територије комасацијом

Јединична
цена
(дин.)

2986ха

300/
хектар

896.000

7

-катастарски премер

200ха

450/
хектар

90.000

1

1500 камених белега

250
дин/бел

375.000

3

1000 камених белега

250 дин/
бел

250.000

2

400 камених белега

650 дин/
бел

260.000

2

40 радних дана утврђивање
дугогодишњих засада,
објеката и разграничење
катастарске општине

3000/
дан

120.000

1

2 возила x7 месеци

14070

197.000

1

2 вчлана x 36 месеци

Паушал
10000

720.000

5

Обезбеђење камених белега
За омеђавање грађевинског
подручја насељеног места
и парцела у грађевинском
подручју насеља, парцела
у грађевинском подручју
изван грађевинског подручја
насељеног места и подручја
Национални парк „Фрушка
гора“10×10×50cm
За омеђавање парцела у
комасационом подручју
10×10×50 cm
За омеђавање граница
катастарске општине,
каналске и путне мреже
димензија 20×20×70 cm
Рад радних тела подкомисије
Коришћење приватног
аутомобила у
службене сврхе
Ангажовање сарадника
за књиговотсвене и
рачуновотствене послове
Ангажовање техничког
лица - дактилографа
Ангажовање достављача
УКУПНО:

80 и 140 радних дана
36 месеци

Нето
вредност
у динарима

≈
%

2000/
440.000
дан
10.000
360.000
13.479.500
107.400€

3
3
100
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УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊУ
КОМАСАЦИОНОГ ПРЕМЕРА И КАТАСТАРСКОГ ПРЕМЕРА НА ПОДРУЧЈУ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НЕШТИН
Редни
број

Назив радова
Геодетско-технички радови, комасациона процена и
катастарско класирање и бонитирање земљишта код
извођења комасационог премера на површини од 2986 ha
Геодетско-технички радови и катастарско класирање
земљишта код извођења катастарског премера на
грађевинском подручју насељеног места Нештин
и на на грађевинском земљишту ван грађевинског
подручја насеља, зоне кућа за одмор локалитет
3 и 4, на површини од приближно 200 hа
Остали радови и активности
УКУПНО:

1.

2.

3.

Вредност у Вредност
динарима у еврима
26.800.500

233.400€

11.216.500

97.700€

13.479.500
51.496.500

107.400€
438.500€

Напомена: Обрачун у еврима је извршен на бази средњег курса динара, 1EUR једнако 114,8154 динара, на дан 19.12.2013. године, према званичном курсу НБС.
Средства потребна за обнову катастара непокретности, на основу података
комасационог и катастарског премера, не налазе се у укупној предрачунској вредности свих радова на извођењу комасационог и катастарског премера катастарске општине
Нештин, према овом Програму, пошто су радови на обнови катастра непокретности за
сада финансирани од стране Републичког геодетског завода.
6.4 СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ
Радови на реализацији Програма комасације катастарске општине Нештин, општина Бачка Паланка, могу се финансирати из:
•

средстава буџета Републике Србије:

-- Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за пољопривредно земљиште;
--

Републички геодетски завод;

•

средстава буџета АП Војводине:

-- Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
-- Фонд за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
•

средстава буџета јединице локалне самоуправе, општине Бачка Паланка.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште сваке године доноси Уредбу о утврђивању Програма извођења радова на заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта и расписује конкурс
за доделу бесповратних средстава: пољопривредним саветодавним стручним службама,
јединицама локалне самоуправе и регистрованим пољопривредним газдинствима- физичким лицима за реализацију активности које се односе на: комасацију, одводњавање,
претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште, побољшање квалите-
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та обрадивог пољопривредног земљишта, наводњавање, контролу плодности обрадивог
пољопривредног земљишта у приватној својини, студијско- истраживачкe радовe и др.
Ова средства се обезбеђују из буџета Републике Србије, а услови и критеријуми за доделу и коришћење средстава утврђени су Уредбом.
У АП Војводини, средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини у висини од 30% приход су буџета Републике Србије, у висини од
30% приход су буџета АП Војводине, а 40% приход су буџета јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази пољопривредно земљиште у државној својини. По
овом основу средства из буџета АП Војводине користе се за спровођење комасација.
На основу одлуке о буџету АП Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доноси акта о утврђивању програма заштите, уређења
и коришћења пољопривредног земљишта на територији АП Војводине и расписује конкурс за доделу бесповратних средстава. Програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији АП Војводине у 2013. години, планирано је
финансирање из буџета Аутономне Покрајине Војводине максимално до 40% средстава
корисницима локалних самоуправа са територије Аутономне Покрајине Војводине, за
реализацију поступка комасације.
Путем конкурса, средства се додељују и за започињање нових поступака комасације. Предмет суфинансирања су трошкови: процене вредности земљишта, извођача геодетско техничких радова, надзорног органа, радова на крчењу терена и уређењу
земљишта који су нужни ради несметаног спровођења комасације, набавка белега, катастарско класирање и бонитирање земљишта и сл. Укупна вредност наведених трошкова
се суфинансира до износа 12000 дин./hа катастарске општине. Предмет суфинансирања
нису трошкови: комисије за комасацију, поткомисија, комисије за јавну набавку, канцеларијског материјала и опреме, израда програма комасације, телефона, струје, закупа
просторија, репрезентације и сл.
Фонд за капитална улагања АП Војводине финансира програме и пројекте у области просторног планирања и развоја, пољопривреде, водопривреде, шумарства, лова,
риболова, туризма, индустрије и занатства, друмског, речног и железничког саобраћаја и
уређивања путева, као и другим областима за живот грађана АП Војводине.
Поред наведених средстава остварених од давања у закуп пољопривредног земљишта
у државној својини на нивоу АП Војводина, средства за спровођење комасације, општина
Бачка Паланка ће обезбедити и из средстава остварених од давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта општине Бачка Паланка за 2013. годину.
6.5 ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА У КОМАСАЦИЈИ
Поступак комасације земљишта садржи три фазе реализације радова, које трају
три године. Скупштина општине, након усвојеног Програма комасације и добијене сагласности Министарства за катастарску општину Нештин, доноси Одлуку о спровођењу
комасације, доноси начела комасације и именује комисију за комасацију земљишта, која
прати и законито спроводи целокупан поступак рада.
У припремној фази радова, након покренуте иницијативе и донете Одлуке о
спровођењу комасације за одређену катастарску општину, спроводи се тендер за јавне
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набавке, врши се избор извођача радова и закључује се уговор између наручиоца радова
(општина Бачка Паланка) и извођача радова.
У претходним радовима – првој фази радова, врши се омеђавање катастарске
општине (израда елабората омеђавања) и обележавање границе грађевинског подручја
насељеног места (грађевински реон) и границе грађевинског земљишта изван грађевинског подручја насељеног места, израда ДОФ-а, утврђивање фактичког стања, снимање
постојећег стања земљишта и објеката на комасационом подручју, процена земљишта и
израда КФМ старог стања и исказа земљишта.
У другој фази радова – пројектовање, израђује се пројекат геодетске основе за
премер, пројекат пољозаштитних појасева, врши се израда детаљног пројекта путне и
каналске мреже, а на основу снимљених података и прикупљених пројеката из области
водопривреде, саобраћајне инфраструктуре и просторно-планске документације. Пројекат путне и каналске мреже излаже се на јавни увид и након решавања по приговорима,
доноси се одлука о усвајању пројекта и врши се аналитичка обрада података. У овој фази
радова израђује се књига фонда комасационе масе новог стања и доноси се одлука о
проценту који терети учеснике комасације ради повећања нове путне и каналске мреже,
комуналне и друге потребе.
У тећој фази радова – реализација радова, врши се реализација пројекта геодетске основе за одржавање премера, пројекта путне и каналске мреже и пројекта пољозаштитних појасева. Затим се на јавној расправи сваком учеснику комасације након
изјашњавања о жељи за наделу и пристанка на привремену примопредају земљишта,
одређује место за наделу и врши се обележавање нових парцела на терену.
Доноси се решење о расподели комасационе масе, које се излаже на јавни увид.
Учесницима комасације доставља се решење, које постаје правоснажно након решавања
жалби и приговора уколико су исте поднети.
У току реализације радова код извођења комасационог премера, редовно се врши
надзор на извршеним геодетско-техничким радовима по фазама радова, а након коначног прегледа целокупног поступка комасације и поступања по мерама надзорног органа,
потврђује се елаборат комасационог премера. На основу овереног елабората комасационог премера стварају се услови за поступак обнове катастра непокретности, односно израдe базе података катастра непокретности, базе података адресног регистра и регистра
просторних јединица.
ПРЕДЛОЖЕНА ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Редни број

Назив

Време трајања

1

Припремни радови

од 1-3 месеца

2

Геодетско-технички радови I фазе

од 4-12 месеци

3

Геодетско-технички радови II фазе

од 1-12 месеци

4

Геодетско-технички радови III фазе

од 1-9 месеци
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7. ПРИЛОЗИ
7.1 РАДНИ ОРИГИНАЛ КАТАСТАРСКОГ ПЛАНА КАТАСТРА 			
НЕПОКРЕТНОСТИ КАТАСТАРСКА ОПШТИНА НЕШТИН ЛД БР. 8
7.2 ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА – НАМЕНА
ПРОСТОРНА, ОСНОВНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
7.3 ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА НЕШТИН – НАМЕНА 		
ПОВРШИНА И САОБРАЋАЈА
7.4 ПРЕГЛЕДНА КАРТА – ПЕДОЛОШКА КАРТА КАТАСТАРСКЕ 		
ОПШТИНЕ НЕШТИН
7.5 ПРЕГЛЕДНА КАРТА – OСНОВНА ДРЖАВНА КАРТА 1:5000
7.6 ПРЕГЛЕДНА КАРТА – ДОФ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НЕШТИН 		
ЕПОХА СНИМАЊА ЈУН 2010
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Оваj Програм ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
листу Општине Бачка Паланка“.
СКУШТИНА ОПШТИНЕ
БАЧКА ПАЛАНКА
БРОЈ: II-461-9/2014
20. мај 2014. године 						
БАЧКА ПАЛАНКА
Председник
Скупштине општине,
Мита Лачански, с.р.
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