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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

Godina XXXIX  11. maj 2018. godine       Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5  K o v a č i c a      Cena primerka 150 din. 

44. 
На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 

41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 13/08, 
9/09), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 
461-02-00058/3/2017-14 од 04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, 
Скупштина oпштинe Ковачица на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

О Д Л У К У 
 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 

Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 

Члан 2. 
На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 

Члан 3. 
Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 

КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 

ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г. ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА Златко Шимак, с.р. 

45. 
На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 

41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 13/08, 
9/09), сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 
461-02-00058/3/2017-14 од 04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, 
Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 

Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 

Члан 2. 

Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Члан 3. 

 Комасација се спроводи на основу Закона о пољопривреном земљишту у складу са начелима комасације. 
 

Члан 4. 
 

 На комасационом подручју у КО Дебељача комасација ће трајати  у временском периоду од три године рачунајући 
од дана почетка радова. 

Члан 5. 
 Трошкове комасације и обнове премера грађевинског реона сносе: Покрајински секретаријат за пољопривреду, 
водопривреду и шумарство, Општина Ковачица и  учесници комасације сразмерно површини коју поседују у КО Дебељача 
рачунајући укупну цену радова. 
 

Члан 6. 
 Правне последице утврђене Законом о пољопривредном земљишту, односно у поглављу IV "Уређење 
пољопривредног земљишта" наступају даном одпочињања радова на комасационом подручју. 
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г. 
КОВАЧИЦА        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
                Златко Шимак, с.р. 
46. 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - 
др. закони и 101/2016 - др. закони), члана 35. став 1. Статута Општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 
13/2008, 9/2009) и члана 4. Одлуке о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево („Службени лист Општине 
Ковачица“, бр.11/2017), Скупштина општине Ковачица на седници одржаној дана 11.05.2018. године донела је  
 
 

О Д Л У К У 
 

о давању сагласности на текст Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности 
из области урбанизма и заштите животне средине 

 
 

Члан 1. 
Даје се сагласност на текст Уговора о регулисању међусобних односа за пружање услуга за обављање делатности из 

обаласти урбанизма и заштите животне средине.  
 

Члан 2. 
Овлашћује се Председник општине Ковачица, да у име Општине Ковачица потпише Уговор из члана 1. ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

Уговор из члана 1. ове Одлуке, чини њен саставни део.  
 

Члан 4, 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“.   

 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 06-31/18-01                              
Дана, 11.05.2018.г.       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА            Златко Шимак, с.р.   

 
 

 



Strana 187  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 
47. 

На основу члана 32. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 –др. закон 
и 101/2016-др. закон), члана 69. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и члана 35. став 1. Статута 
Општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 13/2008, 9/2009), Скупштина Општине Ковачица на седници 
одржаној дана 11.05.2018. године донела је  
 
   

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката 

 
 

I 
 

Даје се сагласност, на Одлуку о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова и 
урбанистичких пројеката на коју је Скупштина Града Панчево као већински оснивач, Решењем дала сагласност на наведену 
Одлуку као и на њене измене и допуне објављене у „Службеном листу Града Панчево“, број 38/2012, 7/2014, 30/2014, 7/2015 
и 19/2015.  
 

II 
 

Саставни део овог Решења је Одлука о начину одређивања цена израде просторних планова, урбанистичких планова 
и урбанистичких пројеката у целини. 
 

III 
 

Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Општине Ковачица“.  
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број: 06-31/18-01                              
Дана, 11.05.2018.г.  
КОВАЧИЦА                 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Златко Шимак, с.р.  



MapSoft д.о.о. Београд

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА

(ОПШТИНА КОВАЧИЦА)

Београд, 2017. година
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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ЛЕГЕНДА СВЕСКЕ

Свеска - Програм комасације катастарске општине Дебељача, општина Ковачица,
презентира уређење пољопривредног земљишта у складу са планираном наменом
простора која је утврђена у Просторном плану општине Ковачица и другом важећом
документацијом.

Израда документације дефинисана је Уговором закљученим између општине Ковачица и
MapSoft д.о.о. Београд (бр. 943-1/5 од 30.06.2017. године) чији је предмет израда Програма
комасације за катастарске општине Дебељача, Самош и Падина, општина Ковачица.
Програм комасације катастарске општине Дебељача је израђен јула месеца 2017. године,
у четири примерака, у аналогном и дигиталном облику, за потребе:

- Инвеститора, 3 примерка;
- Архива, 1 примерак.

ИНВЕСТИТОР РАДОВА:                               ОПШТИНА КОВАЧИЦА

Ковачица, улица Маршала Тита 50

ИЗВОЂАЧ РАДОВА НА ИЗРАДИ MapSoft д.о.о. Београд

ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ: Београд, улица Устаничка 64/VII

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ:

________________________________
Љубица Крстин, дипл.инж.геод.

ДИРЕКТОР

_______________________________________
Проф. др Драган Михајловић, дипл.инж.геод.
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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0.2. ЛИЦЕНЦА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА
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 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
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О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Прописи о комасацији

1. Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 и
112/15).

Прописи о државном премеру и катастру

1. Закон о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10,
65/13, 15/15 – одлука УС и 96/15);

2. Уредба о примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера
непокретности  ("Службени гласник РС", број 69/02);

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

4. Правилник о катастарском премеру и катастру непокретности („Службени
гласник Републике Србије“, број 7/16);

5. Правилник о изради и одржавању катастра непокретности („Службени гласник
Републике Србије“, број 46/99);

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

7. Правилник о техничкој документацији за извођење геодетских радова и
дневнику радова ("Службени гласник РС", број 97/11);

8. Правилник о премеру и катастру водова ("Службени гласник РС", број
63/10);

9. Правилника за катастарско класирање и бонитирање
земљишта („Службени гласник Републике Србије“, број 61/12);

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

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

Остали прописи

1. Закон о шумама ("Службени гласник РС", број 30/10);
2. 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);
3. Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12);
4. Закон о јавним путевима (″Службени гласник РС″, бр. 101/05 и 123/07),
5. Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07);
6. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр.

62/06, 47/11 и 93/12);
7. Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење ("Службени гласник

РС", број 16/92);
8. Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама

("Службени гласник РС", број 46/06);
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на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
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О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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9. Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/04,
36/09 , 36/09 и  72/09);

10. Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
11. Закон  о основама својинскоправних односа  ("Службени лист СФРЈ", бр. 6/80 и

36/90, "Службени лист СРЈ", број 29/96  и "Службени гласник РС", број 115/05);
12. Закон о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11);
13. Стратегија развоја шумарства Републике Србије, 2006. год.;
14. Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије ("Службени

гласник РС", број 11/02);
15. Уредба о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и

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

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

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

18. Попис пољопривреде 2012. -Пољопривреда у Републици Србији, 2013.год;
19. Правилник о садржини основа и програма газдовања шумама, годишњег плана

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

20. Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да
испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута ("Службени гласник РС",
број 50/11).

Документација

За израду Програма коришћена је сва расположива техничка и друга
документација која се односи на подручје општине Ковачица, односно комасационо
подручје и то:

• Просторни план општине Ковачица, "Службени лист општине Ковачица",
број 13/2012;

• Измене и допуне Просторног плана општине Ковачица, "Службени лист
општине Ковачица", број 9/2014;

• Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији, 2011.;
• Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине до 2020.

(2011);
• Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног

земљишта за текућу годину;
• Планска (урбанистичка) и техничка документација везана за јавну и локалну

инфраструктуру као и за пројекте везане за пољопривредно и шумско
земљиште;

• Документација о својини и другим стварним правима на непокретностима,
као и друга документација катастра непокретности Службе за катастар
Републичког геодетског завода у Ковачици.
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41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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1. УВОД
На основу Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08,
41/09 и 112/15), а у складу са пољопривредном основом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта аутономне покрајине, Годишњим програмом заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта у општини Ковачица за 2017. годину и
пољопривредном основом општине Ковачица, Скупштина општине Ковачица је одредила
територију, катастарске општине Дебељача, која се уређује комасацијом.

За уређење територије катастарске општине Дебељача комасацијом, сходно  члану 32.
Закона о пољопривредном земљишту (”Службени гласник РС”, број 62/2006, 65/2008, 41/2009
и 112/15) израђује се ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ. Програм комасације (у даљем тексту:
Програм) је документ на основу кога се врши уређење територије комасацијом.

Израда пројектне документације дефинисана је Уговором закљученим између општине
Ковачица и MapSoft д.о.о. Београд (бр. 943-1/5 од 30.06.2017. године) чији је предмет израда
Програма комасације за катастарске општине Дебељача, Самош и Падина, општина
Ковачица.
Комасационо подручје за који се израђује Програм, захвата територију катастарске општине
Дебељача, укупне површине 5308,62 hа, унутар које је, према плану намене простора,
пољопривредно земљиште у површини од 4561,78 ha, водно земљиште у површини од 32,01
ha, и грађевинско земљиште у површини од 714,83 ha (грађевинско подручје насеља
Дебељача у површини од 480,06 ha, остало грађевинско земљиште – радни комплекси,
железничка пруга, државни и општински пут и др. у површини од 234,77 ha), тако да укупна
површина комасационог подручја износи 4828,56 ha.

Предмет комасације су сва земљишта у комасационом подручју, пољопривредна, водна,
шумска, те грађевинско земљиште ван подручја насеља (у даљем тексту: комасационо
подручје), као и објекти на тим земљиштима у укупној површини од 4828,56 ha. У поступку
уређења земљишне територије комасацијом спровешће се комасациони премер. Подаци
комасационог премера чине елаборат премера и користиће се за обнову катастра
непокретности.

Програм обухвата и извођење катастарског премера грађевинског рејона 1 на подручју КО
Дебељача, на површини од 480,06 хектара. Подаци катастарског премера чине елаборат
премера и користиће се за обнову катастра непокретности.

Садржај Програма и предложена решења су у складу Законом о пољопривредном земљишту
и Законом о државном премеру и катастру ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13,
15/15 – одлука УС и 96/15).

За потребе израде Програма, као основни плански документ коришћен је Просторни план
општине Ковачица, "Службени лист општине Ковачица", број 13/2012 и Измене и допуне
Просторног плана општине Ковачица, "Службени лист општине Ковачица", број 9/2014
Регионални просторни план АП Војводине ("Службени лист АПВ", број 22/11), и друга
релевантна просторно-планска и техничка документација, као и документација Републичког
геодетског завода, Службе за катастар непокретности Ковачица.

1 Грађевински рејон (према Закону о планирању и изградњи из 2003. године) одговара појму грађевинско
подручје, јесте уређени и изграђени део насељеног места, као и неизграђени део подручја одређен планским документом за
заштиту, уређење и изградњу објекaта.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Пре отпочињања радова на комасацији, Скупштина општине Ковачица је у обавези да,
сагласно члану 32. Закона о пољопривредном земљишту, претходно изради и уз сагласност
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, донесе Програм.

Програм комасације је документ на основу кога ће се спровести комасација за
КАТАСТАРСКУ ОПШТИНУ ДЕБЕЉАЧА, општина Ковачица, на укупној површини од око
4828,56 хектара. На слици (Слика 1) приказана је граница катастарске општине на основи
ортофото плана.

На основу Програма, Општина Ковачица ће донети Одлуку о спровођењу комасације,
образовати Комисију за комасацију, донети начела комасације, обезбедити средства за
финансирање радова и приступити јавним набавкама и уговарању радова на реализацији
Програма комасације са лиценцираном геодетском организацијом и пратити реализацију
радова.

У склопу реализације комасације  приступиће се обнови државног премера и изради новог
катастара непокретности у границама целе катастарске општине.

Слика 1. Комасационо подручје на основи ортофото плана

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, изградњу објеката, заштиту и развој територије
катастарске општине Дебељача, а у правцу остварења циљева и решења која су утврђена
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О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Просторним планом општине Ковачица, Планом општег уређења за насељено место
Дебељача и Основама заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у
општини Ковачица.

Програм дефинише садржај, поступке, динамику, предрачунску вредност радова, рокове,
финансијску анализу и оцену Програма, кроз уређење земљишне територије  комасацијом.

Циљ израде Програма комасације је да се:

 Спроведе општи план намене површина;
 Изврши груписање пољопривредних парцела и поседа и формира мањи број

парцела које имају правилан облик;
 Изврши уређење и заштита пољопривредног земљишта кроз нову организацију

простора, изградњу нове путне мреже, ревитализацију постојеће каналске
мреже неопходне за наводњавање и одводњавање, исправку граничних линија
објеката; побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта,
заштиту пољопривредног земљишта од утицаја штетног ветра;

 Изврши уређење, заштита и коришћење вода и водопривредних објеката;
 Изврши уређење, заштита и коришћење шума;
 Спроведе програм заштите и унапређења животне средине, појединачних

заштићених природних добара и културно-историјских вредности;
 Спроведе програм обнове и уређења насеља;
 Спроведе катастарски премер за грађевинско подручје насељеног места и

изврши обнова катастра непокретности;
 Добију ажурни подаци о простору;
 Спроведе организација уређења земљишне територије комасацијом,

комасациони премер и обнова катастра непокретности.

Програмом се утврђује:

 Врста и обим комасационих радова;
 Врста и обим радова на премеру грађевинског реона;
 Предрачун радова;
 Динамика извођења радова;
 Учесници у имплементацији програма комасације.

1.2. РАЗЛОЗИ ЗА КОМАСАЦИЈУ

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, изградњу, пружају 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, чија
је крајња резултанта одговарајући развој пољопривредне производње, а у вези стим и
пољопривредих насеља.
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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;

- Отклањања сметњи при коришћењу и заштити пољопривредног земљишта које
ће бити проузроковане пресецањем територије катастарске општине Дебељача
изградњом државног пута I реда М-24, Суботица – Зрењанин - Ковин ("Банатска
магистрала", веза преко моста на Дунаву код Смедерева и аутопута Е-75);

- Потребе за изградњом нове мреже пољских путева и рекултивације површина
старих пољских путева;

- Потребе изградње пољозаштитних шумских појасева, унапређење стања шума
и повећање површина под шумама;

- Ревитализације постојећих и по потреби израде нових система за
наводњавање и одводњавање пољопривредног земљишта;

- Уређења подручја насељеног места;
- Решавања имовинско-правних односа;
- Израде новог државног премера и обнове катастра непокретности на

комасационом подручју катастарске општине Дебељача.

Упоредо са спровођењем комасације, на комасационом подручју врше се геодетски радови од
општег значаја, комасациони и катастарски премер, израђује елаборат премера и дигитални
катастарски план и врши обнова катастра непокретности.

Први премер подручја општине Ковачица, извршен је 1910. године у хватском мерном
систему, у стереографској пројекцији и Будимпештанском координатном систему. Катастарски
планови су израђени у размери 1:2880.

Графички премер у стерографској пројекцији и Будимпештанском координатном систему
извршен у катастарској општини Дебељача је и даље на снази, на целом делу катастарске
општине. Катастарски планови у катастарској општини Дебељача, који су стари око 107
година су веома дотрајали и на њима је отежано свако провођење промена на
непокретностима (графичко).

На основу података постојећег премера, катастра земљишта и земљишне књиге за
катастарску општину Дебељача основан је катастар непокретности, 30.09.2011. године.

Уређење територије комасацијом поред извођења комасационог премера обухвата и
извођење катастарског премера и обнову катастра непокретности на делу катастарске
општине Дебељача, грађевинко подручје насеља Дебељача, приближне површине 480,06 hа,
према билансу површина грађевинских подручја насеља (извод из Просторног плана општине
Ковачица, 2012. година).

Публикација коју је издао Републички геодетски завод, "Анализа потреба уређења
пољопривредног земљишта комасацијом на територији АП Војводине", поред осталог
садржаја приказује и стање премера на територији АП Војводина, односно стање премера на
подручју општине Ковачица, које према извршеној анализи спада у тзв. приоритет четвртог
реда на уређењу територије комасацијом извођењем комасационог премера (Слика 2).
На основу података катастарског премера (обнове премера) извршиће се обнова катастра
непокретности и формирати база података катастра непокретности у дигиталном облику.
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Катастарски план израђује се у дигиталном облику и на тај начин поред осталог обезбеђују
геодетске подлоге погодне за планирање и уређење простора, израду информационих
система на локалном нивиоу, као и све друге привредне и друштвене потребе.

Слика 2. Извод из „Анализе потребе уређења пољопривредног земљишта комасацијом
на територији АП Војводина“, РГЗ

1.3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА КОМАСАЦИЈОМ

Уређење пољопривредног земљишта у поступку комасације земљишта врши се на основу
Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 и
112/15). Применом овог закона обезбеђује се заштита, коришћење, унапређење и уређење
пољопривредног земљишта, као природног богатства и добра од општег интереса.

Геодетско-технички радови, обављају се на основу Закона о државном премеру и катастру
("Службени гласник РС", бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – одлука УС и 96/15), којим се уређује
државни премер напокретности, катастар непокретности, катастар водова и уписи права на
непокретностима, као и њихово одржавање и обнова.

Ближа упутства о провођењу поступка комасације земљишта у погледу геодетско-техничких
радова одређује Упутство о начину вршења геодетско-техничких радова и утврђивању
вредности земљишта у поступку комасације („Службени гласник СРС“, бр. 3/77). Овим
Упутством се прописује начин састављања исказа земљишта, књиге фонда комасационе
масе, утврђивање вредности земљишта, вршење геодетско-техничких радова и вршење
надзора над тим радовима и проценом земљишта.

Након донете одлуке о спровођењу комасације на територији катастарске општине, начелима
комасације коју доноси Скупштина општине, одређују се конкретне смернице – Начела
комасације. Начелима комасације, одређује се површина и вредност земљишта, локација
земљишта у друштвеној и државној својини, локација земљишта велепоседника, старачких
домаћинстава, земљишта која се остављају у фактичком стању, начин под којим се условима
обезбеђују шумско-пољозаштитни појасеви, начин груписања земљишта чланова
домаћинства, начин регулисања питања дугогодишњих засада, редослед позивања учесника
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комасације на расправе, време привремене примопредаје земљишта и регулишу друга
питања у вези са расподелом земљишта на комасационом подручју.

Скупштина општине доноси решење о образовању Комисије за спровођење комасације
земљишта. Комисија за спровођење комасације врши расподелу земљишта на основу Закона
о пољопривредном земљишту и на основу Начела комасације.

Начелима комасације прописује се, да су учесници комасације (сопственици и носиоци права
коришћења земљишта у друштвеној и државној својини) равноправни, да је поступак
спровођења комасације јаван, па сваки учесник комасације има право увида у писмене
исправе (исказ земљишта, записник о утврђивању фактичког стања, прегледне планове и сл.),
а Комисија за спровођење комасације је дужна пружити потребна објашњења и податке
заинтересованима.

Свим учесницима комасације омогућава се током поступка лично изјашњавање о чињеницама
које су битне за доношење правилног решења о расподели земљишта из комасационе масе, а
посебно да лично изнесе своје жеље у погледу локације новог стања.

Начелима комасације се даље дефинише, да сваки учесник комасације добије из
комасационе масе у оквиру новоутврђених граница комасационог подручја, одговарајуће
земљиште исте укупне вредности, а по могућству истог бонитета, културе и приближно
једнаког положаја и удаљености с обзиром на обраду земљишта, које је унето у комасациону
масу.

Укупна вредност земљишта која се добија из комасационе масе не може бити нижа од 90%, ни
виша од 110% од укупне вредности које је учесник комасације унео у комасациону масу, а у
површини не може бити нижа од 80% ни виша од 120% од површине које је учесник унео у
комасациону масу, ако се комисија и учесник другачије не споразумеју.

При расподели земљишта из комасационе масе, сваки учесник комасације мора да добије
што боље заокружено земљиште, правилнијег облика и на мањем или истом броју места него
што је унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на два или више места.

Применом законских и подзаконских прописа обезбеђује се економска оправданост уређења
земљишне територије у поступку комасације, као и интереси развоја пољопривредног
земљишта, како великих комплекса у својини правних лица, тако и интереси индивидуалних
пољопривредних произвођача. Истовремено обезбеђује се правни основ за регулисање
имовинско-правних, до сада нерешивих, односа јавних предузећа и свих осталих учесника
овог поступка.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

2.1. ИЗВОД ИЗ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ДО 2020. ГОДИНЕ

Регионални просторни план АП Војводине и Извештај о стратешкој процени утицаја
Регионалног просторног плана АП Војводине на животну средину, израђен у складу са
одредбама Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11), донешен је на Скупштини АПВ (''Службени лист АПВ'', бр. 22/11).

Регионални просторни план АПВ дефинише опште циљевe просторног развоја (Слика 3) које
АП Војводина треба да достигне, ослоњена на кључне елементе у развоју и то:

1. Смањење субрегионалних разлика у економском и социјалном погледу;

2. Рационално активирање територијалног капитала на читавој територији АП Војводине
преко децентрализације и полицентризма;

3. Јачање позиције села уз већу улогу у оквиру функционалних подручја градова;

4. Уређење и одрживо коришћење природе, предела, културног наслеђа и животне
средине,  уз заштиту од непогода и технолошких удеса;

5. Интересно и функционално умрежавање региона Војводина са другим регионима у
Европи.
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О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Слика 3: Карта - Основна намена простора, Регионални просторни план АПВ
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У области пољопривреде, основни циљеви развоја заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта који су садржани у Просторном плану АП Војводине до 2020.
године, су: одрживо коришћење и очување пољопривредног земљишта путем заштите
његових економских, агроеколошких, екосистемских, пејзажних социокултурних и других
функција и усклађивање са унапређењем услова за производњу квалитетних пољпривредних
производа у потребном обиму.

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта на подручју АП Војводине заснива се на
концепту одрживог пољопривредног и руралног развоја. Захваљујући својим осбинама и
комплексним функцијама земљиште представља есенцијални природни ресурс, а његово
одрживо коришћење и заштита, један је од кључних елемената остваривања одрживог
развоја.

План заштите и коришћења пољопривредног земљишта, као компоненте одрживог развоја
поред осталог подразумева и:

 евидентирање ерозионих терена, и других видова деградације земљишта,
одређивање и контрола спровођења одговарајућих радова и мера заштите
пољопривреднох  земљишта на тим теренима, како је регулисано важећим
Законом о пољопривредном земљишту;

 заштиту од коришћења пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе
у рубним зонама великих градова, као и плодних земљишта дуж саобраћајница
и у окружењу мањих градова;

 успостављање еколошки оптималних односа између пољопривредних и
шумских површина у циљу заштите војвођанске равнице од дезертификације
(изградња ветрозаштитних појаса);

 уређеност земљишног комплекса (Око 50% пољопривредних површина
Војводине потребно је комасирати. Концентрисане, велике и инфраструктурно
уређене парцеле у пољопривреди основа су за ефикасну и конкурентну
производњу);

 ефикасније коришћење водних ресурса за потребе наводњавања.

2.2. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА

Комасационо подручје је у потпуности обухваћено, односно у већем или мањем обиму
плански разрађено у Просторном плану општине Ковачица (ППОК). Сходно томе ће се
дати само основни и скраћени прикази из ППОК, релевантни за комасационо подручје, а
који се односе на: постојеће стање, принципе и циљеве просторног развоја, основна
планска решења и основе просторног развоја.

Просторни план општине Ковачица донет је 2012. године Одлуком о доношењу
Просторног плана општине Ковачица (''Службени лист општине Ковачица'', бр.
13/12).
Изради Измена и допуна Просторног плана општине Ковачица приступило се на
основу Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Ковачица
(''Службени лист општине Ковачица'', бр. 2/14), чији је саставни део Одлука о
неприступању изради Стратешке процене утицаја Измена и допуна Просторног
плана општине Ковачица на животну средину.
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сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Плански основ за израду Измена и допуна Просторног плана општине Ковачица
представља Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине
("Службени лист АПВ", број 22/11).
Измене и допуне Просторног плана општине Ковачица усклађене су са важећом
правном регулативом и планским документима вишег реда.
Измене и допуне Просторног плана општине Ковачица односе се на целу територију
општине Ковачица и односе се на:
1. измене и допуне текстуалног дела Просторног плана, и то:

• преиспитивања правила уређења и грађења, део који се односи на:
- део правила грађења у зони становања (стамбена зона мање и средње

густине),
- изградњу енергетских производних објеката на принципима обновљивих

извора енергије у оквиру радних зона и комплекса у насељима и ван
насеља,

- изградњу електронске комуникационе инфраструктуре,
• дефинисања одредбе непостојања постројења за сакупљање, транспорт,

складиштење, третман и одлагање опасног отпада,
• измена одређених зона у насељу Падина, са корекцијом биланса површина.

2. измене графичког дела Просторног плана, и то:
• графичко дефинисања нове трасе разводног гасовода - правац ка општини Опово,
• измена дела стамбене зона мање густине у зону мале привреде у делу шематског

приказа уређења насеља Падина.

2.2.1. Циљеви развоја  и заштите подручја

Основни циљеви развоја и заштите подручја Плана су:
 Стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и уређење

подручја општине Ковачица;
 Изналажење простора и могућности за остварење одрживог развоја пољопривреде

и њено усклађивање са осталим делатностима;
 Задржавање становништва унапређењем квалитета живљења и обезбеђивањем

услова за запошљавање;
 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;

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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 Изградња, реконструкција и модернизација саобраћајних капацитета који ће
утицати на привредну афирмацију појединих локалитета, у домену привредних и
туристичких активности;

 Заштита и уређење сливова са гледишта развоја водопривредних система и
развоја других водопривредних грана;

 С обзиром на енергетску зависност региона, посебну пажњу посветити развоју и
могућностима примене алтернативних извора енергије примерених подручју
(геотермална енергија, енергија ветра и сунца, биомаса и биогас), имајући све
време потребу за енергетском ефикасношћу.

2.2.2. Основе уређења подручја

По функционалној диференцијацији Ковачица је општински центар, а Дебељача је локално
насеље.

Основна опредељења у организацији и уређењу насеља на подручју општине Ковачица 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.

У складу са утврђеном концепцијом планирани развој руралних подручја обухвата:

- Интегрисање села у привредни, културни и социјални развој подручја;
- Побољшање комуникације између села и центара вишега реда надоградњом

постојеће и изградњом нове инфраструктуре;
- Коришћење веће могућности комплементарног развоја села и атара;
- Рационално коришћење земљишта у циљу подизања веће искоришћености

земљишта унутар постојећих граница грађевинског подручја, усмеравањем
изградње на подручја са изграђеном инфраструктуром;

- Подизање нивоа комуналне опремљености насеља;
- Афирмација туристичке понуде;
- Унапређење пољопривреде, изградња радне зоне и модернизација свих видова

инфраструктуре за бржи и адекватнији развој насеља Дебељача уз
заустављање негативних демографских тендеција.

Приоритетна планска решења и пројекти према поставкама и решењу из Просторног плана
општине Ковачица 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;
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44. 
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04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
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 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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- 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
Ковачица.

На подручју општине Ковачица, Просторним планом дефинисане су просторне целине и
основне категорије коришћења земљишта (Слика 4 - Намена простора (која је дата и као
Прилог 1) и Слика 5 – Мрежа насеља и инфраструктурни системи). 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. Основне категорије коришћења земљишта
су: пољопривредно земљиште, грађевинско земљиште, шуме и шумско земљиште, водно
земљиште, саобраћајна инфраструктура, водопривредна инфраструктура,
електроенергетска инфраструктура.

Слика 4. Намена простора у општини Ковачица
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Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
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О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Слика 5. Мрежа насеља и инфраструктурни системи у општини Ковачица

2.2.3. Намена простора на подручју општине Ковачица

Пољопривредно земљиште

Око 84% површине општине Ковачица је пољопривредно земљиште на ком је могуће са
веома великим успехом организовати све видове пољопривредне производње.
Пољопривредно земљиште као ресурс потребно је рационално искоришћавати у сврху
производње здравствено исправне хране, водећи рачуна о очувању животне средине. Да би
се то постигло неопходно је утврдити намену коришћења пољопривредних површина на бази
природних и других услова, утврдити површине за производњу здраве хране, површине које
се одводњавају, наводњавају или се могу наводњавати, степен ерозије пољопривредног
земљишта, површине које се штите или могу да се штите као станишта дивљих биљних и
животињских врста, којима се не може променити намена ради очувања природне равнотеже.

У складу са Законом о пољопривредном земљишту обавезна је рекултивација
пољопривредног земљишта које је коришћено за експлоатацију минералних сировина или
одлагање комуналног отпада.
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Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште и побољшање квалитета
обрадивог пољопривредног земљишта је један од приоритетних циљева. Пољопривредно
земљиште се може пошумити без обзира на катастарску класу, по претходно прибављеној
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, а на основу Закона о
пољопривредном земљишту, што ће повећати шумовитост на територији Општине. На основу
Закона о шумама могу се формирати заштитни појасеви зеленила, који ће се сматрати
шумом, ако су већи од 5 а, првенствено уз атарске путеве ради заштите од еолске ерозије и
одношења земљишта и семена у фази усева.

Шумско земљиште

Шумско земљиште као ресурс треба користити у складу са његовим биолошким
капацитетима, како би ефекти производње у шумарству били већи. Сем тога, неопходно је
остварити и заштитне (превасходно водозаштитну) и социо-економске функције шума.
Одговарајући избор станишта за пошумљавање, избор врста дрвећа као и примена прописане
технологије гајења шума, спада у најважније превентивне мере заштите шума и шумског
земљишта.

Шумско земљиште на територији Општине ће се повећати пошумљавањем деградираних
површина код Уздина и Самоша, а укупна шумовитост Општине ће се повећати и
формирањем заштитних појасева зеленила на око 2% укупне површине Општине, који ће се
сматрати шумом ако су већи од 5 а, на основу Закона о шумама. Заштитни појасеви зеленила
се могу формирати уз путеве (категорисане и некатегорисане, уз водотоке и канале и на
пољопривредном земљишту, првенствено уз атарске путеве), ради заштите од еолске
ерозије, одношења земљишта и семена у фази усева.

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 текуће воде, у смислу овог Закона, јесте корито за велику воду и приобално
земљиште.

Водно земљиште стајаће воде, у смислу овог Закона, јесте корито и појас земљишта уз корито
стајаће воде, до највишег забележеног водостаја.

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 овог Закона, 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.

Ширина појаса приобалног земљишта је:

• у подручју незаштићеном од поплава до 10m;
• у подручју заштићеном од поплава до 50m (зависно од величине водотока, односно

заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју.
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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.

Грађевинско земљиште

У општини Ковачица искоришћеност постојећег грађевинског земљишта није потпуна. У свим
насељеним местима још увек постоје резерве грађевинског земљишта у државој и приватниој
својини за даљу градњу. Поред чињенице да постоје резерве земљишта за изградњу и
напуштене/неискоришћене локације, површина грађевинског земљишта је повећана на рачун
пољопривредног земљишта. Ово повећање је урађено због потребе за обезбеђивањем
површина за развој радних активности за које се у насељеном месту не могу наћи услови
(процес производње који захтева повећан обима саобраћаја, повећана бука, концентрација
гасова и сл.), потребе обезбеђења површина за комуналне и енергетске садржаје за које се у
насељу није могла наћи локација.

2.3. УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА ЗА КО ДЕБЕЉАЧА

У Табели бр. 1. - Биланс постојеће и планиране намене простора Ко Дебељача.

Према исказаном табеларном приказу намене простора за КО Дебељача може да се уочи да
су површине под водним земљиштем непромењене. Планирано је да се повећа површина
грађевинског земљишта на рачун постојећег пољопривредног земљишта. У планском периоду
максимално заузеће под грађевинским земљиштем биће 714,83 ha, односно 13,47 % од укупне
површине КО Дебељача. Повећање грађевинског земљишта на рачун пољопривредног је за
3,55% од територије КО Дебељача.

Табела бр. 1. - Биланс постојеће и планиране намене простора Ко Дебељача

Р.
бр.

НАМЕНА ПРОСТОРА п о с т о ј е ћ е п  л а  н
ha % ha %

1. Пољопривредно земљиште 4749,66 89,48 4561,78 85,93
обрадиво пољопривр. земљиште-њиве 4749,66 4561,78

2. Водно земљиште 32,01 0,60 32,01 0,60
канал ''Надел'' 32,01 32,01

3. Грађевинско земљиште 526,95 9,92 714,83 13,47
грађевинско подручје насеља 488,20 480,06
радне зоне - 39,81
радни комплекси 13,94 150,75
спортско-рекреативни комплекс - 6,45
комплекс постројења за пречишћавање
отпадних вода - 1,43
комплекс трафо станице - 0,94
железничка пруга 5,25 5,25
државни пут I реда 13,45 13,45
општински пут 5,41 5,41
мелиорациони канали 0,70 11,28

∑ Укупно 1+2+3 5308,62 100,00 5308,62 100,00
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Слика 6 приказује део измене Просторног плана општине Ковачица, које се односе на КО
Дебељача, док Слика 7 представља трасу прикључка далековода Ветроелектране
„Алибунар“.

Слика 6. Измене и допуне Просторног плана насеља Дебељача
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БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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45. 
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Слика 7. Траса прикључка далековода Ветроелектране „Алибунар“
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3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА

3.1. ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА  ОПШТИНЕ

Целокупан простор који припада терторији општине Ковачица део je једне шире
географске целине познате под именом Јужни Банат. То је природно-географска целина
коју дефинише неколико значајних природних елемената као што су: река Дунав, доњи
токови реке Тамиш и Караш и Делиблатска пешчара. Јужнобанатски регион се простире у
северо - источном делу Србије, на површини од 4.245 km2.  Обухвата осам  општина:
Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште. Седиште
региона је град Панчево.

Слика 8. Јужнобанатски регион

Општина Ковачица је повезана на општине: Алибунар према истоку, Опово према западу,
Сечањ према северу и градове: Панчево према југу, Зрењанин према северу и Вршац
према истоку. Све општине, осим Сечња и градови, осим Зрењанина, припадају
јужнобанатском региону (Слика 8). Површина територије општине Ковачица је 41.892
хектара.
Општина Ковачица налази се у функционалном подручју регионалног центра Панчево, на
граници функционалних подручја: Регионални центар Панчево и Регионални центар
Зрењанин.
На Слици 9 приказане су територије катастарских општина у оквиру политичке општине
Ковачица.

MapSoft д.о.о. Београд Програм комасације КО Дебељача - општина Ковачица

27

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА

3.1. ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА  ОПШТИНЕ

Целокупан простор који припада терторији општине Ковачица део je једне шире
географске целине познате под именом Јужни Банат. То је природно-географска целина
коју дефинише неколико значајних природних елемената као што су: река Дунав, доњи
токови реке Тамиш и Караш и Делиблатска пешчара. Јужнобанатски регион се простире у
северо - источном делу Србије, на површини од 4.245 km2.  Обухвата осам  општина:
Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште. Седиште
региона је град Панчево.

Слика 8. Јужнобанатски регион

Општина Ковачица је повезана на општине: Алибунар према истоку, Опово према западу,
Сечањ према северу и градове: Панчево према југу, Зрењанин према северу и Вршац
према истоку. Све општине, осим Сечња и градови, осим Зрењанина, припадају
јужнобанатском региону (Слика 8). Површина територије општине Ковачица је 41.892
хектара.
Општина Ковачица налази се у функционалном подручју регионалног центра Панчево, на
граници функционалних подручја: Регионални центар Панчево и Регионални центар
Зрењанин.
На Слици 9 приказане су територије катастарских општина у оквиру политичке општине
Ковачица.

MapSoft д.о.о. Београд Програм комасације КО Дебељача - општина Ковачица

27

3. ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ПРИРОДНИХ И АНТРОПОГЕНИХ
КАРАКТЕРИСТИКА КОМАСАЦИОНОГ ПОДРУЧЈА

3.1. ПОЛОЖАЈ И ВЕЛИЧИНА  ОПШТИНЕ

Целокупан простор који припада терторији општине Ковачица део je једне шире
географске целине познате под именом Јужни Банат. То је природно-географска целина
коју дефинише неколико значајних природних елемената као што су: река Дунав, доњи
токови реке Тамиш и Караш и Делиблатска пешчара. Јужнобанатски регион се простире у
северо - источном делу Србије, на површини од 4.245 km2.  Обухвата осам  општина:
Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово, Панчево и Пландиште. Седиште
региона је град Панчево.

Слика 8. Јужнобанатски регион

Општина Ковачица је повезана на општине: Алибунар према истоку, Опово према западу,
Сечањ према северу и градове: Панчево према југу, Зрењанин према северу и Вршац
према истоку. Све општине, осим Сечња и градови, осим Зрењанина, припадају
јужнобанатском региону (Слика 8). Површина територије општине Ковачица је 41.892
хектара.
Општина Ковачица налази се у функционалном подручју регионалног центра Панчево, на
граници функционалних подручја: Регионални центар Панчево и Регионални центар
Зрењанин.
На Слици 9 приказане су територије катастарских општина у оквиру политичке општине
Ковачица.

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 

214



MapSoft д.о.о. Београд Програм комасације КО Дебељача - општина Ковачица

28

Слика 9. Катастарске општине у оквиру општине Ковачица

Укупна површина административне општине Ковачица одређена је површинама територија
целих катастарских општина, према преузетим подацима од Републичког геодетског завода-
Службе за катастар непокретности Ковачица (Табела 2).

Табела 2: Површине катастарских општина у општини Ковачица

Редни број Катастарска општина Површина у ха

1 Дебељача 5301,2845
2 Самош 5511,9685
3 Падина 5263,6873
4 Идвор 5831,3160
5 Ковачица 4443,4183
6 Путниково 390,2693
7 Уздин 8458,7313
8 Црепаја 8006,3878

Укупно за целу општину: 43206.9070

3.2. ОПШТИ ПОДАЦИ О КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ДЕБЕЉАЧА

Катастарска општина Дебељача налази се у средње-западном делу општине Ковачица и
граничи се са следећим катастарским општинама: са севера Ковачицом и Сакулама (општина
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Опово), са истока Падином, са југа Црепајом и Сефкерином (општина Опово) и са запада
Оповом и Барандом (обе у општини Опово).

Дебељача је једна од осам катастарских општина општине Ковачица, укупне површине од
5.301 хектара, што чини 12,74%  укупне површине општине Ковачица. На подручју насељеног
места Дебељача живи 5325 становника (из 2002. године), што даје густину насељености од
10,9 становника/хектар (просек општине Ковачица је 10,2 становника/хектар).

У односу на општински центар Ковачицу, насеље је лоцирано јужно. Кроз насеље пролази пут,
који су укључује на општински пут Ковачица - Црепаја. Од Ковачице насеље је удаљено 4,8
km.
Дебељача је  насеље које припада граничарско-панонском типу насеља чије су главне
карактеристике ортогонална шема улица, блокова и парцела. У централном делу насеља
смештени су школа, црква, управна зграда и друге централне функције. Улице су широке,
приближно исте ширине, са коловозом у симетрали улице од којег се обострано простире
зелени појас. Само главне улице су асфалтиране. Деоница пута који се укључује на
општински пут Ковачица - Црепаја је главна саобраћајница у саобраћајном систему насеља.
Овом саобраћајницом одвија се целокупни транзитни саобраћај кроз насеље и највећи обим
локалног саобраћаја.

Приликом формирања насеља строго је поштован принцип изградње стамбених објеката на
регулационој линији улице, са зиданом оградом и дрвеном капијом између објеката.

Унутар стамбене зоне извршена је подела на три функционално засебна дела: стамбени део,
окренут ка улици, економско двориште, у средини и башта.

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
 Стање заштите подручја
 Стање енаргетских објеката и њихове инфраструктуре
 Стање уређености насеља.

3.3. РЕЉЕФ

Рељеф у општини Ковачица је изразито равничарског карактера. Комасационо подручје,
територија катастарске општине Дебељача, која се пружа у правцу запад-исток, припада
пространој јужнобанатској равници. Генерални пад терена је од истока ка западу. Надморска
висина на подручју катастарске општине Дебељача је око 117m на истоку и 80m на западу.
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3.4. ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Општина Ковачица се налази на Делиблатској лесној равни, Банатској лесној тераси и
алувијалној равници реке Тамиш.

На комасационом подручју геолошки састав је од квартарних и плиоцен седимената. Према
геотехничким испитивањима, на подручју општине Ковачица, утврђен је следећи литолошки
профил:

 Делувијални седименти квартарне старости - лесни делувијм представљен песковитим
и прашинастим наслагама, са делимично очуваном цевастом или макро порозношћу,
жућкасто-сиве боје. Изграђују површинске делове терена, различите дебљине, од 3 м
до 7 м.

 Алувијалне наслаге квартарне старости - прашинасто-песковито-глиновите наслаге –
које се могу наћи од 5 м до 20 м и локално на 30 м дубине испод нивоа тла, са
неуједначеним физичко-механичким својствима, са честим хоризонталним и
вертикалним литолошким прелазима.

 Седименети плиоцене старости - лапоровито-глиновите наслаге са међуслојевима
пешчара – могу се наћи на дубини 25 м испод нивоа тла. Комплекс је изграђен од
лапоровитих глина, песка и локалних међуслојева и сочива пешчара са дебљином cm-
dm.

3.5. ПЕДОЛОГИЈА

На основу приложене педолошке карте (КО Дебељача – педолошка карта РГЗ – Прилог 2),
може се видети да у поменутој катастарској општини доминира аутоморфна класа земљишта
типа чернозем и земљиште хидроморфне класе типа ритска црница (хумоглеј).

Земљиште типа чернозем је највећим делом заступљено у централном делу КО Дебељача,
северном делу ка КО Баранда, и КО Сакуле, ка југу према КО Црепаја и то подтип чернозема
на лесу, варијетет карбонатни.

У близини насеља и централном делу КО Дебељача, према КО Опово и КО Сефкерин је
заступљен подтип чернозема на лесу варијетета карбонатно оглејан док се према западу-
југозападу ка КО Црепаја се смењује са подтипом чернозема на лесу, варијетет карбонатни.

Ритска црница подтипа карбонатна је заступљена на југу КО Дебељача и западном делу КО
Дебељача.

Особине земљишта:

Чернозем је тип земљишта којег карактерише дебели тамни површински хоризонт
обогаћен органском материјом и дубока грађа профила са стабилном структуром и врло често
веома израженом педофауном. Уопштена грађа профила земљишта типа чернозем је А-Ц.
Матичну подлогу овог земљишта чине лес, лесолики седименти, карбонатни еолски пескови и
алувијални наноси. Земљиште карактерише иловаста, мрвичаста и стабилна структура са
веома повољним водо-ваздушним и физичко-хемијским особинама. Са аспекта
пољопривредне производње, ово земљиште се сврстава у најплоднија без ограничења за тип
и врсту гајених усева.

Ритска црница је хумусно богато хидроморфно земљиште са знаковима
хидроморфизма претежно оксидативног карактера. Карактерише га присуство моличног А
хоризонта (Амо) и присуство глејног хоризонта, оксидујућег карактера. У дубљем делу
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профила су уочљиви оксидо-редокциони процеси услед повременог присуства подземне воде
која варира у току године. Овакво варирање нивоа подземне воде условљава појаву рђасто-
жучкастих боја на површини агрегата у профилу земљишта.  Матичну подлогу чине претежно
преистоценски и холосценски седименти, који због лакшег иловастог-песковито иловастог
састава, омогућавају велику осцилацију подземне воде. Производне особине овог земљишта
су делимично лимитиране неповољним оксидо-редукционим процесима у профилу
земљишта, висине подземне воде, пХ вредношћу и приступачношћу микро и макроелемената.

3.6. КЛИМА

Комасационо подручје се налази на подручју умерено континенталне климе чија одлика су
дуга, топла лета и јесени, благе зиме и кратка пролећа.

Подручје Општине није угрожено поплавама површинских вода. Ниво подземних вода је
условљен променама водостаја реке Тамиш и канала Надела, тако да има појава екстремних
водостаја подземних вода који се јавља у северозападном делу територије Општине. У
неповољним хидролошким годинама, са доста падавина, подземне воде превлажују
површинске слојеве земљишта, па се атмосферске воде задржавају на површини терена и у
депресијама.

Општина Ковачица се налази у зони интензивног јављања ветра. Највеће просечне брзине
достиже ветар из југоисточног правца (кошава). Број дана са ветром јачине 6 бофора и више
је у просеку 15 дана годишње, што је испод просека за АП Војводину, који износи 35,2 дана
годишње. И поред тога, може се сматрати да је подручје Општине угрожено олујним
ветровима.

У току године може се очекивати око 23,8 дана са појавом снега, док се снежни покривач
задржава око 38,4 дана. Ови подаци указују на то да подручје Општине није посебно угрожено
од снежних падавина, међутим, под утицајем јаког ветра, може доћи до стварања снежних
наноса, што негативно утиче на безбедност саобраћаја.

На овом подручју град и грмљавинске непогоде се јављају просечно 16,5 дана годишње.
Највећи број дана са непогодама је у јуну, просечно 4,3 дана. Ове непогоде повећавају
угроженост територије од плављења, због "тешког" земљишта.

Према рејонизацији територије Војводине по учесталости најштетнијих ветрова, територија
атара катастарске општине Дебељача спада у зону која је под изразитим утицајем ветрова из
правца северозапад - југоисток и запад-исток (Слика 10).

Са становишта пољопривредне производње ова зона има добрих климатских предуслова за
гајење основних ратарских култура. Међутим, у новије време слика се мало мења због појаве
узастопних сушних година, што би требалао да буде предмет истраживања.

Утицај климатских фактора на будућу просторну и функционалну организацију подручја
општине Ковачица највише ће се одразити кроз потребу вештачког наводњавања
пољопривредног земљишта, формирања ветрозаштитних појасева, повећања атарског
зеленила, као и коришћење енергије ветра.

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 

218



MapSoft д.о.о. Београд Програм комасације КО Дебељача - општина Ковачица

32

Слика 10: Реонизација по учесталости најштетнијих ветрова у Војводини

3.7. КАНАЛСКА МРЕЖА

У обухвату Просторног плана општине Ковачица је око 2741,32 ha водног земљишта, односно
око 6,54% површине Општине. У обухвату Плана површине под водним земљиштем су
заступљене као: река Тамиш-корито за малу воду; старо корито Тамиша-мртваје, поток Тукош;
канали: Надел и Гуру; водозаштитне шуме и обала.

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 текуће воде, у смислу овог Закона, јесте корито за велику воду и приобално
земљиште.

Водно земљиште стајаће воде, у смислу овог Закона, јесте корито и појас земљишта уз корито
стајаће воде, до највишег забележеног водостаја.

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 овог Закона, 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.

Ширина појаса приобалног земљишта је:

1. у подручју незаштићеном од поплава до 10m;

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 

219



MapSoft д.о.о. Београд Програм комасације КО Дебељача - општина Ковачица

33

2. у подручју заштићеном од поплава до 50m (зависно од величине водотока, односно
заштитног објекта), рачунајући од ножице насипа према брањеном подручју.

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.

Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални
екосистем и не ограничавају права других, и то за:

 изградњу водних објеката и постављање уређаја намењених уређењу водотока и
других вода;

 одржавање корита водотока и водних објеката;
 спровођење мера заштите вода;
 спровођење заштите од штетног дејства вода;
 остале намене, утврђене законом.

На водном земљишту забрањена је изградња. Дозвољена је изузетно у следећим
случајевима:

 изградња објеката у функцији водопривреде, одржавања водотока,
 изградња објеката инфраструктуре у складу са просторним или урбанистичким

планом,
 изградња објеката за наутику, туризам и рекреацију
 изградња објеката за експлоатацију речног материјала.

Ради заштите система за одводњавање на подручју обухваћеним Планом потребно је
сачувати интегритет детаљне каналске мреже. Неопходно је обезбедити радно-инспекциону
стазу за одржавање канала у зони од 7m од ивице канала, где се не дозвољaвa изградња
објеката, постављање ограда, садња трајних засада и сл.

На подручју општине Ковачица, налазе се водопривредни објекти општег значаја,
мелиорациони канали за прихватање и одвођење сувишних унутрашњих вода (Слика 11)  са
црпним станицама за њихово препумпавање у ОКМ (Слика 12) и канали са функцијом
доводника воде за системе за наводњавање.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Слика 11. Системи за одводњавање

Слика 12. Црпне станице

Хидротехничке мелиорације (одводњавање и наводњавање)

Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за
одводњавање омогућиће интензивну пољопривредну производњу. Распрострањеност и
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 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
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изграђеност водопривредне инфраструктуре на територији општине је задовољавајућа, али је
због њихове запуштености и неодржавања, проблем одводње сувишних вода и даље
присутан.

Полазиште за техничка решења у домену хидротехничких мелиорација је ревитализација
постојећих мелиорационих система и постепено смањење садашњег заостајања Србије у
домену наводњавања изградњом нових система на земљиштима највиших бонитетних класа.
Будући системи се планирају као интегрални мелиорациони системи (одводњавање,
наводњавање, заштита од спољних вода), са свим мерама хидротехничких и агротехничких
мелиорација. Системи за одводњавање реализују се тако да се уклапају у решења
интегралног уређења простора, при чему се води рачуна о потреби касније доградње и
система за наводњавање.

На територији општине Ковачица у наредном планском периоду планира се изградња нових
водопривредних објеката, као и активности на одржавању постојећих.

Изградња регионалног подсистема ''Надела'', као засебног објекта, започела је доста раније, у
односу на преостале подсистеме. Прва фаза градње подсистема ''Надела'', завршена је
половином осамдесетих година прошлог века.

Како је од тада прошло око 25 година поједини делови система више нису у функционалном
стању и неопходно је извршити њихову санацију. У предстојећем периоду неопходно је
надоградити постојећи систем додавањем још једног извора снабдевања водом из реке
Тамиш код насеља Јабука.

Простор општине Ковачица, је као што је већ речено припада банатском регионалном систему
коришћења, уређења и заштите речних вода, а у оквиру подсистема ''Надела''. Подсистем је
пројектован тако да има вишенаменски карактер тако да ће обезбеђивати воду првенствено
за наводњавање 29.200 ha пољопривредних површина, а и за шећерану ''Ковачица'' и другу
индустрију, сточарске фарме и рибњаке.

Главни објекат подсистема ''Надела'' је каналисани водоток Надела дужине око 73 km  од
црпне станице ''Томашевац'' до ушћа у Дунав код Иванова. Када се дода доводни канал од
Ботоша на ХС ДТД до ЦС ''Томашевац'', добије се укупна дужина главног канала од 81 km.

Планиране активности на одржавању већ изграђених мелиорационих система на подручју
(чишћење од замуљења и растиња и евентуалне реконструкције постојећих канала),
омогућиће двонаменско коришћење постојећих система, односно и за потребе наводњавања.

Системи за одводњавање реализују се тако да се уклапају у решења интегралног уређења
простора, при чему се води рачуна о потреби касније доградње и система за наводњавање

Критеријум за оцену погодности земљишта за наводњавање узима у обзир три параметра:

 рељеф терена,
 могућност довода воде, и
 квалитет земљишта.

Развој наводњавања је доста сложено временски предвидети, међутим, може се очекивати да
ће повећање укупних потреба за примарном пољопривредном производњом довести до
повећаног коришћења водних ресурса у овом домену.

Окосницу раста површина под системима за наводњавање чине регионални водопривредни
системи чији ће се развој по фазама интензивирати у наредном периоду. Приоритет припада
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површинама ближим већим природним водотоцима, изграђеној основној каналској мрежи
(ДТД).

Нови системи за наводњавање, градиће се на земљиштима I, II, IIa, IIIa и IIIb класе погодности
за наводњавање. Предвиђа се да ће се највећи део система изградити применом вештачке
кише као начина наводњавања (преко 90%) површина. Наводњавање капањем примењиваће
се у вишегодишњим засацима (воћњаци и виногради), и то искључиво новопројектованим.
Површински начин (браздама, преливањем) биће заступљен на мањим поседима локалног
наводњавања, а субиригација у долинама већих река, нарочито на оним деловима
алувијалних равни (ритова) који су под утицајем успора на тим рекама.

Уређење отворених канала и регулационих радова на простору општине Ковачица, биће
дефинисано израдом одговарајуће пројектно-техничке документације и претходним
водопривредним условима.

На земљишту које припада каналу не могу се градити било какви објекти нити се оно сме
запоседати. Начелно се могу планирати привредни објекти, пристаништа, товаришта, објекти
за спорт, рекреацију и туризам, под условом да не угрожавају функционалност канала. За
изградњу тих објеката  потребно је упутити посебан захтев за добијање водопривредних
услова и сагласности.

За све објекте који се буду градили на овим системима дефинисаће се водопривредни услови
и ускладити изградња са потребама конкретних водопривредних захтева.

На комасационом подручју катастарске општине Дебељача постоји следећа каналска
мрежа:

 канал „Надел“, као главни објекат подсистема „Надела“ (протеже се преко
комасационог подручја од севера према југу, источно од насељеног места Дебељача);

 мелиорациони канали у саставу подсистема „Надела“ (Просторним планом су
предвиђени додатни мелиорациони канали на комасационом подручју Дебељаче);

 црпна станица на северном делу комасационог подручја.

3.8. ПУТНА МРЕЖА

Територија општине Ковачица има изузетно повољан геосаобраћајни положај преко које
прелазе значајни саобраћајни правци, и то:

 државни пут I реда број 24 – Суботица – Зрењанин – Ковин (пролази кроз територију
КО Идвор, КО Ковачица, КО Дебељача и КО Црепаја);

 државни пут II реда број 110 (пролази кроз територију КО Идвор, КО Ковачица и КО
Падина);

 државни пут II реда број 110.1 (пролази кроз територију КО Падина и КО Самош);
 општински пут (веза са државним путем I реда број 24, источно од центра насеља

Дебељача – Дебељача – Опово);
 општински пут (на подручју КО Црепаја).

На подручју општине Ковачица (на подручју свих катастарских општина) постоје још и
приступни путеви, главни атарски путеви и сабирни атарски путеви.

Према Просторном плану општине Ковачица, предвиђени су следећи путеви:

 пут I реда – „Банатска магистрала“ (пролази кроз територију КО Уздин, КО Ковачица,
КО Дебељача и КО Црепаја);
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 обилазница – државни пут – пут регионалног значаја (на подручју КО Падина)

Основна концепција у домену путног-друмског саобраћаја за планирани плански хоризонт је
задржавање свих изграђених саобраћајних капацитета, с тим да ће планирани капацитети
(пре свега обилазнице) представљати надоградњу постојећих саобраћајница које ће по
изградњи пружати саобраћајне услуге вишег хијерахијског нивоа. Нови саобраћајни
капацитет, значајан не само за општину Ковачица, већ и за цео Банат је саобраћајница вишег
хијерархијског нивоа – државни пут ''Банатска магистрала'' чији је коридор опредељен кроз
просторно - планску и техничку документацију. Ова саобраћајница пролази кроз општински
простор на правцу Уздин – Ковачица – Црепаја. Целом дужином коридор ове саобраћајнице је
ван насеља.

Железнички саобраћај на подручју општине Ковачица је следећи:

 железничка пруга Зрењанин – Ковачица – Панчево пролази кроз КО Уздин, КО
Ковачица, КО Дебељача и КО Црепаја;

 индустријска пруга пролази кроз територије КО Ковачица и КО Дебељача.

3.9. ДЕМОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

У општини Ковачица, према графичком очитавању, грађевинско земљиште заузимаће 4087,71
ha, односно 9,76% територије Општине. Грађевинско земљишта у грађевинском подручју
насеља заузимаће 2616,62 ha, односно 6,25% територије Општине. На 1 ha грађевинског
земљишта у грађевинском подручју насеља живеће 9,9 становника. У Табели 3 приказана је
густина насељености у грађевинским подручјима насеља општине Ковачица.

Табела бр. 3. Густина насељености у грађевинским подручјима насеља Општине Ковачица

Насеље Број становника Површина насеља (ha)
Густина

насељености
(стан/ha)

2002. 2021. пост. план пост. план
Црепаја 4855 4600 456,59 456,59 10,6 10,1
Дебељача 5325 4900 488,20 480,06 10,9 10,2
Идвор 1198 1050 147,60 124,95 8,1 8,4
Ковачица 6764 6500 522,10 522,10 13,0 12,45
Падина 5760 5500 463,52 413,86 12,4 13,3
Путниково 243 200 41,80 45,51 5,8 4,4
Самош 1247 1150 222,30 183,98 5,6 6,3
Уздин 2498 2000 391,00 389,57 6,4 5,1
Укупно 27890 25900 2733,11 2616,62 10,2 9,9

Општа демографска ситуација на подручју општине Ковачица је неповољна. Пад укупног броја
становника, погоршање старосне структуре и виталних карактеристика популације у свим
насељима општине, може у дужем временском периоду да буде ограничавајући фактор
развоја, због обезбеђењивања довољног броја радно способног становништва. Релативно
повољна образовна структура становништва представља потенцијал за обезбеђење
квалитетне радне снаге. Основне структуре становништва по насељима су такве да неће
обезбедити побољшање демографске ситуације, те ће доћи до смањења популације,
домаћинстава и просечне величине домаћинства у свим насељима.
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Према попису становништва 2002. године, у 8 насеља општине Ковачица живи 27890
становника, просечне популационе величине 3486 становника. Ковачица, центар општине је
највеће насеље са 6764 становника, где живи 24,3% становника, док је насеље Путниково
најмање, са 243 становника.

У насељу Дебељача живи 4201 пунолетни становник, а просечна старост становништва
износи 39,6 година (37,6 код мушкараца и 41,6 код жена). У насељу има 1959 домаћинстава, а
просечан број чланова по домаћинству је 2,72.

Насеље важи за једно од мултинационалних, с обзиром да у њему живи више од 17
различитих националности.

Тренд промене броја становништва у насељу Дебељача, по пописима становништва у
периоду од 1948. до 2002. године, приказан је у Табели 4 и на Слици 13.

Табела 4: Стање броја становника у насељу Дебељача, према пописима од 1948. до 2002.
године

Демографија
Година Становника
1948. 6.143
1953. 6.433
1961. 6.789
1971. 6.413
1981. 6.413
1991. 5.734
2002. 5.325

Слика 13. Графикон тренда промене броја становника у Дебељачи (1948.-2002.)

Основни циљ будућих демографских кретања у општини Ковачица одоси се на успоравање
негативних трендова у кретању укупног броја становника и спречавање даљег погоршања
виталних карактеристика популације, као и на стварањe услова за повећање степена
запослености, нарочито у сеоским насељима у циљу задржавања најпродуктивнијег дела
радног контигента становништва у њима.
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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 Ковачица.

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 Ковачица. 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,
односно уређењем земљишта комасацијом.

Укупна повшина катастарске општине, из података Просторног плана-намене простора,
Дебељача износи 5308,62 hа, а пољопривредно земљиште (обрадиво пољопривредно
земљиште – њиве), постојеће стање, обухвата површину од 4749,66 hа, што представља
89,48%. Просечна површина катастарске парцеле за целу катастарску општину је 0,53 hа, а
просечна површина поседа по домаћинству износи 1,57 hа. Приступ катастарским парцелама
се одвија већином преко атарских путева ширине 4 m, 5-10 m и 10-20 m, који имају земљани
коловозни застор.

Стање уређености пољопривредног земљишта није задовољавајуће.

Водно земљиште у комасационом подручју, постојеће стање (канал „Надел“), обухвата
површину од 32,01 ha, што представља 0,60%.

Табела 5: Преглед постојеће и планиране намене простора КО Дебељача
Р.

бр.
НАМЕНА ПРОСТОРА п о с т о ј е ћ е п  л а  н

ha % ha %
1. Пољопривредно земљиште 4749,66 89,48 4561,78 85,93

обрадиво пољопривр. земљиште-њиве 4749,66 4561,78
2. Водно земљиште 32,01 0,60 32,01 0,60

канал ''Надел'' 32,01 32,01
3. Грађевинско земљиште 526,95 9,92 714,83 13,47

Према исказаном табеларном приказу намене простора за КО Дебељача може да се уочи да
су површине под водним земљиштем непромењене. Планирано је да се повећа површина
грађевинског земљишта на рачун постојећег пољопривредног земљишта. У планском периоду
максимално заузеће под грађевинским земљиштем биће 714,83 ha, односно 13,47 % од укупне
површине КО Дебељача. Повећање грађевинског земљишта на рачун пољопривредног је за
3,55% од територије КО Дебељача.

Табела 5а: Власничка структура земљишта КО Дебељача за ванграђевинско подручје

Општина КО
укупна

површина
(ха)

ДРЖАВНА(ЈАВНА) СВОЈИНА ПРИВАТНА И ДРУГИ ОБЛИЦИ
СВОЈИНЕ

површина
(ха)

укупно
парц.
(ком.)

прос.
пов.
по

парц.
(ха)

% површина
(ха)

укупно
парц.
(ком.)

прос.
пов.
по

парц
. (ха)

%

Ковачица Дебељача 4829 502,96 520 0,97 10,42 4326,04 7995 0,54 89,58
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Члан 3. 
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Слика 14. Приказ структуре коришћења земљишта према намени, катастарска општина
Дебељача (постојеће стање)

Слика 15. Приказ структуре коришћења земљишта према намени, катастарска општина
Дебељача (планирано стање)

Пољопривредно земљиште које се на територији катастарске општине Дебељача углавном
користи за ратарску производњу, потребно је штитити мерама и активностима којима се
трајно обезбеђују природне функције земљишта.

Пољопривредно земљиште треба заштитити и пољозаштитним појасевима од штетног дејства
еолске ерозије којом се односе и земљиште и усеви у фази семена, што за последицу има
смањење приноса.

Ваншумско зеленило уз путеве и канале је, такође, у функцији заштите пољопривредног
земљишта, с обзиром да утиче на унапређивање микроклиматских услова окружења, а ова
мера заштите није спроведена на комасационом подручју.

На основу досадашњих искустава, ограничења у развоју пољопривреде представљају и
уситњеност катастарских парцела обрадивог пољопривредног земљишта, појављивање
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сушних година, неадекватно одржавање каналских система за наводњавање
пољопривредних површина, неизграђени приступни путеви и просторна организација
саобраћајне инфраструктуре: друмски (као примарни, државни пут I реда), железнички и
водни саобраћај (као секундарни).

Очекује се да ће у наредном периоду пољопривреда остати водећа грана привреде у општини
Ковачица. Имајући у виду стање површина под обрадивим пољопривредним земљиштем на
подручју катастарске општине Дебељача, смернице и циљеве из Просторног плана,
спровођење уређења пољопривредног земљишта путем комасације, значајно би се смањила
постојећа ограничења, што би за последицу имало повољан развој пољопривреде.

3.11. СТАЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА

Шумско земљиште као ресурс треба користити у складу са његовим биолошким
капацитетима, како би ефекти производње у шумарству били већи. Сем тога, неопходно је
остварити и заштитне (превасходно водозаштитну) и социо-економске функције шума.
Одговарајући избор станишта за пошумљавање, избор врста дрвећа као и примена прописане
технологије гајења шума, спада у најважније превентивне мере заштите шума и шумског
земљишта.

Шумско земљиште на територији општине Ковачица ће се повећати пошумљавањем
деградираних површина код Уздина и Самоша, а укупна шумовитост Општине ће се повећати
и формирањем заштитних појасева зеленила на око 2% укупне површине Општине, који ће се
сматрати шумом ако су већи од 5 а, на основу Закона о шумама.

На подручју КО Дебељача, према постојећем стању и планираној намени простора, нема
шумског земљишта.

Заштитни појасеви зеленила се могу формирати уз путеве (категорисане и некатегорисане, уз
водотоке и канале и на пољопривредном земљишту, првенствено уз атарске путеве), ради
заштите од еолске ерозије, одношења земљишта и семена у фази усева.

Планирањем и подизањем ваншумског зеленила (ветрозаштитног и пољозаштитног) уз
канале, путеве и у оквиру пољопривредног земљишта може се повећати шумовитост и уједно
утицати на побољшање укупних микроклиматских услова.

3.12. СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ПОДРУЧЈА

Заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта

Пољопривредно земљиште у општини Ковачица пружа могућности за организовање свих
видова пољопривредне производње, те га је потребно штитити мерама и активностима којима
се трајно обезбеђују природне функције земљишта.

Мере заштите пољопривредног земљишта су:

 забрана коришћења пољопривредног земљишта у друге сврхе, осим у случајевима
утврђеним Законом о пољопривредном земљишту и Просторним планом;

 забрана испуштања и одлагања отпадних и штетних материја;
 контролисана примена минералних ђубрива и препарата за заштиту; - избор

адекватних технологија у обради земљишта;
 примена противерозионих мера.
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Уз примену ових мера сачуваће се квалитет земљишта тј. његова физичка, хемијска и
биолошка својства.

Пољопривредном земљишту које је коришћено за експлоатацију минералних сировина
пројектима рекултивацује дати намену блиску пређашњем стању. Пољопривредно земљиште
заштитити пољозаштитним појасевима од штетног дејства еолске ерозије којом се односе и
земљиште и усеви у фази семена, што за последицу има смањење приноса. Заштитно
зеленило уз путеве и канале је, такође, у функцији заштите пољопривредног земљишта, с
обзиром да утиче на унапређивање микроклиматских услова окружења.

Заштита, уређење и коришћење шума и шумског земљишта

Концепција развоја шума и шумског земљишта у оквиру обухвата Просторног плана
подразумева повећање површина под шумама, унапређење постојећих шума, њихово
коришћење у складу са еколошким принципима уз остваривање заштитних, културно-
социјалних и производних функција. Потребно је унапредити стање шума и формирати
заштитне појасеве који ће међусобно повезати веће шумске комплексе.

Заштити шума и шумских земљишта, као и стабилности шумских екосистема, треба дати
приоритет и посебан значај због опште угрожености од многих биотичких и абиотичких
чинилаца, али и због значаја општекорисних функција шума и њене глобалне и основне
намене.

Један од приоритетних задатака је повећање степена шумовитости, имајући у виду укупну
шумовитост подручја и позитивне ефекте које шума има. Повећање степена шумовитости
мора бити акција ширег значаја, спровођена у сарадњи са другим субјектима, уз максимално
коришћење техничких, кадровских и економских потенцијала. Овај циљ се односи
првенствено на  делове који се налазе ван великих шумских комплекса (приватне шуме и
шумска земљишта), али се може остваривати и унутар државних шума.

Све посебне основе газдовања шумама, програме заштите и развоја заштићених добара,
ловне основе, годишње извођачке пројекте и друге планске докуменате је потребно
међусобно усагласити.

Остале шуме и заштитно зеленило ће сачињавати зеленило заштитних појасева, зеленило у
подручју канала, зеленило путних појасева и зеленило насеља. Планираном структуром шума
и заштитног зеленила и њиховом прерасподелом у простору (у зависности од услова средине
и намене) оствариће се заштитна, културно-социјална и производна функција.

Заштита, уређење, коришћење и развој ловишта

Корисници ловишта у границама подручја обухваћеног Просторним планом имају добре
услове за развој и гајење дивљачи.

Корисници ловишта ће, у складу са Законом о ловству, газдовати својим ловиштем на основу
важећих ловних основа и годишњих планова газдовања, којима ће се прописати конкретне
планске мере које ће имати за циљ заштиту, исхрану и коришћење дивљачи.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Пун економски капацитет ловишта ће се постизати добром прогнозом динамике развоја
популације дивљачи, односно пројекцијом оптималног матичног фонда за сваку ловну годину
уз уважавање реалног прираста, губитка и одстрела дивљачи.

У ловиштима ће бити дозвољен одстрел дивљачи у складу са годишњим плановима
газдовања. Одстрел се планира за сваку ловну годину појединачно, тако да се у предвиђеном
року достигне жељено стање матичног фонда, уз истовремено регулисање односа полова и
старосне структуре код крупне дивљачи. Ловишта ће бити опремана ловно-техничким
објектима, ловно-узгојним објектима и ловачким домовима у складу са планираним развојем
ловног туризма.

Заштита, уређење и коришћење вода

У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају
природна својства воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и
животињски свет, природне вредности и непокретна културна добра.

У складу са Законом о водама, Водопривредном основом и овим Просторним планом ће се
уредити заштита вода, заштита од штетног дејства вода, коришћење и управљањем водама,
као добрима од општег интереса, услови и начин обављања водопривредне делатности,
организовање и финансирање водопривредне делатности и надзор над спровођењем
одредби.

Вода и водотоци као добра од општег интереса за задовољење општих и појединачних
интереса, под посебном су заштитом и користе се под условима и на начин који одређује
Закон о водама.

При планирању будућег снабдевања становништва водом, у домену избора изворишта,
предност добијају она изворишта која су економски повољнија и која су изложена мањим
ризицима угрожавања квалитета вода, па их релативно лако можемо адекватно заштитити,
односно свести ризике на прихватљиви ниво. Неопходно је сва изворишта висококвалитетних
подземних и површинских вода адекватним мерама заштитити и  унапредити (пошумљавање
сливова, санирање извора загађивања, итд.).

Оптималну дугорочну оријентацију снабдевања водом становништва представља изградња
рационалних регионалних и међурегионалних система у које би били интегрисани постојећи
насељски водоводни системи. Ови системи треба на складан начин да допуне недостајуће
количине вода са локалних изворишта.

Подземна вода је повољна као извориште хигијенски исправне воде, јер изданска средина
представља природни филтар и биохемијски реактор у коме се природним физичким,
хемијским и биолошким процесима врши трансформација квалитета воде, у смислу
побољшања квалитативних особина.

На подручју општине Ковачица планира се праћење површинских и подземних вода ради
потпунијег увида у квалитет вода и утврђивања потреба за предузимање мера у зависности
од степена угрожености и врсте загађења. Елиминацију или редукцију појединих параметара
из састава воде за пиће, које не одговарају Правилником утврђеним граничним вредностима,
треба спровести путем објеката и опреме за кондиционирање вода. У садашњем тренутку
једине мере кондиционирања су дезинфекција (активна мера) и испирање мреже (пасивна
мера).
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 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
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На основу наведеног, циљеви заштите и коришћења водног ресурса биће: оптимизирање
режима вода, праћења стања и анализе квалитета вода.

Приликом коришћења вода не смеју се угрозити прописани водни режими (квалитативне и
количинске компоненте), довести у опасност здравље људи, угрозити животињски и биљни
свет, природне и културне вредности и добра (естетске вредности вода и околине,
археолошки, историјски, биолошки и геолошки ресурси, итд.), као и рационалне потребе
низводних корисника и заинтересованих за воде.

Код коришћења површинских вода за просторну и временску прерасподелу вода неопходна је
изградња одговарајућих акумулација и регионалних система допремања воде, а све у
рационалном односу са комплексним системом заштите и коришћења речних вода.
Висококвалитетне воде би се користиле првенствено за водоснабдевање становништва, а
воде нешто нижег квалитета треба користити за друге намене (снабдевање индустрије,
наводњавање, рибарство, итд.).

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.

У наредном периоду, предузеће се мере заштите ресурса пијаћих вода као националног
богатства, које ће се користити искључиво за водоснабдевање становништва. Код свих врста
изворишта, а посебно код изворишта чије су воде намењене водоснабдевању становништва,
морају се предузети све потребне мере развоја и превентивне заштите изворишта вода од
случајног или намерног загађивања. Ово се у првом реду односи на потребу увођења зона
санитарне заштите и опште санитарно уређење изворишта, систематску контролу и адекватну
службу за реализацију постављених циљева.

У циљу заштите вода и водних ресурса, забрањује се упуштање било каквих вода у
напуштене бунаре или на друга места где би такве воде могле доћи у контакт са подземним
водама.

За технолошке отпадне воде потребно је предвидети предтретман код сваког загађивача, као
и пречишћавање на постројењу пре упуштања у реципијент, тако да упуштена вода
задовољава IIb класу квалитета воде.

Забрањено је упуштати у мелиорационе канале, баре или водотоке било какве воде осим
атмосферских и условно чистих расхладних вода које по Уредби о категоризацији вода
одговарају II класи. Уколико се планира испуштање осталих отпадних вода у канале, морају се
обавезно комплетно пречистити (примарно и секундарно) до траженог степена квалитета.

Објекте за смештање, складиштење и чување опасних, отровних и лако запаљивих течности
треба пројектовати према важећим правилницима који обрађују ове услове а нарочиту пажњу
треба посветити сигурној и трајној заштити подземних и површинских вода.

Ради заштите и коришћења подземних вода обавезно се прати стање нивоа и квалитета
подземних вода прве фреатске издани, дубљих издани и дубоких подземних вода.

Стање нивоа и квалитета подземних вода прве (фреатске) издани, прати Републички
хидрометеоролошки завод, а дубљих издани и дубоких подземних вода, предузеће, односно
друго правно лице коме то повери министарство надлежно за геолошке послове.
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 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
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Заштита, уређење и коришћење геолошких ресурса

Ради утврђивања и вредновања укупних геолошких потенцијала подручја обухвата
Просторног плана, утврђивања намене простора и подобности за изградњу, а у складу са
одредбама Закона о геолошким истраживањима предвиђена основна геолошка и детаљна
инжењерско-геолошка истраживања нису извршена.

Према подацима Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине:

 право на истраживање и експлоатацију минералних сировина имају:
- погон циглане у Ковачици, минерална сировина: опекарске сировине,

 лежишта минералних сировина у експлоатацији:
- погон циглане у Самошу, минерална сировина: глине,
- погон циглане у Уздину, минерална сировина: глине,
- ''Грађевинар'' Дебељача, минерална сировина: глине,

 хидрогеотермални потенцијали општине Ковачица нису испитани,
 регистроване су и истражене појаве опекарских глина и пескова:

- минерална сировина-песак, поред асфалтног пута Ковачица-Падина, велика
перспективност, само за грађевинске потребе,

- минерална сировина-песак, поред асфалтног пута Падина-Самош, велика
перспективност, само за грађевинске потребе,

- минерална сировина-опекарске глине, 1 km од асфалтног пута Панчево-Зрењанин
(код Црепаје),

- минерална сировина- опекарске глине, 7 km северозападно од Дебељаче.

Минералне сировине на територији општине Ковачица користити у складу са принципима
одрживог развоја. Постојеће просторе на којима се експлатишу минералне сировине по
завршетку експлоатационог периода, вратити у пређашње стање рекултивацијом са наменом
којом се не угрожава стање животне средине.

Истраживање, експлоатација и искоришћавање хидрогеотермалне енергије не представља
никакву опасност за животни средину па се ове активности дозвољавају на читавој територији
општине Ковачица.

За регистроване и истражене појаве опекарских глина и пескова дозвољава се даље
истраживање и експлоатација, а по завршетку експлоатационог периода експлоатисани
простор рекултивацијом привести намени датој Просторним планом.

Потенцијали и коришћење обновљивих извора енергије

На  основу резултата израђених студија за подручје АП Војводине,  на  простору oпштине
Ковачица, као мањи и већи потенцијали обновљивих извора енергије издвајају се:

 биомаса,
 биогас,
 геотермална енергија,
 сунчева енергија,
 енергија ветра,
 хидроенергија.
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Сунчева енергија, с обзиром на повољну осунчаност, број сунчаних дана у току године  овог
простора, може се користити као обновљиви извор енергије који ће користити производни
објекат већих  капацитета.

Подручје општине, на основу Студије Атласа ветрова на територији АП Војводини, се налази у
зони повољних ветрова (5,0-5,5m/s) на висинама преко 50m изнад тла, а нарочито 100m изнад
тла, што одговара савременим ветроелектранама снага 2-2,5 MW,  где је експлоатација
енергије ветра економски исплатива.

Слика 16. Приказ брзине и енергетског потенцијала ветра на висини 50m у W/m2 W

Постојање водотока на овом простору пружа могућност коришћења хидроенергије за
производне енергетске објекте мањих капацитета (до 10MW).

Стварни потенцијал, као и исплативост коришћења ових потенцијала установиће се детаљним
испитивањем и израдом неопходне  документације.

3.13. СТАЊА ЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА И ЊИХОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Просторним планом су утврђени стратешки програми и смернице даљег перспективног
развоја енергетске инфраструктуре, као и синхронизација њеног развоја са свим просторним
активностима на овом подручју и обезбеђење најповољнијих услова за заштиту животне
средине, очување природних вредности, живот и рад људи на овом подручју.

Електроенергетска инфраструктура

На простору обухваћеном Просторним планом, постоји изграђена преносна и дистрибутивна
мрежа, коју је у циљу квалитетног и сигурног снабдевања електричном енергијом потрошача
потребно ревитализовати, а такође и обезбедити нове капацитете. У наредном периоду по
потреби могућа  је уградња још једног трансформатора снаге 31,5 MVA у постојећој ТС
110/20kV "Дебељача".

На подручју Просторног плана, од постојећег далековода 220kV Панчево2-Зрењанин2, бр.254
планиран је прикључни 2х220 kV далековод, по принципу улаз/излаз до паниране
трафостанице ТС 220/35 kV у оквиру комплекса ветропарка "Алибунар1".

У циљу резервирања испада напојних далековода 20 kV потребно је допунски повезати
конзум ТС 110/20 kV "Дебељача" са конзумом ТС 110/20 kV "Качарево", односно  будуће ТС
110/20 kV "Перлез" па је планирана изградња 20 kV далековода: • од ТС 110/20 kV
"Дебељача" до насеља Падина,
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 од ТС 110/20 kV "Дебељача" до насеља Опово,
 од насеља Уздин до будуће ТС 110/20 kV "Перлез".

Постојећу нисконапонску мрежу у свим насељима, као и ону за потребе туристичких и других
садржаја, на простору у обухвату Просторног плана, потребно је у потпуности реконструисати.
За нове садржаје потребно је изградити нову електроенергетску мрежу и трафостанице 20/0,4
kV напонског преноса.

Изградњом нових трафостаница 20/0,4 kV напонског преноса и реконструкцијом постојећих
зиданих обезбедити довољно капацитета за све потрошаче.  Електроенергетска мрежа у
насељима ће бити углавном надземна, на бетонским и гвоздено-решеткастим стубовима. У
деловима насеља где је планирано  вишепородично становање, радне зоне, централни
садржаји, спортско-рекреативне и парковске површине, мрежа ће се у потпуности каблирати.

Електроенергетска мрежа ван насеља, на пољопривредном земљишту ће се градити
надземно, док је исту унутар планираних садржаја (комплекса) ван насеља потребно градити
подземно.

Поправљање квалитета испоруке и напонских прилика у мрежи решаваће се локално по
потреби, изградњом нових средњенапонских и нисконапонских објеката. Градиће се углавном
монтажно-бетонске и стубне трафостанице. Зидане трафостанице типа "кула" потребно је
заменити новим. Највећи број трафостаница градиће се у радним зонама и подручјима где је
планирано становање, као и за потребе планираних садржаја ван насеља.

У деловима насеља и садржаја ван насеља, где су планиране радне зоне и где постоји
надземна средњенапонска и нисконапонска мрежа, која прелази преко тих површина, мрежу
је потребно каблирати.

Мрежа јавног осветљења ће се каблирати у деловима насеља где је електроенергетска
мрежа каблирана, а у деловима насеља где је електроенергетска мрежа надземна, светиљке
за јавно осветљење ће се постављати по стубовима електроенергетске  мреже. Мрежу јавног
осветљења  дуж главних саобраћајница треба реконструисати, а у делу насеља са
централним садржајем, поставити расветна тела на украсне канделабре.

У свим насељима, туристичким и другим локалитетима потребно је изградити квалитетну
јавну расвету, у складу са новим технологијама развоја расветних тела.

Преко простора планиранирана је траса 400kV далековода од ТС 400/220/110 kV ТС
"Панчево" до планиране 400/110 kV ТС "Кикинда", као и 110 kV далековод од ТС 110/20 kV
"Дебељача" до планиране ТС 110/20 kV "Перлез".

Електричну енергију у наредном периоду потребно је обазбедити делом и из обновљивих
извора.

Изградња електроенергетске мреже, високонапонске и нисконапонске, на простору општине
Ковачица вршиће се у складу са плановима развоја електроенергетске мреже, односно
условима надлежних предузећа.

Гасоводна инфраструктура

У општини Ковачица гасификовано је само насеље Црепаја. Снабдевање насеља природним
гасом изведено је изградњом разводног гасовода средњег притиска из правца насеља
Качарево (општина Панчево) до МРС "Црепаја".

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Гас за све потрошаче у општини обезбедиће се изградњом разводног гасовода Елемир
Панчево и ГМРС "Ковачица".

Гасификацијом општине Ковачица, односно изградњом разводног гасовода Елемир Панчево,
деоница ГМРС "Флоат"-ГМРС "Ковачица" и ГМРС "Ковачица", створиће се предуслов за
гасификацију и општине Опово, јер се планира изградња разводног гасовода за гасификацију
општине Опово, од планиране ГМРС "Ковачица" до МРС "Опово".

Према идејном пројекту међународног гасовода "Јужни ток", планирана траса предметног
гасовода једним својим малим делом прелази преко КО Црепаја.

Коришћење обновљивих извора енергије

У наредном планском периоду потребно је стимулисати развој и коришћење обновљивих
извора енергије, чиме ће се знатно утицати на побољшање животног стандарда и заштиту и
очување природне и животне средине.

Енергетски производни објекти који користе обновљиве изворе енергије (биомаса, биогас,
геотермална енергија, соларна енергија) могу се градити  у склопу радних комплекса, односно
туристичких комплекса (геотермална енергија, соларна енергија), како у насељима тако и ван,
који ће ову енергију користити за сопствене потребе, а у случају већих капацитета вишак
конектовати у јавну мрежу.

Производни објекти мањих капацитета који ће служити за сопствене потребе могу се градити
и  у склопу салаша, пољопривредних комплекса, радних садржаја ван насеља.

Појединачни енергетски производни објекти већих капацитета који би користили биомасу и
биогас за производњу енергије, као и енергетски производни објекти који би користили
сунчеву енергију и енергију ветра већих капацитета, који ће произведену енергију конектовати
у јавну мрежу, могу се градити ван насеља на основу Плана детаљне регулације.

Парк ветроелектрана се може градити на пољопривредном земљишту, ван зона: насеља уз
сагласност надлежног Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и  услова
надлежног Завода за заштиту природе.

За искоришћавање енергије ветра, поред неопходних климатских карактеристика, један од
важних фактора је и постојећа путна и железничка инфраструктура и приступачност терена на
ком се планира изградња ветроелектрана. Такође важан фактор је и покривеност територије
средњенапонском и високонапонском мрежом и постојање трансформаторских станица, и
могућност прикључења на њих.

Критеријуми за избор локације за изградњу вртроелектране су:

 брзина, учесталост и правац ветра;
 геомеханичка својства терена;
 могућност прикључивања на електроенергетски систем;
 постојање приступних путева  и могућност транспорта опреме;
 сеизмолошки аспекти;
 власништво над земљиштем - да ли су регулисани имовинско - правни односи;
 постојање подстицајних мера - пореске олакшице, субвенције и др.;
 постојање посебних економско – финансијских захтева од стране локалне заједнице

(проценат профита, помоћ у изградњи инфраструктуре, донације);
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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 утицај на животну средину и биодиверзитет - неугрожавање флоре и фауне,
избегавање градње у границама постојећих и планираних заштићених природних
добара и других еколошки значајних подручја и у њиховој непосредној близини;

 довољна удаљеност од насеља и стамбених објеката како би се избегло повeћање
интензитета буке;

 довољна удаљеност од инфраструктурних објеката (електронских комуникационих
мрежа и опрема, радарских, аеродрома, линијских инфраструктурних објеката и др).

Ограничења за изградњу ветроелектрана представљају:

 посебно заштићене природне вредности и миграторни правци птица, према условима
Покрајинског завода за заштиту природе,

 експлоатациона поља енергетских ресурса,
 подручја насељених места,
 остало грађевинско земљиште (радне зоне, зоне туристичких садржаја...).

При коначном одабиру локација ветроелектрана посебну пажњу треба посветити:

 заштити естетских вредности предела,
 контактним подручјима зона осетљивим на буку и вибрације, као што су грађевинска

подручја насеља, заштићени делови природе и сл.

Наведена подручја за потенцијални смештај ветроелектрана одређена су само по свом
очекиваном ветроенергетском потенцијалу. До окончања истраживања, та се подручја користе
према намени простора одређеној на Рефералној карти 1. ''Намена простора''. У случају да се
одређено подручје потенцијално за могући смештај ветроелектрана не утврди као подобно,
задржава се планирано коришћење и намена простора.

Начин прикључивања ветроелектрана на постојећу и планирану електроенергетску мрежу ће
бити дефинисано кроз даљу урбанистичку разраду сваке поједине локације, а на основу
услова надлежног предузећа (ЈП ЕМС и електродистрибуције).

За соларне енергетске производне објекте потребно је обезбедити грађевинско земљиште у
атарима насеља на основу Плана детаљне регулације.

Хидроенергију канала могуће је користити изградњом малих хидроелектрана на каналима или
реконструкцијом постојећих водопривредних објеката, уградњом турбина на водном
земљишту.

3.14. СТАЊЕ УРЕЂЕНОСТИ НАСЕЉА

На простору општине Ковачица као јединствене заједнице насеља, формирана је заједница
насеља у просторно-функционалној организацији везана за општински центар Ковачицу, као
општински центар. Размештај и положај насеља је неправилан и дисперзан, условљен
углавном облицима рељефа.

Насеља општине Ковачица припадају групи збијених насеља панонског типа. Сва насеља
општине Ковачица теже ортогоналној шеми улица у мери коју су допустили локални
геоморфолошки услови. Насеља су углавном колонизационог типа са извесним одступањима
због топографских услова терена, те се унеколико разликују од војвођанских насеља
уобичајеног изгледа.

Према облику, насеља општине Ковачица су неправилна.
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Куће у насељима су ушорене и збијене једна поред друге. Улице су праве и широке код
већине насеља. Улице углавном имају саобраћајну функцију, изузимајући неколико улица у
Ковачици и главне улице у насељима које имају и трговачку, занатске и друге функције.

Стање уређености насељеног места Дебељача је тако да се постојећа намена површинa у
насељу своди на стамбену зону у чијем се средишту налази центар села. Сви централни
садржаји насеља су груписани, што представља једну погодност за развој централних
функција. У оквиру стамбене зоне дошло је до развоја економских објеката који по свом
капацитету и намени не одговарају зони у којој се налазе.

Постојећа намена површине у насељеном месту Дебељача дели се на:

- становање (са углавном ортогоналном мрежом улица);
- централне функције (школа, црква, пошта, месна заједница, дом здравља, ватрогасни

дом и мали трг као централно место са пијацом).

Досадашњи просторни развој насеља вршио се углавном у постојећем грађевинском рејону
насеља и зонама и комплексима намењеним радним активностима.

Граница грађевинског подручја насеља Дебељача, дефинисана је у Просторном плану
општине Ковачица.

Опис границе грађевинског подручја насеља Дебељача

Опис границе грађевинског подручја насеља Дебељача почиње тачком број 1 на тромеђи
катастарских парцела 3306/1 и канала, од ове тачке граница иде у правцу истока пратећи
јужну међу катастарске парцеле број 3306/1, 33062 и 3419, потом сече катастарске парцеле
3420 и 3418 до тачке број 2 на западној међи катастарске парцеле 3421.

Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарске
парцеле 3418, 3517, 3513, 3514, 3637, 3641, 3772, 3771 и 3893 до тачке број 3 на тромеђи
катастарских парцела 3898, 3894 и 3893.

Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу запада секући парцелу 3898 а потом се ломи
иде у правцу југоистока пратећи југозападну међу катастарских парцела 3898 до тачке број 4
на тромеђи катастарских парцела 3898, 2115 и 2038.

Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи северну међу парцеле
2115 а потом секући катастарску парцелу 2281, затим наставља у правцу запада пратећи
северну међу парцеле 2343 и јужну међу парцеле 2859 до тачке број 5 на тромеђи
катастарских парцела 2859, 2742 и 2813/2.

Од тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу катастарских
парцела 2858 и 2861 до тачке број 6 на тромеђи катастарских парцела 2861, 2860/4 и 2924.

Након тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу катастарских
парцела 2824, 2913/2, 2913/6, 2913/5, 2913/1, 2912, 2911/3, 2911/4, 2911/2, 2911/1 и 2910/2 до
тачке број 7 на тромеђи катастарских парцела 2910/2, 2910/1 и 2879.

Од тачке број 7 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу катастарске
парцеле 2910/2 а потом се ломи на тромеђи катастарских парцела  2910/1, 2910/2 и 2941 и
иде у правцу истока пратећи јужну међу катастарске парцеле 294, даље прати југоисточну
међу катастарске парцеле 1900 у дужини од око 338.0 m до тачке број 8 на међи катастарске
парцеле 1900.
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Након тачке број 8 граница се ломи и иде у правцу северозапада секући катастарску парцелу
1898/1,1897, и 1896/1 паралелно североисточној међи на одстојању од 22.0 m до тачке број 9
на јужној међи катастарске парцеле 1895.

Од тачке број 9 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи северну међу  катастарских
парцела 1896/1 и 1897 до тачке број 10 на тромеђи катастарских парцела 1897, 3012/1 и 3011.

Након тачке број 10 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи источну међу  парцеле
3012/1 до тачке број 11 на тромеђи катастарских парцела 3012/1, 1889 и 1888/1.

Од тачке број 11 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу катастарских
парцела 1889 и 1888/57 до тачке број 12 на североисточном прелому међе катастарске
парцеле 1888/57.

Након тачке број 12 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи источну међу катастарске
парцеле 1888/57 у дужини од око 165.0 m до тачке број 13 на источној међи катастарске
парцеле 1888/57.

Од тачке број 13 граница се ломи и иде у правцу североистока секући катастарску парцелу
1888/1 а потом парти југоисточну међу катасатрских парцела 1888/1, 1887, 1886/1, сече
парцелу 1885, прати југоисточну међу парцеле 1884/1 и сече парцелу 1883 до тачке број 14 на
тромеђи катастарских парцела 1883, 1882/120 и 1882/87.

Након тачке број 14 граница се ломи и иде у правцу северостока пратећи северозападну међу
катастарске парцеле 1882/120, 1882/1 и 1882/80 до тачке број 1 почетне тачке описа.

Површина грађевинског подручја насеља Дебељача износи око 480.06 ha.

Грађевинско земљиште ван граница грађевинских подручја насеља постоји у свакој
катастарској општини, са различитим наменама.

Опис границе радних зона на подручју КО Дебељача:

Радна зона локалитет 5

Опис границе грађевинског подручја радне зоне локалитет 5 у Ко Дебељача почиње тачком
број 1 на тромеђи парцела 4427/3, 4436 и 4435. Од ове тачке граница иде у правцу југоистока
пратећи североисточну међу парцела 4427/3 и 4407, а потом сече парцелу 4436/67, 4436/66 и
4438/81 до тачке број 2 на североисточном прелому међе парцеле 4406/3.

Након тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи јужну међу парцеле
4438/81 до тачке број 3 на тромеђи парцела 4438/81, 4390 и 4391.

Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи западну међу парцела 4391 и
4377 до тачке број 4 на тромеђи парцела 4377, 4378/5 и 4268.

Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи северозападну међу
парцеле 4377 до тачке број 5 на тромеђи парцела 4378/5, 4377 и 4268.

Након тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцела
4376/5, 4376/1, 4438/81, 4436/66, 4436/67, 4413/1, 4413/2, 4414/1, 4414/4, 4414/2, 4414/5 и
4414/3 до тачке број 6 на тромеђи парцела 4414/3, 3695 и 4428.
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Од тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи југоисточну међу
парцела 4428, 4429/1, 4429/2, 4430/1, 4430/2, 4431, 4432/1, 4433, 4434 и 4435 до тачке број 1
почетне тачке описа.

Укупна површина грађевинског подручја радне зоне локалитет 5 је 54.569 ha.

Радна зона локалитет 6

Опис границе грађевинског подручја радне зоне локалитет 6 у Ко Дебељача почиње тачком
број 1 на тромеђи парцела 2859, 2813/2 и 2858. Од ове тачке граница иде у правцу југа
пратећи западну међу парцеле 2742 до тачке број 2 на тромеђи катастарских парцела 2742,
2802 и 2801.

Након тачке број 2 граница се ломи и иде у парвцу запада пратећи јужну међу парцела 2802 и
2826/1 до тачке број 3 на тромеђи парцела 2826/1, 2826/2 и границе катастарске општине.

Од тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи границу катастарских
општина до тачке број 4 на тромеђи катастарских парцела 2857, 2858 и границе катастарске
општине.

Након тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи јужну међу парцеле 2858
до тачке број 1 почетне тачке описа.

Укупна  површина грађевинског подручја радне зоне локалитет 6 је 39.81 ha.

Опис границе радних комплекса на подручју КО Дебељача:

Радни комплекс локалитет 11

Граница грађевинског подручја радног комплекса локалитет 11 у Ко Дебељача почиње тачком
број 1 на тромеђи катастарских парцела 3207, 3300 и границе катастарске општине. Од тачке
број 1 граница иде у правцу југоистока пратећи североисточну међу парцела 3300 и 3299 до
тачке број 2 на тромеђи парцела 3299, 3304 и границе катастарске општине.

Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југозапада пратећи северозападну међу
катастарских парцела 3304 и 3305 до тачке број 3 на тромеђи катастарских парцела 3305,
3253 и 3254.

Након тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи североисточну међу
парцеле 3253 до тачке број 4 на тромеђи парцела 3253, 3254 и 3247/1.

Од тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу североистока пратећи северозападну међу
парцела од броја 3254 до броја 3300 до тачке број 1 почетне тачке описа.

Укупна површина грађевинског подручја радни комплекс локалитет 11 износи 58.458hа.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Радни комплекс локалитет 12

Граница грађевинског подручја радног комплекса локалитет 12 у Ко Дебељача обухвата
катастарске парцеле 3642/18 и 3642/19 у целости.

Укупна површина грађевинског подручја радни комплекс локалитет 12 износи 1.161 hа.

Радни комплекс локалитет 13

Граница грађевинског подручја радног комплекса локалитет 13 у Ко Дебељача почиње тачком
број 1 на тромеђи катастарских парцела 3667/7, 3667/1 и 6075. Од тачке број 1 граница иде у
правцу југа пратећи западну међу парцеле 6075 до тачке број 2 на тромеђи парцела 6075,
3667/1 и 3699.

Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи северну међу катастарске
парцеле 3699 до тачке број 3 на тромеђи катастарских парцела 3699, 3642/6 и 3642/11.

Након тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцеле
3642/6 до тачке број 4 на северозападном прелому међе парцеле 3642/6.

Од тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу парцела 3642/6
и 3642/3 до тачке број 5 на четворомеђи парцела 3642/3, 3643/2, 3643/1 и 3642/11.

Након тачке број 5 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцеле
3643/1 до тачке број 6 на четворомеђи парцела 3643/4, 3643/1, 3642/9 и 3642/16.

Од тачке број 6 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи северну међу парцела од
броја 3643/1 до броја  3667/1  до тачке број 1 почетне тачке описа.

Укупна површина грађевинског подручја радни комплекс локалитет 13 износи 30.530hа.

Радни комплекс локалитет 14

Граница грађевинског подручја радног комплекса локалитет 14 у Ко Дебељача почиње тачком
број 1 на тромеђи катастарских парцела 3751/2, 3751/3 и 3699. Од тачке број 1 граница иде у
правцу југа пратећи источну међу парцеле 3751/2 до тачке број 2 на тромеђи парцела 3751/2,
3766/4 и 3751/1.

Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи северну међу катастарске
парцела 3766/4  и 3766/1 до тачке број 3 на тромеђи катастарских парцела 3766/1, 3772 и
3755/1.

Након тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи североисточну међу
парцеле 3772 до тачке број 4 на тромеђи парцела 3772, 3641 и 3755/1.

Од тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи јужну међу парцела 3641 и
3699 до тачке број 1 почетне тачке описа.

Укупна површина грађевинског подручја радни комплекс локалитет 14 износи 16.468hа.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Радни комплекс локалитет 15

Граница грађевинског подручја радног комплекса локалитет 15 у Ко Дебељача почиње тачком
број 1 на тромеђи катастарских парцела 3705/5, 3706/1 и 3699/2. Од тачке број 1 граница иде у
правцу истока пратећи јужну међу парцеле 3699/2 до тачке број 2 на тромеђи парцела 3699/2,
3700/1 и 4268.

Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу југа пратећи западну међу катастарске
парцеле 4268 до тачке број 3 на тромеђи катастарских парцела 4268, 3766 и 3700/1.

Након тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи северну међу парцеле
3766 до тачке број 4 на тромеђи парцела 3766, 3706/1 и 3705/5.

Од тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу севера пратећи западну међу парцеле 3705/5
до тачке број 1 почетне тачке описа.

Укупна површина грађевинског подручја радни комплекс локалитет 15 износи 7.863hа.

Радни комплекс локалитет 16

Граница грађевинског подручја радног комплекса локалитет 16 у Ко Дебељача почиње тачком
број 1 на тромеђи катастарских парцела 2860/4, 2861 и 2924. Од тачке број 1 граница иде у
правцу југа пратећи источну међу парцеле 2861 до тачке број 2 на тромеђи парцела 2861,
2860/1 и 2858.

Од тачке број 2 граница се ломи и иде у правцу запада пратећи северну међу катастарске
парцела 2858 до тачке број 3 на тромеђи катастарских парцела 2858, 2893 и границе
катастарске општине.

Након тачке број 3 граница се ломи и иде у правцу северозапада пратећи границу катастарске
општине до тачке број 4 на тромеђи парцела 2896, 2898/1 и границе катастарске општине.

Од тачке број 4 граница се ломи и иде у правцу истока пратећи јужну међу парцела од
парцеле број 2898/1 до парцеле број 2924 до тачке број 1 почетне тачке описа.

Површина обухваћена границом грађевинског подручја изван границе грађевинског подручја
насеља Дебељача, Радни комплекс локалитет 16 износи 44.13 ha.

Опис границе спортско-рекреативног комплекса на подручју КО Дебељача:

Граница грађевинског подручја спортско-рекреативни комплекс у Ко Дебељача обухвата
катастарске парцеле 3642/5, 3642/9, 3642/17 и 3642/11 у целини.

Укупна површина грађевинског подручја спортско-рекреативног комплекса износи 6.452 hа.

Опис границе комплекса постројења за пречишћавање отпадних вода на подручју
КО Дебељача:
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода локалитет 5

Граница грађевинског подручја комплекс постројења за пречишћавање отпадних вода
локалитет 5 у Ко Дебељача обухвата катастарске парцеле 3359/2 и 3361 у целини.

Укупна површина грађевинског подручја комплекс постројења за пречишћавање отпадних
вода локалитет 5 износи 1.430 hа.

Опис границе комплекса трафо станице на подручју КО Дебељача:

Граница грађевинског подручја комплекс трафо станице локалитет 1 у Ко Дебељача обухвата
катастарске парцеле 3749/3 и 3751/3 у целини, укупне површине 0.941 hа.

Основне карактеристике сеоских насеља у општини Ковачица имају тренд просека руралних
подручја Војводине.

Основни проблеми села тесно су везани за политику развоја пољопривреде, која је несигурна
и склона честим променама, те су посматрано у времену, осцилације у условима велике и
стварају осећај несигурности код становништва.

Недовољна уређеност сеоских насеља доводи до тога да она не пружају одговарајући
квалитет живљења, а такође је карактеристична и недовољна развијеност привредних
активности (мала привреда, мањи прерађивачки капацитети, сеоски туризам...).
Препуштеност села да само решава своје проблеме види се и у небризи око заштите животне
средине и пејсажа (дивље депоније смећа, сточна гробља, неадекватно озелењавање
насеља и др.).

У планском периоду на подручју општине Ковачица потребно је дефинисати и
децентрализовати неке функције и тако остварити просторно развојну равнотежу и
рационалан одржив развој целе територије, као и стабилност у руралном развоју.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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4. ОЦЕНА СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ПРЕМЕРА И КАТАСТРА
НЕПОКРЕТНОСТИ

4.1. СТАЊЕ ПРЕМЕРА У ОПШТИНИ КОВАЧИЦА

На територији општине Ковачица налазе се катастарске општине Дебељача, Падина, Самош,
Црепаја, Идвор, Ковачица, Путниково и Уздин. Ковачица је административно политички
центар општине Ковачица.

Први премер урађен је у хватском систему мера, а планови су израђени у стереографској
пројекцији у размери 1:2880. У периоду 1910. године вршен је премер катастарских општина
Дебељача, Падина и Самош, графичком методом, у стереографској пројекцији и важећи је
премер за наведене катастарске општине.

После Другог светског рата, на делу општине Ковачица почеле су обнове премера снимањем
грађевинских рејона и уређења земљишта путем комасације. У периоду од 1979-82. године
вршен је премер у Гаус-Кригеровој пројекцији за катастарске општине Црепаја, важећи
премер је извршен 1982. године, за катастарску општину Идвор, важећи премер је извршен
1978. године, за катастарску општину Ковачица, важећи премер је извршен 1980. године, за
катастарску општину Путниково, важећи премер је извршен 1979. године и за катастарску
општину Уздин, важећи премер је извршен 1979. године. Планови су израђени у размери
1:2500 за ванграђевинско подручје и 1:1000 за грађевински рејон катастарских општина. У
Табели 6 дат је преглед површина катастарских општина, метода снимања, година израде
премера и размера планова, за све катастарске општине на територији општине Ковачица.

Табела 6: Стање премера у општини Ковачица

Редни
број

Катастарска
општина

Површина
(hа)

Премер /Метода
мерења

Година
премера

Размера

1 Дебељача 5301.2845
Графички
(стереографска
пројекција)

1910 1:2880

2 Падина 5263.6873
Графички
(стереографска
пројекција)

1910 1:2880

3 Самош 5511.9685
Графички
(стереографска
пројекција)

1910 1:2880

4

Црепаја 8006.3878
Комасација

фотограметријска,
поларна и
ортогонална

1982
1:1000
1:2500

5 Идвор 5831.3160
Комасација
фотограметријска и
ортогонална

1978
1:1000
1:2500

6

Ковачица 4443.4183
Комасација
фотограметријска,
поларна и
ортогонална

1980
1:1000
1:2500
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Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
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ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
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7 Путниково 390.2693

Комасација
фотограметријска,
поларна и
ортогонална

1979 1:2500

8

Уздин 8458.7313
Комасација
фотограметријска,
поларна и
ортогонална

1979
1:1000
1:2500

Укупно: 43206.9070

Из наведене табеле се види да је комасација земљишта-нови премер вршена на тероторији
катастарске општине Црепаја, Идвор, Ковачица, Путниково и Уздин. Укупна површина
политичке општине Ковачица износи 43206,9070 hа. С обзиром да је поступком комасације –
новим премером обухваћена површина од 27130,1227 hа, што чини 63% укупне територије,
произилази да за подручје од 16076,7843 hа (37% укупне територије) није вршена
комасација-нови премер.

Према Програму радова Републичког геодетског завода, од 1993. године, врши се израда
катастра непокретности, односно увођење новог јединственог система евиденције о
непокретностима и упису права на непокретностима. За територију целе политичке општине
Ковачица, извршено је оснивање катастара непокретности у периоду од 2000. до 2011.
године.

4.2. СТАЊЕ ПРЕМЕРА У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ДЕБЕЉАЧА

Катастарска општина Дебељача се налази у општини Ковачица.

Први премер подручја катастарске општине Дебељача, извршен је 1910. године у хватском
мерном систему, у стереографској пројекцији и Будимпештанском координатном систему.
Катастарски планови су израђени у размери 1:2880.

Графички премер у стерографској пројекцији и Будимпештанском координатном систему
извршен у катастарској општини Дебељача је и даље на снази, на целом делу катастарске
општине. Катастарски планови у катастарској општини Дебељача, који су стари око 107
година су веома дотрајали и на њима је отежано свако провођење промена на
непокретностима (графичко).

На основу података постојећег премера, катастра земљишта и земљишне књиге за
катастарску општину Дебељача основан је катастар непокретности, 30.09.2011. године.

Подручје КО Дебељача има површину од 5301,2845 ha са 10028 парцела. Укупан број листова
непокретности је 3359.

Грађевинско земљиште у операту катастра непокретности је одређено на основу Просторног
плана општине Ковачица из 2012. године и Плана општег уређења за насељено место
Дебељача. Површина грађевинског подручја насељеног места Дебељача је 480,06 ha.

Поред грађевинског подручја насељеног места Дебељача површине 480,06 ha, грађевинско
земљиште се налази и ван грађевинског подручја на више локација (радне зоне, спортско-
рекреативни комплекс, жељезничка пруга, државни пут и др.) у површини од 234,77 ha.
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4.2.1. Границе

Катастарска општина Дебељача налази се у средње-западном делу општине Ковачица и
граничи се са следећим катастарским општинама: са севера Ковачицом и Сакулама (општина
Опово), са истока Падином, са југа Црепајом и Сефкерином (општина Опово) и са запада
Оповом и Барандом (обе у општини Опово).

За граничне линије према КО Ковачица и КО Црепаја, где је извршен нови премер,  потребно
је преузети податке премера (координате граничних тачака, записнике омеђавања са скицом
омеђавања), од Републичког геодетског завода-Службе за катастар непокретности Ковачица.

За граничне линије према Сакулама, Црепајом, Сефкерином, Оповом и Барандом (све у
општини Опово), у којима је извршен нови премер,  потребно је преузети податке премера
(координате граничних тачака, записнике омеђавања са скицом омеђавања) од Републичког
геодетског завода-Службе за катастар непокретности Опово.

За граничне линије, где није извршен нови премер, не постоје подаци о разграничењу, те је
потребно исте утврдити и обележити од стране Комисије за разграничење катастарске
општине Дебељача од других катастарских општина.

4.2.2. Геодетска основа

На подручју катастарске општине Дебељача, према сајту Републичког геодетског завода,
постоји следећа геодетска основа (Слика 17):

 СРЕФ тачке,
 Тригонометријске тачке III и IV реда,
 Нивелман високе тачности 1 и
 Прецизни нивелман.
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Слика 17. Геодетска основа у катастарској општини Дебељача

4.2.3. Премер

Постојећи премер

Премер катастарске општине је извршен 1910. године у стереографској пројекцији и
Будимпештанском координатном систему. Премер је извршен графичком методом (геодетски
сто), у хватском систему мера.

Катастарски планови су израђени у размери 1:2880, димензија корисног простора је 1000х800
хвати у размери. Радни оригинали планова су израђени на папиру кашираном на платно. На
плановима постоје расцепи, лоша је читљивост садржаја плана и на спојевима листова детаљ
се не поклапа. Планови су у изузетно лошем стању.

Претпоставка је да су површине парцела срачунате кончаним планиметром, а површине
зграда-објеката су срачунате на основу мера са плана. У току одржавања премера површине
зграда су рачунате на основу мерених фронтова.

Извршено је прерачунавање површина у метарски систем мера и површине парцела у
катастарском операту катастра непокретности су у метрима.

Катастар непокретности за катастарску општину Дебељача основан је за целу територију и
ступио је на снагу 30.09.2011. године.
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Одржавање премера

Спискови пријава воде се аутоматски кроз базу ЈЕ од 1998. године. Одржавање премера се
врши од 1959. године ортогоналном и поларном методом. По потреби одржавање премера се
врши тако што се са планова очитавају координате међних тачака, које се са привремено
постављених полигонских тачака, одређених пресецањем праваца ка тригонометријским
тачкама, преносе на терен. При томе се врши прерачунавање координата тачака из једног у
други координатни систем на основу поља за трансформацију.

Одржавање операта катастра земљишта врши се обрадом података у програму ЈЕ верзија
7.3.

4.2.4. АНАЛИЗА ПОДАТАКА ПРЕМЕРА И КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ

За потребе израде Програма извршена је анализа стања премера, одржавања премера и
катастра непокретности, 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 катастарском операту катастра непокретности
констатовано је да велики број непокретности садржи уписане терете и ограничења.
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5. ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ (ПЛАН РАДА)

Програмом комасације ће се разрадити основни концепти као и решења дата у Просторном
плану као и законским и другим документима наведеним у овом програму.

Посебно се наглашава да су многа решења у планским и другим документима уопштена и не
могу бити директна основа за детаљну разраду. То је иначе карактеристика просторних
планова општина и градова у Србији. Нарочито недостају квалитетна решења за рурална
подручја.

Сагласно основним и посебним циљевима просторног развоја дефинисаним у Просторном
плану општине Ковачица и основним циљевима комасације, овим програмом комасације ће се
створити предуслови за:

• развој и уређење села који ће третирати интегрално са организацијом и уређењем
сеоског атара као простора непосредних развојних услова и ресурса;

• укрупњавање парцела и поседа пољопривредних домаћинстава, односно
газдинстава (пољопривредни посед се групише у мањи број парцела правилнијег
облика);

• повећање степена пошумљености и обраслости подручја (подизањем
пољозаштитних појасева) и заштите пољопривредног земљишта од штетног
дејства ветра;

• уређење каналске мреже система за одводњавање и наводњавање;
• успостављање нове организације атара, пројектовање и уређење мреже

некатегорисаних пољских путева уз минимално заузимање пољопривредног
земљишта и са оптимизацијом извршења транспортног рада код обраде земљишта
и убирања летине;

• решавање имовинско-правних односа на непокретностима у комасационом
подручју;

• отварање могућности укрупњавања поседа куповином нових површина у поступку
комасације;

• државни премер и израда катастра непокретности за цело пдручје катастарске
општине;

• добијање података о простору у дигиталном облику;
• добијање новог пројекта намене површина;
• стварање ажурних подлога за урбанистичка пројектовања у атару и у насељу;
• давање доприноса заштити животне средине и циљу производње здраве хране.

Програм ће се реализовати тако што ће се:
• израдити главни пројекат комасације;
• образовати Комисија за комасацију и њене поткомисије (Комисију за комасацију

образује Скупштина општине Ковачица);
• саставити комасациона маса на основу утврђеног фактичког стања (које утврђује

Комисија за комасацију и о чему саставља записнике);
• извршити комасациона процена вредности земљишта;
• извршити геодетски радови на премеру комасационог подручја;
• извршити утврђивање и обележавање граница отворених канала система за

одводњавање;
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Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 

248



MapSoft д.о.о. Београд Програм комасације КО Дебељача - општина Ковачица

62

• извршити утврђивање и обележавање граница пољозаштитних појасева;
• извршити пројектовање и изградња (равнање и ојачање неких коловоза) мреже

пољских (некатегорисаних) путева;
• обезбедити документација, донети Начела расподеле комасационе масе, извршити

расподела земљишта из комасационе масе, извршити увођење у  нови посед
учесника комасације, донети решења о расподели;

• извршити државни премер и израда катастра непокретности за цело подручје
катастарске општине (укључујући и грађевинско подручје).

Да би се реализовали радови на комасацији овим програмом ће се:
• евидентирати могући пројекти на извођењу радова на заштити, уређењу и

коришћењу пољопривредног земљишта;
• утврдити глобални предмер и предрачун радова на комасацији и обнови премера

грађевинског подручја;
• дати основна организација послова на реализацији овог програма;
• дати извори финансирања радова.

5.1. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОМАСАЦИЈУ

Сагласно члану 35. Закона о пољопривредном земљишту, истовремено са доношењем одлуке
о спровођењу комасације, Скупштина општине Ковачица ће образовати Комисију за
комасацију, која спроводи поступак комасације (Прилог број 3: Пример решења о образовању
комисије за комасацију).

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

За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним правосудним
испитом, а за чланове комисије именује се по један дипломирани инжењер пољопривреде,
геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре или просторног планирања и три
представника учесника комасације, а по потреби и дипломирани инжењер шумарства.

Стручне и административне послове комисије обавља Секретар комисије, дипломирани
правник кога именује Скупштина општине Ковачица из редова запослених у управи општине
Ковачица.

Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта, поткомисију за
утврђивање вишегодишњих засада и објеката, поткомисију за разграничење катастарске
општине и поткомисију за разграничење грађевинског рејона.

Општина Ковачица утврђује накнаде за рад чланова Комисије за комасацију, поткомисија и
Секретара комисије, трошкове за канцеларије и материјал као и радно време за њихов рад.

5.2. ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ НА КОМАСАЦИЈИ

За потребе организације и планирања радова од стране општине Ковачица, праћења
динамике извођења радова, припрему документације за јавно надметање и израду конкурсне
документације, геодетско-технички радови на комасацији се могу груписати по фазама и то:

1. ФАЗА
(радови који се изводе након увођења извођача у посао)
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• Преузимање података катастра непокретности, просторно-планске и остале
документације комасационог подручја;

• Израда главног пројекта комасационог премера - уређења земљишне територије
комасацијом;

• Израда елабората омеђавања – обележавања границе комасационог подручја;
• Утврђивање фактичког стања;
• Израда дигиталног ортофотоа;
• Референтна мрежа за одржаваење премера;
• Премер комасационог подручја (комасациони премер):

o дефинисање координата граница катастарске општине и комасационог подручја
на основу података постојећег премера;

o геодетска мерења и прикупљање података о непокретностима - сталних објеката
и вишегодишњих засада;

o преузимање (или одређивање) координата граница водотокова, саобраћајних
објеката и др.;

o израда топографског плана за потребе пројектовања путне мреже;
o израда прегледног плана постојећег стања;

• Обнова премера грађевинског подручја;
• Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта.

2. ФАЗА

• Израда и излагање на јавни увид Пројекта комасације - мреже пољских
(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина;

• Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења растиња, равнање,
рекултивација земљишта итд.);

• Израда документације за расподелу комасационе масе:
o израда књиге фонда комасационе масе старог стања;
o израда исказа земљишта и сумарника исказа старог стања;
o израда књиге фонда масе новог стања и одређивање коефицијента одбитка

вредности земљишта за заједничке потребе;
• Расподела комасационе масе:

o излагање исказа старог стања и узимање жеља о расподели земљишта;
o одређивање позиције нових парцела и поседа, израда прегледног плана

расподеле комасационе масе и излагање на јавни увид;
o решавање приговора на предлог расподеле комасационе масе;
o одређивање координата граничних тачака објеката и парцела новог поседа;

• Израда геодетске основе за обележавање новог стања и одржавање премера;
• Израда плана геодетског обележавања новог стања на терену.

3. ФАЗА

• Реализација плана геодетског обележавања новог стања на терену;
• Израда ДКП-а новог стања;
• Израда исказа земљишта новог стања;
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• Израда записника о привременој примопредаји земљишта из  комасационе масе;
• Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене примопредаје

земљишта);
• Катастарско класирање земљишта;
• Доношење решења о расподели комасационе масе;
• Израда техничких извештаја и елабората премера;
• Израда прегледне карте;
• Израда базе података катастра непокретности.

5.2.1. Преузимање података катастра непокретности, просторно-планске
и остале документације

Документација катастра непоктености (база података катастра непокретности, катастарски
планови катастра непокретности, прегледна карта, дигитални ортофото – ДОФ, подаци о
разграничењу са суседним катастарским општинама – координате граничних тачака и
записници разграничења предходног премера) се преузима (у оригиналу или копији) од
Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Ковачици.

Просторно-планска докумeнтација се преузима у одговарајућем облику (претежно
дигиталном) од надлежних урбанистичких институција општине Ковачица.

5.2.2. Израда главног пројекта комасационог премера - уређења
земљишне територије комасацијом

Главни пројекат треба да има следећи садржај:

1. Опште податке о предмету пројекта и пратећој документацији;

2. Пројектни задатак за израду главног пројекта;

3. Основе за израду пројекта (прописе, подлоге за пројектовање);

4. Технички извештај о извршеним претходним радовима;

5. Пројектно решење геодетско-техничких радова (садржај и техничко-технолошку
разраду, смернице и упутства за извођење);

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

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

8. Графичке прилоге и пратеће елаборате.

Главни пројекат комасационог премера и уређења земљишне територије комасацијом треба
сачинити по следећим целинама подељеним по свескама:

СВЕСКА 1: Геодетско-технички радови у поступку уређења ванграђевинског подручја
комасацијом

СВЕСКА 2: Геодетско-технички радови на обнови премера грађевинског подручја
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    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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СВЕСКА 3: Комасациона процена и катастарско класирање

Свеска 1 – Геодетско-технички радови у поступку уређења ванграђевинског подручја
комасацијом, треба да садржи следећа поглавља:

1. ТАЧКЕ РЕФЕРЕНТНЕ МРЕЖЕ, КОМАСАЦИОНИ ПРЕМЕР

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

1.2. Геодетске референтне тачке,
1.2.1. Параметри трансформације
1.2.2. Локална референтна мрежа, стабилизација, мерење, изравнање,
1.2.3. Полигонска мрежа,
1.2.4. Слободне геодетске тачке

1.3. Идентификација и обележавање граница комасационог  подручја,
1.4. Опис и спецификацију геодетске методе мерења,
1.5. Прикупљање података о непокретностима на ванграђевинском подручју и

обележавање граница сталних објеката и вишегодишњих засада,
1.6. Дигитални модел терена (модел података, геодетска метода мерења, графички

приказ).

2. УТВРЂИВАЊЕ СТАЊА ПРЕ КОМАСАЦИЈЕ

2.1. Преузимање и конверзија базе података катастра непокретности
2.2. Израда дигиталног катастарског плана постојећег стања (стања пре комасације)
2.3. Утврђивање фактичког стања

2.3.1. Поступак, припрема, јавно оглашавање,
2.3.2. Позивање странака,
2.3.3. Провођење промена у бази података катастра непокретности,
2.3.4. Записник о утврђивању фактичког стања

2.4. Књига фонда масе, искази земљишта

3. ПРОЈЕКАТ КОМАСАЦИЈЕ - МРЕЖЕ НОВИХ ПОЉСКИХ ПУТЕВА И ДРУГИХ
ПОВРШИНА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ

3.1. Геодетске подлоге и друга документација за израду мреже нових пољских
путева и других површина за заједничке потребе,

3.2. Пројектно решење мреже нових пољских путева и других површина за
заједничке потребе:
3.2.1. Принципи пројектовања,
3.2.2. Шема (облик) мреже пољских путева и других површина за заједничке

потребе
3.2.3. Основни елементи за пројектовање,
3.2.4. Трасе пољских путева,

3.3. Усвајање пројекта мреже нових пољских путева и других површина за
заједничке потребе,

3.4. Аналитичка разрада пројекта,
3.5. Рачунање вредности новог стања,
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Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
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на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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3.6. Пројекат обележавања мреже нових пољских путева и других површина за
заједничке потребе

3.7. Реалиазција пројекта обележавања мреже нових пољских путева и других
површина за заједничке потребе

4. РАСПОДЕЛА КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ, ГРУПИСАЊЕ ПАРЦЕЛА, ЗАВРШНИ
КОМАСАЦИОНИ РАДОВИ

4.1. Коефицијент умањења вредности за заједничке потребе,
4.2. Књига фона масе новог стања,
4.3. Расподела комасационе масе (излагање исказа, узимање жеља, израда плана

расподеле, формирање парцела новог стања, израда исказа новог стања),
4.4. Елементи за обележавање парцела новог стања, обележавање

парцела на терену,
4.5. Увођење у посед учесника комасације и поступак по приговорима,
4.6. Решења о расподели комасационе масе, жалбе на решења

5. ОСНИВАЊЕ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ И ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ
5.1. Упутство за израду дигиталног катастарског плана, нумерација и рачунање

површина катастарских парцела и објеката,
5.2. Упутство за формирање привремене базе података катастра непокретности,
5.3. Упутство за састављање техничких извештаја.

Свеска 2 – Геодетско-технички радови на обнови премера грађевинског подручја, треба да
садржи следећа поглавља:

1. Тачност премера и поступак контроле квалитета радова и остварења утврђене
тачности

2. Геодетске референтне тачке за одржавање премера:

2.1. Параметри трансформације
2.2. Локална референтна мрежа, стабилизација, мерење, изравнање,
2.3. Полигонска мрежа,
2.4. Слободне геодетске тачке

3. Идентификација и обележавање граница:

3.1. Грађевинског подручја,
3.2. Парцела,

4. Опис и спецификацију геодетске методе мерења,

5. Размера, листови планова, скице и допунске скице детаља:

5.1. Подела на листове плана,
5.2. Скице детаља (фотоскице),

6. Геодетско мерење и прикупљање података о непокретностима:

6.1. Геодетско мерење,
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Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
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ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
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04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
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Члан 1. 
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6.2. Документација мерења, записници мерења и контрола мерења

7. Преузимање и прикупљање описних података о непокретностима:

7.1. Просторне јединице,
7.2. Адресни регистар,
7.3. Парцеле,
7.4. Објекти и посебни делови објекта,

8. Прикупљање података о имаоцима права на непокретностима

9. Оснивање катастра непокретности и технички извештаји:
9.1. Упутство за израду дигиталног катастарског плана, нумерација и рачунање

површина катастарских парцела и објеката,
9.2. Упутство за формирање привремене базе података катастра непокретности,
9.3. Упутство за састављање техничких извештаја.

Свеска 3 – Комасациона процена и катастарско класирање, треба да садржи следећа
поглавља:

1. Комасациона процена:

1.1. Основни подаци о комасационом подручју,

1.2. Анализа подлога за комасациону процену земљишта (педолошке карте
подручја; геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке
карактеристике подручја; геодетско-картографска документација),

1.3. Рекогносцирање комасационог подручја и избор места за отварање
педолошких профила и техника отварања профила,

1.4. Анализа података о профилима,

1.5. Разврставање земљишта у процембене разреде,

1.6. Израчунавање просечних приноса и прометне вредности земљишта,

1.7. Састављање табеле коефицијената за обрачун релативне вредности
земљишта,

1.8. Разврставање (класификација) земљишта,

1.9. Одређивање координата граничних тачака процембених разреда и приказ
граница,

1.10. Прегледни план комасационе процене земљишта,

1.11. Утврђивање вредности неплодних земљишта,

1.12. Утврђивање вредности објеката,

1.13. Утврђивање вредности вишегодишњих засада,

1.14. Утврђивање вредности пољопривредног земљишта на посебним локацијама са
увећаном тржишном вредношћу,
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
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сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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2. Катастарско класирање:

2.1. Основе за катастарско класирање,
2.2. Списак радних активности,
2.3. Обрада елабората и техничког извештаја.

5.2.3. 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 и Гаус-Кригеровој пројекцији
у резолуцији GSD 20 cm. Дигитални ортофото (ДОФ) израдити у складу са Правилником о
дигиталном ортофотоу.

5.2.4. Утврђивање фактичког стања

За потребе састављања комасационе масе врши се утврђивање фактичког стања у погледу
положаја и имаоца права својине и других стварних права на катастарским парцелама у
комасационом подручју за око 3359 учесника комасације.

Ако се фактичко стање, које на терену није спорно у погледу права својине и других стварних
права на парцели не слаже са стањем у катастру непокретности, парцеле ће се укључити у
комасациону масу на основу фактичког стања. Овим се не дирају права трећих лица на те
парцеле. Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд. Ови
спорови сматрају се хитним.

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

Утврђивање фактичког стања врши Комисија за комасацију која саставља Записник о
утврђивању фактичког стања. Записник о утврђивању фактичког стања обавезно садржи:

• назив: Општина Ковачица, Катастарска општина Дебељача,
• личне податке о имаоцу права, односно називу, пребивалишту и адреси правног

лица,
• ЈМБГ или МБ,
• бројеви катастарских парцела, површине, назив потеса, катастарску културу и

катастарску класу и укупну површину,
• број досадашњег листа непокретности,
• терете и ограничења,
• изјаве странке и евентуалне изјаве других лица са подацима, којима се, на основу

предочених доказа и података прихвата фактичко стање унето у Записник,
• датум, потписе странака и овлашћеног лица Комисије за комасацију.

Први подаци о праву својине и другим стварним правима на парцелама које се уносе у
комасациону масу, узимају се са стањем у катастру непокретности или фактичко стање.
Документација за утврђивање фактичког стања (база података катастра непокретности и
катастарски планови) се преузима (у оригиналу или копији) од Службе за катастар
непокретности Републичког геодетског завода у Ковачици.
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Утврђивање фактичког стања се врши у одговарајућим просторијама. Просторије морају
имати услове за пријем странака и чување катастарске и геодетско-техничке документације.

5.2.5. Геодетске референтне тачке

У циљу ефикасног обављања премера комасационог подручја неопходно је обезбедити
одговарајућу геодетску основу. Податке о геодетској основи (координате референтних,
тригонометријских и полигонских тачака) треба преузети од Републичког геодетског завода,
Службе за катастар непокретности у Ковачици.

Локалну референтну мрежу треба да чини скуп трајно стабилизованих тачака на
комасационом подручју која ће се успоставити ради реализације државног координатног
система.

5.2.6. Премер комасационог подручја (комасациони премер)

Предмет комасационог премера

Предмет комасационог премера и прикупљања података о комасационом подручју су:

• граница комасационог подручја,
• границе катастарских парцела које остају у фактичком стању, сталних објеката,

вишегодишњих засада, водотокова,
• географски називи земљишта, вода, саобраћајница и др.,
• рељеф земљишта за потребе обезбеђења дигиталног модела терена,
• остали подаци од значаја за израду техничке документације (ширине постојећих

пољских путева, привремених објеката итд.).

У циљу графичког и тематског приказа премерених објеката и вишегодишњих 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 (уцртану зеленом бојом);
• границу грађевинских рејона (уцртану жутом бојом);
• границу комасационог подручја (уцртану љубичастом бојом);
• парцеле са вишегодишњим засадима обојене: шуме-зеленом бојом, воћњаци-

смеђом бојом, виногради-сивом бојом, вртови-жутом бојом, ливаде и пашњаци-
љубичастом бојом и мочваре-плавом бојом;

• путеви према врсти подлоге обојени: асфалтни-црвеном бојом, макадамски-црвена
шрафура квадратног облика, шљунковит-црвена шрафура у једном смеру, пољски
пут-црном бојом;

• железничке пруге-обојене црном бојом испрекидано;
• водени токови и остале водене површине-светло плавом бојом;
• мајдани песка, позајмишта земље, материјални ровови, каскаде, складови и др., -

шрафирани сепија бојом и уписом скраћене ознаке према важећем Топографском
кључу.
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Тачност хоризонталног положаја непокретности

За комасациони премер могу се пројектовати све уобичајене геодетске методе којима се
обезбеђује тачност координата тачака непокретности утврђене за размеру катастарских
планова 1:2500, у складу са чланом 65. Уредбе о примени технологије глобалног позиционог
система у оквиру премера непокретности ("Службени гласник РС", број 69/02).

Табела 7: Табела стандардних девијација положаја граничних тачака према Уредби о
примени технологије глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности
(2002.)

Размера катастарског плана 1:500 1:1000 1:2000 1:2500 1:5000
Стандардна девијација
положаја граничних тачака
парцела [m]

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

Стандардна девијација
положаја осталих тачака [m] 0.08 0.15 0.20 0.25 0.30
Стандардна девијација
висина тачака [m] 0.05 0.10 0.15 0.18 0.30

Вишегоодишњи засади

Утврђивање вишегодишњих засада на комасационом подручју извршиће посебна поткомисија
коју именује Комисија за комасацију.

Вишегодишњи засади су таква основна средства за чије су подизање потребне знатне
инвестиције, које ће за њих бити дугорочно везане. Осим тога вишегодишњи засади захтевају
посебну агротехнику, посебан систем машина, специјализовану радну снагу,
распрострањеност им је ограничена и сл. Према томе, подизање вишегодишњих засада и
избор њихове структуре зависи како од природних, тако и од друштвено-економских услова.
Природни услови, они који се односе на земљиште (педолошке особине земљишта, положај
земљишта, рељеф, географска ширина, надморска висина и сл), климу (топлота, светлост,
ваздух, падавине и сл.) и биолошке особине засада представљају веома значајне чиниоце
који утичу на структуру засада.

Вишегодишњи засади у комасацији су: воћњак, виноград, шума, луцерка и детелина. Они
остају у фактичком стању и додељују се, по правилу, учеснику комасације, власнику
вишегодишњих засада.

Под воћњаком се подразумева наменска садња дрвећа и жбуња за производњу хране.
Воћњаци се састоје од воћног или језграстог и производног дрвећа које се гаји за
комерцијалну производњу. Воћњак је катастарска парцела на којој су засађена воћна стабла,
без обзира на начин гајења, старост воћака и степен проређености.

Виноград је катастарска парцела на којој је засађена винова лоза, без обзира на начин
гајења, старост винове лозе и степен проређености

Под шумом се подразумева површина земљишта већа од 5 ари обрасла шумским дрвећем.
Под шумом се подразумевају и шумски расадници у комплексу шума и семенске плантаже,
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као и заштитни појасеви дрвећа површине веће од 5 ари. Шумом се не сматрају одвојене
групе шумског дрвећа на површини мањој од 5 ари, паркови у насељеним местима, као и
дрвеће које се налази испод далековода и у коридору изграђеног далековода, без обзира на
површину.

Ако се дугогодишњи засади уништавају, или изузетно додељују другом учеснику комасације, у
циљу утврђивања правичне накнаде за унете вишегодишње засаде у комасациону масу,
извршиће се утврђивање њихове тржишне вредности по прописима о експропријацији.

Вишегодишњи засади утврђују се увидом на лицу места, уз обавезу да се прегледа
документација о сваком засаду, утврди стање садница у односу на почетак године, утврди да
ли је вршено досађивање, да ли је вршено крчење засада.

О утврђеним парцелама са вишегодишњим засадима саставља се записник са описом свих
засада и графичким прилогом (на ортофото плану). Записник усваја Комисија за комасацију.

Стални објекти на комасационом подручју

Под појмом сталних објеката на комасационом подручју подразумевају се објекти чији ће
положај, односно границе експропријације, остати непромењене и након изведене комасације
и то: инфраструктурни објекти (саобраћајна и водопривредна инфраструктура), грађевински
објекти у пољопривреди, евидентирана културна добра и археолошки локалитети, поједини
пољски путеви, позајмишта земље, материјални ровови, археолошка налазишта, споменици
културе и др.
Стални објекти се пре комасационог премера обележавају белегама од стране њиховог
власника, односно корисника.

Утврђивање и обележавање граница водотока

На територији КО Дебељача не постоје природни водотокови. У поступку комасације ће се
обележити и снимити границе постојећих канала.

Подаци и документација о постојећим каналима на подручју Катастарске општине Дебељача,
обезбедиће се у сарадњи са Водопривредним предузећем које одржава каналску мрежу на
подручју општине Ковачица. Елементи канала су дати на слици (Слика 18).
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Слика 18. Елементи канала

Утврђивање и обележавање граница шума и крчење шикара и
дрвенастог растиња

Повећање потреба за шумским сортиментима и шумама као еколошким простором, захтева
истовремено и вишефункционално коришћење шума и шумског простора. Често се на истом
простору сусреће више намена, тако да се јавља потреба за разграничењем одређених
функција шума. Због тога је неопходно утврдити глобалну и основну намену појединих
састојина. Глобална намена се односи на цео шумски комплекс и у складу је са општим
циљевима газдовања, а основна намена представља приоритетну функцију шума.

Све функције шума могу се сврстати у следеће групе:

• Комплекс еколошких (заштитних) функција;

• Комплекс производних функција;

• Комплекс социјалних функција.

Еколошке функције подразумевају заштитне, хидролошке, климатске, хигијенско-здравствене
и друге функције.

Производне функције шума представљене су производњом дрвета (техничког и просторног),
дивљачи (крупне и ситне), шумског семена и осталих производа шума (лековито биље,
печурке, шумски плодови, смола и др.), као и производња кисеоника посебно специфичне и
врло значајне функције шума.
У социјалне функције шума убрајају се: туристичко-рекреативне, образовне, научно-
истраживачке, одбрамбене и друге функције.

Утврђивање и обележавање граница под шумама

На основу података из евиденције катастра непокретности на комасационом подручју нема
површина под шумом. Уколико се у току премера комасационог подручја испостави да такве
површине ипак постоје извршиће се њихово евидентирање. Границе парцела под културом
шума, као вишегодишњим засадом, обележиће се према фактичком стању на терену.
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Утврђивање и обележавање границе општинских путева2

Границе парцела јавних путева обележиће се на основу података из катастра непокретности
или одговарајуће пројектне документације.

5.2.7. Премер и прикупљање података о непокретностима у
грађевинском подручју

Премер грађевинског подручја насеља Дебељача ће се извршити у складу са важећим
геодетским прописима. Премер граница парцела и објеката ће се извршити са тачношћу за
размеру катастарских планова 1:1000, у складу са чланом 65. Уредбе о примени технологије
глобалног позиционог система у оквиру премера непокретности  ("Службени гласник РС", број
69/2002), (Табела 7).

Геодетске референтне тачке за одржавање премера

На грађевинском подручју КО Дебељача неопходно је пројектовати и реализовати геодетске
референтне тачке за одржавање премера.

Геодетске референтне тачке за одржавање премера реализују се у циљу материјализације
локалног хоризонталног референтног система Републике Србије, на подручју пројекта и
користиће се за одржавање премера, геодетског мерења код прикупљања катастарских
података и осталих геодетских радова на овом подручју. Положаји геодетских референтних
тачака изражавају се дводимензионалним, правоуглим праволинијским координатама у равни
конфорне UTM пројекције, елипсоида GRS80.

У поступку реализације геодетских референтних тачака могу се примењивати сателитске и
терестричке мерне методе, односно:

• GNSS метода, коришћењем сервиса активне геодетске референтне основе
Републике Србије ( у даљем тексту AGROS);

• Терестричка метода;

• Комбиновање GNSS технологије, са коришћењем сервиса AGROS RTK и
терестричких мерних метода.

Утврђивање и обележавање  границе грађевинског подручја

Обележавање границе грађевинског подручја насеља Дебељача ће се извршити на основу
одлуке Општине Ковачица о одређивању границе грађевинског подручја насеља Дебељача
(ова одлука се мора донети пре обнове премера).

2 Према Закону о јавним путевима, општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује територију општине,
односно града, као и територију општине, односно града са мрежом државних путева
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Идентификацију и обележавање границе грађевинског подручја на терену ће се извршити на
основу:

• Описа границе грађевинског подручја датог у одлуци Општине Ковачица о
одређивању границе грађевинског подручја насеља Дебељача;

• Фактичког стања на терену;

• Дигиталног ортофото плана;

• Радних оригинала катастра непокретности;

• Елабората премера и одржавања премера и података катастра
непокретности катастарске општине Дебељача, у случају спорних граница.

Идентификација и обележавање граница парцела

Пре почетка геодетских мерења сви имаоци права на непокретностима обавезни су, да на
прописан начин, изврше обележавање међним белегама за све граничне (преломне) тачке
парцела, до рока који одреди Комисија за комасацију.

Границе катастарских парцела под јавним објектима (путеви, канали, железнице, паркови
итд.) и објекте на њима обележавају (разграничавају) они субјекти који се о њима старају.

Носиоци права на земљишту дужни су, приликом обележавања, обележити и границе
грађевинских парцела за које су били израђени и проведени пројекти парцелације и
препарцелације у катастарском операту катастра непокретности а исти нису реализовани на
терену.

Уколико имаоци права не изврше обележавање граница својих парцела, обележавање
парцела ће извршити извођач радова према фактичком стању и на основу расположивих
исправа.

Међе и друге границе катастарских парцела које чине јасно видљиве преломне тачке (објекти,
зграде, ограде и др.), није потребно обележавати на начин који је претходно описан.

У случају прикљупљања катастарских података фотограметријском методом потребно је
граничне тачке парцела сигналисати фотосигналима квадратног облика, димензија 0.20 m x
0.20 m. Фотосигналисање извршити у складу са чланом 48-54. Инструкције за прикупљање
података о непокретностима.

У циљу извођења квалитетног прикупљања катастарских података (смањен обим допунских
радова), Извођач радова и Комисија за комасацију треба да организују:

• за све време трајања припрема: обилазак терена, вршење стручне контроле
обележавања граница катастарске парцеле, давање стручних савета и
упутстава у вези обележавања међних тачака парцела, без накнаде;

• предузимање одговарајућих мера у случају да власници или корисници
непокретности одбију да изврше законске обавезе у вези припреме терена.
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Геодетско мерење

Подаци који дефинишу облик и положај непокретности у простору прикупљају се у поступку
геодетског мерења непокретности и обезбеђују рачунање координата граничних тачака
подручја пројекта, парцела, делова парцела и објеката у циљу хоризонталног позиционирања
непокретности у пројектом дефинисаном референтном систему у складу са прописаном
тачности.

Грађевинско подручје КО Дебељача је урбано регулисано насеље и може се сврстати у другу
категорију за извођење премера. С обзиром на утврђени разред земљишта, степен
изграђености земљишта и густине детаља, за грађевинско подручје КО Дебељача планови ће
се израђивати у размери 1:1000. Имајући у виду приказане стандардне девијације (Табела 7),
геодетска мерења се могу вршити коришћењем уобичајених геодетских метода, тј. поларном,
комбиновано поларном и GNSS методом, GNSS методом или аерофотограметријским
методом на начин и са опремом који задовољавају пројектовану тачност координата тачака.

Границе и граничне тачке подручја пројекта, парцела, објеката, као и остали садржај се
исцртава на скицама детаља (фотоскицама) и допунским скицама детаља, топографским
знацима према топографском кључу одговарајуће дебљине линије.

Код парцела чији су делови други грађевински објекти (aутопутеви, путеви, железнице,
мостови, канали, паркови итд.), обавезно се снимају (дешифрују) и објекти на њима, тј. објекти
за које се издаје грађевинска дозвола.

Зграде се геодетски мере по контурној линији која представља линију додира земљишта и
зграде. Граничне тачке зграде могу се одредити и мерењем фронтова и одмерањем од
правилно распоређених граничних тачака које су измерене. Други грађевински објекти, путеви,
улице и железнице се мере по спољним контурама које дефинишу тај грађевински објекат.
Геодетско мерење се изводи по попречним профилима, који се узимају управно на осовину
саобраћајнице. Пратећи објекти уз саобраћајнице се мере по правилима прописаним за
зграде.

Предмет снимања детаља су и природни објекти, воде микроакумулације, границе забарених
земљишта, потоци и канали, тј. водно земљиште. Приликом прикупљања катастарских
података код водног земљишта геодетски се мере граничне линије водног приобалног
земљишта, као границе парцела водног земљишта. Ако је надлежни орган донео акт којим се
одређује граница водног земљишта, сходно закону којим се уређује водно земљиште,
гранична линија парцеле водног земљишта се преузима из одговарајуће документације и
обележава на терену.

Нумерација зграда и других грађевинских објеката се врши у складу са чланом 46. Уредбе о
дигиталном геодетском плану. Подаци мерења и прикупљени подаци о непокретностима,
парцелама, објектима, адреси непокретности и имаоцима права на непокретностима, се
приказују на скицама детаља (фотоскицама).

Израда скица детаља (фотоскица)

Скице детаља (фотоскице) се могу израђивати у току геодетског мерења (дешифрације
детаља) у аналогном или дигиталном облику. Ако се скице детаља (фотоскице) израђују у
дигиталној форми по завршетку геодетског мерења, штампају се и предају и у аналогном
облику.
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 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
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04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
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 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
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Преузимање и прикупљање описних података о непокретностима и података
о имаоцима права на непокретностима

Преузимање описних података о непокретностима се врши из постојеће базе Адресног
регистра и базе података катастра непокретности – алфанумерички део.

Прикупљање описних података о непокретностима се врши прикупљањем података о
парцели, делу парцеле, објектима (зградама свих врста и њиховим посебним деловима,
привредним објектима, објектима културе, спорта и рекреације, склоништима и другим
грађевинским објектима) и посебним деловима објекта.

Подаци о имаоцу права на непокретности су: презиме, име, име једног од родитеља, матични
број (ЈМБГ) или матични број правног лица, пребивалиште и адреса за физичка лица или
седиште и адресу правног лица, удео на непокретности.

Азбучни преглед ималаца права се формира на основу:

• Базе података катастра непокретности;

• Прикупљених података током геодетског мерења за податке који се
разликују или их не садржи база података катастра непокретности –
алфанумерички део.

Израда ДКП-а

Израда ДКП-а реализује се према пропису за израду дигиталног катастарског плана код
државног премера. Формирање садржаја базе ДКП-а се врши на основу података геодетских
мерења извршених неком од пројектованих метода (поларном и GNSS методом, ако се
геодетско мерење врши поларном и GNSS методом, или из података дигиталне
фотограметријске реституције хоризонталне представе терена и допунског снимања у току
дешифрације детаља, ако се геодетско мерење врши аерофотограметријском методом).

Формирање привремене базе података катастра непокретности

Привремени листови непокретности формирају се у бази података тако да обухватају све
катастарске парцеле које припадају истом носиоцу права на земљишту, у оквиру истог облика
својине, заједно са објектима на тим парцелама.

Након формирања привремене базе података катастра непокретности – алфанумерички део
(садржај привремених листова непокретности) потребно је извршити контролу унетих
података у базу података катастра непокретности и њихову усклађеност са подацима премера
и базом ДКП-а.
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Израда техничког извештаја и елабората прикупљања катастарских
података

Елаборат прикупљања катастарских података јесте скуп докумената и података насталих у
поступку пројектовања и реализације прикупљања катасатрских података, на основу којих се
оснива или обнавља катастар непокретности. Оригинални, изворни подаци премера у
дигиталном облику обавезно се чувају у дигиталном облику и саставни су део елабората
катастарских података

Технички извештај треба у свему да буде уређен према уобичајеним стандардима за пројекте
општеприхваћеним у пројектантској пракси. Технички извештај садржи: опште податке,
текстуални део и прилоге (графичке, нумеричке итд.).

5.2.8. Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта

Комасациону процену вредности земљишта изводи поткомисија у коју се, сагласно члану 35.
Закона о пољопривредном земљишту одређује дипломирани инжењер пољопривреде који
има лиценцу Инжењерске коморе Србије за обављање ових послова и искуство на тим
пословима.

Геодетска организација која врши процену вредности земљишта мора имати одговарајућу
опрему и лиценце.

Комасационом проценом, земљишта се на комасационом подручју разврставају према
производној способности, у највише осам вредносних класа (разреда) и то узимањем у обзир
свих особина земљишта како су оне заступљене у појединим јединицама природне
класификације земљишта.

Квантитативна оцена производне способности земљишта разврстаних у разреде исказује се
просечним приносима најзаступљенијих ратарских култура на комасационом подручју
(кукуруз, пшеница, јечам, шећерна репа, сунцокрет, луцерка) и тржишном вредношћу
земљишта.

Обзиром да не постоје ближи прописи о комасационој процени вредности земљишта, њу
треба извршити по досадашњим прихваћеним поступцима у пракси извођења комасације у
Србији, која се одвија у две фазе.

Прва фаза комасационе процене

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

• прикупљање и анализа претходних подлога (све претходне педолошке карте
подручја, геолошке, климатске, хидрографске, хидролошке и биолошке
карактеристике подручја; геодетско-картографску документацију: фотограметријске
снимке или ортофото приказе из претходног фотограметријског снимања подручја
Србије, катастарске планове и др);

• рекогносцирање комасационог подручја;
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• избор места и отварање педолошких профила3, са најмање једним профилом на 20
хектара;

• лабораторијске и друге анализе података о профилима;

• класификација земљишта односно разврставање земљишта у процембене
разреде;

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

• израда табеле коефицијената за обрачун релативне вредности земљишта;

• састављање техничког извештаја о првој фази процене земљишта;

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

Извештај о првој фази радова се обавезно доставља Комасационој комисији и излаже се на
јавни увид у трајању од петнаест дана. На извештај, учесници комасације за време трајања
излагања могу да стављају примедбе. По истеку рока за излагање на јавни увид, Комисија за
комасацију разматра достављене примедбе (писмене или усмене). Пре усвајања, примедбе
на комасациону процену вредности земљишта разматра и Одбор учесника комасације,
заједно са Комисијом за комасацију. О примедбама се не доноси одлука, нити се о
резултатима решавања примедби обавештавају њихови подносиоци.

Прегледни план комасационе процене земљишта садржи нарочито:

• границе разреда,

• површине разреда обојене одговарајућим бојама,

• бројеве разреда исписане плавим тушем, арапским бројевима величине
прилагођене размери графичке презентације плана,

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

• педолошке профиле, означене кругом пречника прилагођене размери графичке
презентације плана, попуњене црним тушем, са исписаним бројевима, величине
прилагођене размери графичке презентације плана, поред ознаке места профила,

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

• водолежна, водоплавна и земљишта угрожена водном ерозијом.

Прегледни план потписују чланови поткомисије за комасациону процену земљишта.

Прегледни план комасационе процене земљишта и технички извештај о извршеним радовима
излажу се на јавни увид у трајању од 15 дана. На прегледни план и технички извештај,
учесници комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе. У току излагања
на јавни увид поткомисија објашњава садржај прегледног плана и техничког извештаја
Одбору, а затим и учесницима комасације.

3 Рекогносцирање, избор места за отварање профила, техника отварања профила, анализа података о профилима
и класификација земљишта изводе се у складу са техничким прописима за израду педолошких карата
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Земљишта која се у затеченом стању не могу користити за пољопривредну производњу, а која
ће се у поступку комасације, изменом начина њиховог коришћења привести култури, као што
су: насути пољски путеви, канали за одводњавање, сврставају се у суседне разреде,
умањењем њихове вредности у зависности од степена оштећења земљишта.

За земљишта под сталним објектима не утврђује се вредност.

Друга фаза комасационе процене

Друга фаза комасационе процене обухвата:

• избор геодетских подлога за регистровање граничних линија процембених разреда
(ове подлоге могу бити дигитални геореференцирани ортофото планови размере
1:2500 којима располаже Републички геодетски завод);

• утврђивање и снимање граница процембених разреда (снимање процембених
разреда се може вршити ГПС уређајима који обезбеђују тачност позиционирања
око 1m);

• израду Прегледног плана комасационе процене;

• састављање коначног Техничког извештаја о извршеној комасационој процени (у
аналогној и дигиталној форми).

5.2.9. Израда и излагање на јавни увид пројекта пољских
(пољопривредних) путева и осталих заједничких површина

Пољски путеви

Пошто не постоје прописи за пројектовање и изградњу пољских (некатегорисаних4) путева у
Србији, овим програмом се дају основне смернице за њихово пројектовање и изградњу у
поступку комасације.

Пољски путеви ће се изградити на основу главног пројекта који ће се израдити у току
извођења комасационих радова и који ће, осим општих прописаних делова за израду техниче
документације (члан 26. Закона о државном премеру и катастру), у пројектном решењу имати
следећа поглавља:

1. Шема и густина пољских путева

Шема пољских путева ће бити прилагођена распореду постојећих сталних инфраструктурних
објеката (путеви, водотоци, канали), вишегодишњих засада и изграђеног земљишта.

Пољске путеве на комасационом подручју треба пројектовати тако да се остварује несметан
саобраћај у односу на суседне пољопривредне табле које нису у комасационом подручју,
односно да се обезбеди лак приступ парцелама суседних табли, као  и за потребе локалног
саобраћаја.

4 Некатегорисани пут, према Закону о јавним путевима, јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју
разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности
као некатегорисани пут (сеоски путеви, пољски путеви, шумски путеви и путеви на насипима за одбрану од
поплава)
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Структура мреже пољских путева треба да задовољи саобраћајне и економске критеријуме,
да само поједини коридори обезбеђују саобраћајни ток и да постоји јасна хијерархија.

Узимајући у обзир досадашња искуства на пројектовању мреже пољских путева, густина
путева не треба да пређе износ густине путева у старом стању, а у крајњем случају да не
пређе износ од 60 m/ha, а површина земљишта под пољским путевима не треба да је већа од
3% од укупне површине комасационог подручја.

2. Ширина и попречни профили пољских путева

Ширина и попречни профили пољских путева димензионишу се на основу габаритних мера
највећих пољопривредних машина и транспортних средстава која се под нормалним условима
могу наћи на комасационом подручју, као и намене (функције) пољског пута.

Попречни профили пољских путева представља прву полазну пројекцију у пројектовању пута
који директно или посредно служе у обављању саобраћајне функције.

Димензије елемената попречног профила зависе од категорије пољског пута и намене пута
приказане су у табели (Табела 8).

Табела 8: Приказ класификације пољских путева на комасационом подручју
Категорија
пољског
пута

Ширина
пута

Намена пута

Главни атарски
пут

12-15 m Повезује комплекс табли и прима унутрашњи саобраћај са сабирних
и приступних путева на тврде путеве у коме се смешта сва
инфраструктура и коловоз

Сабирни
атарски пут

8-10 m Служи за двосмерни саобраћај, поприма унутрашњи саобраћај и
преноси га на главне путеве

Приступни
атарски
путеви

4-6 m Служи за одвијање једносмерног саобраћаја, а на деоницама где су
обезбеђене мимоилазнице и двосмерни саобраћај, обезбеђује
непосредни приступ на табле и парцеле унутар табле.

3. Трасе путева

Трасе пољских путева се могу сећи под правим углом, а препоручују се и решења дата
на слици (Слика 19).
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Слика 19. Приказ могућег пројектног решења раскрснице пољских путева
Пољски путеви ће се, по потреби, пројектовати са једне стране отворених канала система за
одводњавање.

4. Растојања између путева

Растојања између путева пројектују се у зависности од: дужине парцеле и ширине
пољопривредне табле, структуре поседа по величини и власништву, начина коришћења
земљишта, обима и распореда сталних објеката (постојећих и планираних). Растојање између
путева, односно дужина парцеле, би требала да буде одређена на основу анализе  постојећег
поседа и очекиваних величина будућег поседа односно парцела учесника комасације.
Дужина (lp) и ширина (šp) парцеле треба да имају оптималне вредности тј. да буду у границама
за које се постиже оптимална вредност параметра.

Оптималне вредности за f (однос дужине према ширини), lp и šp, за различите површине
парцела (поседа), дате су у табели (Табела 9):

Табела 9: Оптималне вредности параметара нових парцела

Површина
парцела
поседа

(ha)

lp (m) šp (m) f lp (m) šp (m) fopt

0.5
1
2
4
5
6
8
10

153
210
283
365
392
414
447
471

33
47
71

110
127
145
179
212

4.70
4.44
4.00
3.33
3.08
2.86
2.50
2.22

158
223
316
447
500
547
632
707

32
45
63
89

100
109
126
141

5
5
5
5
5
5
5
5
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5. Оријентација дуже стране парцела

Препоручује се да дуже стране парцела, где год је то могуће, буду оријентисане у оптималној
зони коју чине правац север-југ и правац доминантног ветра. На слици (Слика 20) су дате зоне
оптималних праваца дуже стране парцеле за подручје Војводине.

Слика 20. Оптимални правци дужих страна парцела за подручје Војводине

6. Укрштање пољских путева са државним и општинским путевима

Код укрштања пољских путева са државним и општинским путевима морају се предвидети
посебна техничка решења у складу са Законом о јавним путевима и прописима донетим на
основу њега, као и прописима о железничком саобраћају.

Раскрсница или укрштај општинског, односно некатегорисаног пута, као и улице, са државним
путем, односно прикључак на државни пут може се градити уз сагласност Јавног предузећа
„Путеви Србије“. Сагласност садржи нарочито: посебне услове изградње, потребну
саобраћајну сигнализацију и опрему.

Није могуће извршити повезивање општинског, односно некатегорисаног пута, као и улице, са
општинским, односно некатегорисаним путем, као и улицом који већ имају изведену
раскрсницу, укрштај или прикључак на државни пут.

Правила грађења, реконструкције и заштите саобраћајне инфраструктуре које је потребно
примењивати дефинисана су у ППОА. Специфична правила и услови дефинишу се
детаљнијом планском разрадом на основу конкретних услова на терену, а морају бити у
граничним вредностима прописаним правилима и условима ППОА.
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Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:

 државни путеви II реда 10 m;

 општински путеви 5 m.

Ограде, дрвеће и засади поред јавних путева требало би подизати тако да не ометају
прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.

Процедуре и акције на пројектовању и грађењу саобраћајне инфраструктуре, инсталација
техничке инфраструктуре и регулација водотокова, морају се обједињавати.

Пољозаштитни појасеви

Подизање пољозаштитних шумских појасева се најцелисходније изводи у поступку
комасације. Будући да не постоји пројекат подизања шумских заштитних појасева за подручје
КО Дебељача, неопходно је у сарадњи са надлежном институцијом уговорити израду таквог
пројекта, или барем његовог нацрта, како би се у поступку комасације могле пројектовати
површине за ту сврху.

Потреба за подизањем пољозаштитних појасева

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

Ради формирања заштитних појасева зеленила (ветрозаштитни и пољозаштитни) на простору
обухвата Плана у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре и пољопривредног земљишта
на око 2% укупне површине Општине, дате су смернице за њихово подизање. Уколико постоји
довољна ширина регулације у оквиру саобраћајне и водне инфраструктуре, могуће је
формирати заштитне појасеве, али је нерационално да њихова ширина буде мања од 5 м.
Смернице које представљају препоруку за формирање заштитних појасева у оквиру
саобраћајне и водне инфрастаруктуре:

• У оквиру путног појаса државних путева I реда се не планира подизање заштитних
појасева зеленила, осим уколико ширина путног појаса то дозвољава;

• У оквиру путног појаса државних путева II реда, уколико ширина путног појаса то
дозвољава, могуће је формирати заштитни појас зеленила ширина од 11 м
(формирати га обострано са сваке стране по 5,5 м);

• У оквиру путног појаса општинског пута и некатегорисаних путева, уколико ширина
путног појаса то дозвољава, могуће је формирати заштитне појасеве минимум 5 м;

• На местима међусобног укрштања саобраћајне и друге инфраструктуре, при садњи
заштитних појасева зеленила, потребно је придржавати се услова, везаних за
безбедност саобраћаја;

• Ускладити положај заштитних појасева зеленила са постојећом и планираном
подземном и надземном инфраструктуром;
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• У оквиру водног земљишта уз канале, уколико постоји довољна ширина њихове
регулације, могуће је формирати заштитне појасеве зеленила ван појаса потребног за
одржавање канала;

• У оквиру водног земљишта уз водотоке и канале уз које су формирани насипи, могуће
је формирати заштитне појасеве зеленила или друге засаде дрвећа, водећи рачуна о
заштити насипа.

Смернице 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:

• Формирање појасева од просечно 10 м ширине (минимум 6 м);

• 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;

• 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 израда планске и техничке документације (посебне основе газдовања шумама и
пројектна документација) којом ће се одредити сви заштитни појасеви зеленила, посебно
просторни распоред и типови заштитних пољозаштитних појасева, дефинисати њихова
ширина, међусобна растојања и конкретан избор врста у складу са условима станишта.
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04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
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О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Слика 21. Пример пољозаштитних појасева

Слика 22:Промена брзине ветра са удаљеношћу од препреке

Бројне научне и стручне студије из области климатологије, пољопривреде, водопривреде и
других области показује да је читаво подручје Војводине угрожено различитим степеном
еолске ерозије, тако да је за одређено подручје важно утврдити интензитет еолске ерозије
ради предузимања одговарајућих мера заштите, посебно са становишта стабилизације
еколошких услова у подручју равничарског дела Војводине.

По методу Пасака подручје општине Ковачица спада у категорију узнемирених земљишта
(Слика 23).
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 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
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 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
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04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
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 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Слика 23. Интезитет еолске ерозије на подручју Војводине

Територија Ковачице налази се у ширем подручју које је угрожено еолском ерозијом у мери
која захтева одређени степен заштите путем подизања различитих видова заштитног
зеленила.

Последице у зони израженог дејства еолске ерозије указују на бројне штете у пољопривреди,
водопривреди и саобраћају, а индиректно и у многим другим привредним гранама, с обзиром
на чињеницу да овај вид ерозије уништава битне компоненте животне средине, као што су
земљиште, вода и ваздух.

Највидљивије штете су у пољопривреди и то збох механичког оштећивања спољних виталних
органа биљака и одношењем лаког семена пољопривредних култура, као и разним појавама
физиолошког оштећивања, а огледају се у губитку највреднијег дела земљишта и повећаној
евапорацији, што негативно утиче на транспирацију биљака, услед смањивања влажности
земљишта.

Подизањем шумских заштитних појасева створиће се трајнија заштита од нежељеног дејства
ветра на ширем простору, а утицаће и на стварање хуманијих услова за живот и рад
становника. Услед штетног дејства ветра и нежељених ефеката проузрокованих еолском
ерозијом у пољопривреди долази до знатног повећања трошкова производње. Ови повећани
трошкови се манифестују кроз: одношење површинских најплоднијих делова земљишта и
минералних ђубрива, затим одношење лакшег семена и таложење наноса на засејаним
површинама итд.

Поред отклањања и ублажавања наведених штета у пољопривреди, појасеви ће створити
предуслове за читав низ других корисних функција: биодренажу у зони виских вода као и
побољшавање еколошких услова у целини, што би довело до стварања стабилнијег
екосистема у равници и успостављање динамичке равнотеже у ланцу исхране који је нарушен
под дејством антропогеног фактора. Са другог аспекта, појачаним уношењем врста дрвећа и
жбуња са добрим медоносним својствима директно би се утицало на развој пчеларства као
привредне делатности. Из наведених разлога све поменуте предности се могу остварити
правилним избором врста за појасеве као оптималном заступљеношћу и редовним
одржавањем шумских заштитних појасева.
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Поред споменутих предности, морају се имати у виду и одређени негативни утицаји шумских
пољозаштитних појасева. Основни неповољан утицај подизања шумских заштитних појасева
се огледа у томе што они „заузимају“ део простора предвиђеног за друге намене, као што је
пољопривреда или површине дуж саобраћајница, канала и слично. Подизањем појасева ове
се површине у дужем временском периоду преводе у шумска земљишта. Према литератури и
досадашњим подацима у пракси се за потребе подизања појасева користила пољопривредна
површина, која не прелази границу од 2 до 2,5% од укупне површине. Наведене граничне
вредности зависе од облика површине, испресецаности подручја путевима и каналима. У
случају општине Ковачица овај проценат ће бити у опште прихваћеним границама.

Остали негативни утицаји шумских заштитних појасева се огледају у засењивању суседних
пољопривредних површина, утицајем на неравномерно отапање снега, као и то да шумски
појасеви могу бити штетни уколико се у њима налази врста која погодује развијању
фитопатолошких обољења или инсеката

Из свега наведеног се може закључити да су негативни утицаји шумских појасева на
пољопривредне културе у заштићеном простору знатно мање значајни и да се у већини
случајева могу отклонити студиозним избором врсте дрвећа, положајем и структуром
појасева.

Мрежа канала

На комасационом подручју је прилично развијена мрежа канала за одводњавање. У тренутку
израде овог Програма није постојао израђен пројекат изградње и реконструкције каналске
мреже за комасационо подручје. У току спровођења поступка комасације неопходно је, у
сарадњи са надлежним институцијама, обезбедити израду таквог пројекта, уколико постоји
потреба, како би се, евентуално, могле обезбедити површине одговарајуће намене.

5.2.10. Израда плана техничког уређења комасационог подручја

На основу уредби које доноси Влада Републике Србије, сваке године се расписује конкурс за
доделу бесповратних средстава, као мере подстицаја за заштиту, уређење и коришћење
пољопривредног земљишта, за:

1. Контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта (систематска контрола
плодности обрадивог пољопривредног земљишта), врши се на основу Уредбе о
коришћењу средстава за систематску контролу плодности обрадивог
пољопривредног земљишта ("Службени гласник РС", број 15/06);

2. Побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта (калцификација,
хумизација, фосфатизација, калцизација, гипсовање и сл. са подривањем
подораничног слоја земљишта);

3. Претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште;

4. Биолошка рекултивација пољопривредног земљишта;

5. Одводњавање, односно наводњавање обрадивог пољопривредног земљишта;

6. Мелиорација ливада и пашњака.
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На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
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04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
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Општи услов за подношење захтева и коришћење бесповратних средстава за јединице
локалне самоуправе је да иста има усвојен годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на који је сагласност дала Управа за пољопривредно земљиште.

5.2.11. Израда документације за расподелу комасационе масе и
расподела комасационе масе

Да би се извршило груписање пољопривредних парцела мора се претходно израдити
одговарајућа геодетско-техничка документација за расподелу комасационе масе и то:

1. Површина и вредност комасационог подручја, односно пољопривредних табли у
новом стању,

2. Књига фонда комасационе масе,

3. Коефицијент одбитка земљишта за заједничке потребе,

4. Искази земљишта.

Сагласно члану 38. Закона о пољопривредном земљишту у поступку комасације се обезбеђује
земљиште за изградњу објеката за потребе насеља (за изградњу мреже пољских путева,
система за одводњавање и наводњавање, за комуналне и друге потребе насеља).

Земљиште обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини у комасациону масу,
односно унетој вредности земљишта, и то без накнаде.

Сагласно члану 42. Закона о пољопривредном земљишту, ″укупна вредност земљишта које се
даје из комасационе масе не може бити мања нити већа од 10% од укупне вредности
земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење за заједничке потребе), а
укупна површина земљишта која се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа
од 20% од укупне површине земљишта унетог у комасациону масу, осим ако се комисија и
учесник комасације другачије не споразумеју″

1. Начела комасације

На основу овог програма Скупштина општине Ковачица, на предлог Комисије за спровођење
комасације утврђује Начела комасације (Пример начела комасације дат је у Прилогу број 4).

Начела комасације представљају основни оквирни документ на основу кога се усмеравају
техничка решења и поступци од значаја за пројектовање и реализацију новог стања поседа,
уређења простора и мера које треба спровести.

Начелима се, нарочито, прописује:

• предмет комасације,

• начин утврђивања фактичког стања,

• принципи расподеле комасационе масе и груписања земљишта,

• комасациона процена земљишта,

• пројектовање мреже пољских путева,
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• поступак и начин утврђивања вишегодишњих засада и сталних објеката,

• обезбеђење земљишта за заједничке потребе, односно сагласност на коефицијент
умањења површина

• време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе,

• трошкови комасације и др.

Сагласно члану 36. Закона о пољопривредном земљишту ″власник земљишта нема право
накнаде за улагања у објекат или вишегодишњи засад на земљишту у комасационој маси, ако
је та улагања извршио после дана објављивања одлуке о спровођењу комасације″.

2. Комисија за комасацију

Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, коју сагласно члану 35. Закона о
пољопривредном земљишту, образује Скупштина општине Ковачица.

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

За председника комисије именује се дипломирани правник са положеним правосудним
испитом, а за чланове комисије именује се по један: дипломирани инжењер пољопривреде,
дипломирани геодетски инжењер, дипломирани инжењер архитектуре или просторног
планирања, дипломирани инжењер шумарства и три представника учесника комасације
(Прилог број 3: Пример решења о образовању комисије за комасацију).

Стручне и административне послове комисије обавља секретар комисије, дипломирани
правник кога именује Скупштина општине Ковачица из редова запослених у општинској
управи.

Комисија образује поткомисију за комасациону процену земљишта.

У поткомисију за комасациону процену земљишта одређују се дипломирани инжењер
пољопривреде и најмање два представника из реда учесника комасације.

3. Одбор за комасацију

Сагласно члану 37. Закона о пољпривредном земљишту учесници комасације могу
формирати Одбор за комасацију који: заступа интересе учесника комасације, припрема
предлоге за пројекте комасације које доставља комисији за комасацију, разматра извештаје о
комасационој процени земљишта и расподели комасационе масе.

Одбор за комасацију не одлучује о правима учесника комасације.

4. Расподела комасационе масе

Расподела комасационе масе се мора извршити тако да:

• сваки учесник комасације добије земљиште одговарајуће вредности, а по
могућству исте културе и положаја који пружа приближно једнаке могућности у
погледу начина обраде;
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• сваки учесник добије што боље заокружено земљиште и на мањем или истом броју
места него што је унео у комасациону масу, уколико је унео земљиште на два или
више места;

• вредност додељеног земљишта не може се разликовати више од 10% од
вредности унетог земљишта у комасациону масу (укључујући и умањење за
заједничке потребе), осим ако се комисија и учесник другачије не споразумеју;

• површина додељеног земљишта не може се разликовати више од 20% од
површине земљишта унетог у комасациону масу;

• учесник комасације добије земљиште правилнијег облика и, ако је могуће, на што
мањем броју места;

• додељено земљиште треба да је на приближно истом одстојању од економског
дворишта као и унето земљиште, са сличним утицајем вода на искоришћење
земљишта.

Расподелу комасационе масе врши Комисија за комасацију, која:

• позива учеснике комасације на усмену расправу и узима изјаве о предлогу
груписања земљишта из комасационе масе (узимање жеља);

• води књигу расподеле комасационе масе у коју уписује називе или личне податке
учесника комасације који су у поступку узимања изјава о груписању и расподели
земљишта из комасационе масе изразили жељу да им земљиште буде додељено у
једној или више табли;

• утврђује предлог расподеле земљишта из комасационе масе;

• излаже план расподеле на јавни увид;

• уводи учеснике комасације у нови посед

• врши израду решења о расподели комасационе масе.

5.2.12. Израда геодетске основе за обележавање новог стања

У циљу преношења и обележавања пројектованих објеката, табли и парцела на терен, као и
за потребе одржавања државног премера и изградње будућих објеката на комасационом
подручју, израђује се нова геодетска основа, односно полигонска, а по потреби и нивелманска
мрежа.

Полигонска и нивелманска мрежа се ослањају на референтну мрежу.

5.2.13. Израда и реализација плана геодетског обележавања новог стања
на терену

Геодетско обележавање јесте израда и реализација плана обележавања објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела на комасационом подручју и обухвата
следеће:

1. Рачунање координата детаљних тачака свих граничних тачака објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела и њихових посебних
делова на комасационом подручју;

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 
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 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
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ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
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на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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2. Израда и реализација плана геодетског обележавања објеката,
пољопривредних табли и нових катастарских парцела.

У циљу очувања прописане тачности пројектованих геометријских облика објеката, табли и
парцела, несметаног увођења у посед учесника комасације, извођења грађевинских радова на
изградњи објеката на комасационом подручју и омогућавању несметаног рада грађевинске и
друге механизације, врши се израда и реализација плана геодетског обележавања који
нарочито садржи:

1) извод из одговарајућих прописа (закона, правилника, упутстава, стандарда) који
се односе на предмет плана (називи прописа, услови тачности, врста
стабилизације тачака и др.);

2) концепцију плана обележавања;

3) претходну оцену тачности геодетских мерења (подаци за изворе грешака,
претходна оцена тачности мерења хоризонталних углова, дужина, висинских
разлика, контролних фронтова);

4) услове тачности, праћење и контрола мерења;

5) нумеричке и графичке прилоге;

6) упутство за обележавање;

7) израду елабората обележавања.

5.2.14. Израда ДКП-а новог стања

Израда ДКП-а реализује се према пропису за израду дигиталног катастарског плана код
државног премера. Израда дигиталних катастарских планова врши се тако што се нумерички
подаци преузимају из база података техничке документације формиране за комасационо
подручје.

5.2.15. Израда исказа новог стања

У исказе земљишта новог стања упусију се подаци за парцеле новог стања и то: катастарски
број, број листа плана, број табле, потес, катастарска култура, катастарска класа, површине и
вредности по процембеним разредима.

Посед који је додељен из комасационе масе исказује се одвојено од поседа који није предмет
комасације, а обухваћен је комасационим подручјем. Подаци у исказу земљишта новог стања
узимају се из скица детаља, а површине и вредности из ДКП-а новог стања, односно из списка
површина парцела за парцеле које нису биле предмет комасације. На основу података новог
стања из исказа земљишта саставља се сумарник исказа земљишта новог стања, који служи и
као контрола рачунања података у исказима земљишта.
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5.2.16. Израда записника о привременој примопредаји земљишта из
комасационе масе и увођење у посед учесника комасације

Извођач радова ће најксаније до краја новембра текуће године извршити обележавање нових
парцела и објеката и извршити увођење у посед учесника комасације.

Обележавање парцела и објеката и њихово омеђавање са свим потребним контролама ће се
извршити без присуства учесника комасације.

Општина ће, преко извођача радова, обезбедити око 9000 бетонских белега димензија
7x7x40cm, вибра бетон са крстом на врху, без арматуре. Тачан број и цену белега ће утврдити
извођач радова пре обележавања граница нових парцела. Димензије и изглед белега
приказани су на слици (Слика 24), у складу са Правилником о катастарском премеру и
катастру непокретности („Службени гласник РС“ број 7/2016).

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 податке о земљишту које учесник комасације добија
из комасационе масе (број табле, привремени број парцеле, вредност и површина) и на којима
стиче право привременог коришћења.

Слика 24. Белеге за граничне тачке на граници катастарске општине и граници парцеле
– трајне

5.2.17. Катастарско класирање земљишта

Катастарско класирање земљишта врши се у складу са прописом о катастарском класирању
земљишта за потребе израде катастра непокретности.
Катастарским класирањем одређује се култура и класа сваке парцеле плодног земљишта.
Парцеле плодног земљишта, према начину коришћења, сврставају се у једну од следећих
култура: њива, врт, воћњак, виноград, ливада, пашњак, шума, трстик и мочвара. У оквиру
сваке културе земљиште се распоређује у највише осам класа.

5.2.18. Доношење решења о расподели комасационе масе

Комисија за комасацију доноси решења о расподели комасационе масе (Прилог број 5:
Пример решења о расподели комасационе масе).

Диспозитив решења о расподели комасационе масе садржи:
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1) име (име једног родитеља), презиме и место и адреса становања, односно назив и
седиште учесника комасације;

2) податке о земљишту унетом у комасациону масу на коме престаје право својине
учесника комасације;

3) износ умањења вредности земљишта унетог у комасациону масу за заједничке
потребе;

4) податке о земљишту (број парцеле, број табле, потес-звано место, катастарска
култура и класа, површина и вредност) које учесник комасације добија из
комасационе масе;

5) рок у коме је учесник комасације дужан да преда земљиште које је унето у
комасациону масу и рок у коме је учесник комасације дужан да обави скидања
плодова и усева.

Припрему података за израду решења о расподели комасационе масе врши извођач радова
на комасацији.

5.2.19. Израда техничких извештаја и елабората премера

Документација о извршеним радовима се састоји од елабората реализације о извршеним
радовима у појединим фазама комасације. За сваку фазу радова израђује се елаборат
реализације који садржи: опште податке, технички извештај и прилоге (графичке, нумеричке
итд.). Елаборат премера непокретности формира се од елабората који се израђује у поступку
реализације главног пројекта комасације.

5.2.20. Израда привремене базе података катастра непокретности

На основу свих података добјених у поступку комасације извршиће се оснивање катастра
непокретности за Комасационо подручје на основу привремене базе података катастра
непокретности.

Оснивање катастра непокретности врши Републички геодетски завод, о чему се он мора
обавестити по завршетку радова на комасацији.
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 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
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6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

6.1. УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ

У имплементацији и извођењу радова по основу Програма комасације учествују субјекти
сагласно прописима о комасацији, државном премеру и катастру, локалној самоуправи и раду
државних органа којима је дефинисана обавеза о учешћу у извођењу комасационих радова
(Слика 25) и то:

1. Општина Ковачица

Основни субјекат и носилац свих активности на извођењу комасације јесте општина Ковачица,
који, сагласно Закону о пољопривредном земљишту (ЗПЗ):

• одређује територију катастарске општине (или делова општина) која се уређује
комасацијом  (члан 32. ЗПЗ);

• доноси Програм комасације (члан 32. ЗПЗ);

• доставља Програм комасације на сагласност Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (члан 32. став 2. ЗПЗ)

• доноси Одлуку о спровођењу комасације (члан 34. ЗПЗ) (Пример одлуке о
спровођењу комасације дат је у Прилогу број 6);

• решењем образује Комисију за спровођење комасације (члан 35. ЗПЗ);

• именује секретара комисије за комасацију (члан 35. ЗПЗ);

• доноси Начела комасације;

• доноси Правилник о накнадама за рад комисије за спровођење поступка
комасације (пример правилника о накнадама дат је у Прилогу број 6);

• именује комисије по прописима о јавним набавкама за избор извођача радова на
комасацији и за вршење надзора над извођењем радова;

• закључује уговоре са:
o извођачем геодетско-техничких и других радова на комасацији

o извођачем радова на вршењу надзора над извођењем радова (Републичким
геодетским заводом);

• учествује у финансирању дела трошкова комасације;

• закључује уговор са Републичким геодетским заводом о бесплатном уступању
свих геодетско-катастарских података за потребе комасације.

Општина, сагласно Закону о локалној самоуправи:

• уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу,
рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и
управљање локалним (општинским) и некатегорисаним путевима, као и улицама
у насељу ((тачка 12) члан 20. Закона);
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• доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и
стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о
коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури ((тачка 20)
члан 20. Закона);

2.   Комисија за спровођење комасације

Свим пословима у комасацији руководи Комисија за спровођење комасације која се стара о:
организацији свих радова, праћењу динамике извођења појединих радова и њиховом
међусобном усклађивању, законитости у раду и др.

Комисија за комасацију, као оперативно тело, врши и следеће послове:

• образује поткомисије за: процену вредности земљишта, утврђивање објеката и
вишегодишњих засада, утврђивање фактичког стања, одређивање границе КО и
грађевинског подручја, расподелу комасационе масе, примопредају земљишта и
друга стручна тела;

• утврђује фактичко стање;

• учествује у поступку процене вредности земљишта;

• обезбеђује претходне пројекте;

• усваја пројекте комасације за које је овлашћена ЗПЗ и прописима донетим на
основу њега (пројекат мреже пољских путева, расподеле комасационе масе);

• утврђује рок за излагање прегледног плана расподеле комасацине масе и
решава по примедбама учесника комасације на расподелу комасационе масе;

• врши привремену примопредају земљишта из комасационе масе и израђује
записник о привременој примопредаји земљишта и објеката;

• доноси решења о расподели комасационе масе (члан 43. ЗПЗ);

• обавља и друге послове утврђене одлуком о њеном формирању.

3.   Република Србија

Република Србија учествује у комасацији преко својих надлежних министарстава, посебних
организација и јавних предузећа:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде:

• у другом степену решава жалбе на решење о расподели комасационе масе
(члан 44. ЗПЗ).

Управа за пољопривредно земљиште:

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

• по основу конкурса, додељује средства за извођење комасационих радова;
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• управља пољопривредним земљиштем у државној својини (члан 79. ЗПЗ).

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

• расписује конкурсе за доделу бесповратних средстава за заштиту, уређење и
коришћења пољопривредног земљишта.

Републички геодетски завод:

• закључује споразум са Општином и уступа, без накнаде, сву геодетско-техничку и
катастарску документацију за извођење комасационих радова;

• врши стручни надзор над радом геодетских организација на пројектовању и
извођењу геодетских радова на комасацији;

• врши пријем геодетских радова и техничких извештаја и оверу елабората;

• доноси решење о образовању комисије за излагање података и врши излагање
података премера и катастарског класирања на јавни увид;

• врши израду новог катастра непокретности.

Јавна републичка предузећа

Обезбеђују планиране инфраструктурне пројекте (обилазница аутопута, каналску мрежу,
јавне путеве-омеђавање, пољозаштитне појасеве).
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Слика 25. Приказ учесника и хијерархије спровођења програма комасације

6.2. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДОВА И РАДНИХ АКТИВНОСТИ И
ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Систематизација радова и радних активности на припремним радовима дати су у табели
(Табела 10).

Табела 10: Систематизација припремних радова и радних активности

Ред.
број

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И
ЊИХОВИ НОСИОЦИ

Период
реализације

(календар. дана)
0. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ И АКТИВНОСТИ

0.1 Доношење Програма комасације (Општина Ковачица) и обезбеђење
сагласности на Програм од стране Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде

30 дана

0.2 Доношење одлуке о спровођењу комасације (Општина Ковачица)

30 дана0.3 Образовање комисије за комасацију  (Општина Ковачица)
0.4 Именовање секретара комисије за комасацију (Општина Ковачица)
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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0.5 Формирање одбора за комасацију (Месна заједница) 15 дана
0.6 Доношење начела комасације (Општина Ковачица) 5 дана
0.7 Јавне набавке и избор извођача геодетско-техничких радова на

комасацији (Општина Ковачица)
у складу са

прописима о
јавним набавкама

(45 дана)
0.8 Склапање уговора са РГЗ-ом о вршењу стручног надзора (Општина

Ковачица) 30 дана

Систематизација радова и радних активности на геодетско-техничким радовима сачињена на
основу претходно идентификованих радова и активности у овом програму и време за њихову
реализацију је дато на основу процене њиховог трајања и укупно планираног времена за
завршетак радова на комасацији. Из техничких разлога и природе радова раздвојен је део
фазе премера комасационог подручја који се односи на грађевинко подручје од остатка
радова на комасацији па је систематизација радова за премер грађевинског подручја
приказана у посебној табели (Табела 11). Систематизација радова и радних активности на
ванграђевинском подручју дата је у табели (Табела 12).

6.2.1. Систематизација радова и активности на премеру грађевинског
подручја КО Дебељача

Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја КО Дебељача
приказана је у табели (Табела 11).

Табела 11: Систематизација радова и активности на премеру грађевинског подручја КО
Дебељача

Ред.
број РАДОВИ, АКТИВНОСТИ И ЊИХОВИ НОСИОЦИ

Период
реализације

(календар. дана)
1 Израда главног пројекта катастарског премера и обнове катастра

непокретности 30 дана

2 Израда  и реализација пројекта геодетске референтне мреже за
одржавање премера (извођач радова) 30 дана

3 Утврђивање и обележавање границе грађевинског подручја
(извођач радова у сарадњи са Комисијом за комасацију) 5 дана

4 Идентификација и обележавање граница парцела
(извођач радова у сарадњи са власницима непокретности) 30 дана

5 Геодетско мерење (граница парцела, делова парцела, објеката,
посебних делова објеката), преузимање и прикупљање описних
података о непокретностима и података о имаоцима права на
непокретностима (извођач радова)

150 дана

6 Израда скица детаља - фотоскица (извођач радова) 90 дана

7 Израда списка кућа и азбучног списка корисника 10 дана

8 Катастарско класирање (извођач радова) 30 дана
9 Израда дигиталног катастарског плана, нумерација катастарских

парцела и рачунање површина (извођач радова)
15 дана

10 Израда дигиталног ортофотоа (извођач радова) 15 дана
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    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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11 Формирање привремене базе података катастра непокретности
(извођач радова) 10 дана

12 Израда техничког извештаја и елабората прикупљања
катастарских података (извођач радова) 20 дана

6.2.2. Систематизација радова и активности на комасационом премеру
ванграђевинског подручја КО Дебељача

Систематизација радова и активности на комасационом премеру и уређењу земљишне
територије комасацијом ванграђевинског подручја КО Дебељача приказана је у табели
(Табела 12).

Табела 12: Систематизација радова и радних активности на комасацији ванграћевинског
подручја КО Дебељача

Ред.
Број

ГЕОДЕТСКО –ТЕХНИЧКИ РАДОВИ И
ЊИХОВИ НОСИОЦИ

Период
реализације

(календар. Дана)
1. I ФАЗА

1.1. Преузимање података катастра непокретности, просторно-планске и
остале документације комасационог подручја (извођач радова) 10 дана

1.2. Израда главног пројекта комасационог премера – уређења
земљишне територије комасацијом (извођач радова) 45 дана

1.3. Израда елабората омеђавања – обележавање границе комасационог
подручја (извођач радова) 45 дана

1.4. Израда дигиталног ортофотоа (извођач радова) 15 дана

1.5. Утврђивање фактичког стања (изводи Комисија за комасацију и
извођач радова) 240 дана

1.6. Премер комасационог подручја – границе комасационог подручја,
сталних објеката и вишегодишњих засада (извођач радова) 90 дана

1.7. Утврђивање вредности (комасациона процена) земљишта (извођач
радова) 120 дана

2. II ФАЗА
2.1. Израда и излагање на јавни увид идејног пројекта комасације –

пољских (пољопривредних) путева и осталих заједничких површина
(извођач радова)

150 дана

2.2. Аначлитичка обрада главног пројекта комасације – путне мреже и
намене простора (извођач радова)

30 дана

2.3. Израда плана техничког уређења комасационог подручја (крчења
растиња, равнање, рекултивација земљишта итд.) (посебни извођач
за ову врсту радова)

10 дана

2.4. Израда документације за расподелу комасационе масе (израда
књиге фонда комасационе масе старог стања, израда исказа и
сумарника исказа старог стања, израда књиге фонда масе новог
стања и одређивање коефицијента одбитка вредности земљишта за
заједничке потребе) (извођач радова)

180 дана
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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2.5. Расподела комасационе масе (излагање исказа старог стања и
узимање жеља о расподели земљишта, одређивање позиције нових
парцела и поседа, израда прегледног плана расподеле комасационе
масе и излагање на јавни увид, решавање приговора на предлог
расподеле комасационе масе, одређивање координата граничних
тачака објеката и парцела новог поседа.) (извођач радова и Комисија
за комасацију)

180 дана

2.6. Израда и реализација пројекта геодетске основе за обележавање
новог стања (извођач радова) 120 дана

2.7. Израда плана геодетског обележавања новог стања на терену
(извођач радова) 120 дана

3. III ФАЗА
3.1. Реализација плана геодетског обележавања новог стања на терену

(извођач радова) 60 дана

3.2. Израда ДКП-а новог стања (извођач радова) 10 дана
3.3. Израда исказа новог стања (извођач радова) 40 дана
3.4. Израда записника о привременој примопредаји земљишта из

комасационе масе (изводи Комисија за комасацију и извођач радова) 15 дана

3.5. Увођење у посед учесника комасације (извршење привремене
примопредаје земљишта и објеката) (изводи Комисија за комасацију и
извођач радова)

40 дана

3.6. Катастарско класирање земљишта (извођач радова) 60 дана
3.7. Доношење решења о расподели комасационе масе  (врши

Комисија за комасацију) 30 дана

3.8. Израда техничких извештаја и елабората премера (извођач радова) 90 дана
3.9. Израда прегледне карте 5 дана

3.10. Израда базe података катастра непокретности за комасационо
подручје (изводи Републички геодетски завод) 30 дана

6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ГЕОДЕТСКО–ТЕХНИЧКИХ РАДОВА
НА КОМАСАЦИЈИ

На основу систематизација радова и радних активности дат је предмер и предрачун
геодетско-техничких радова на комасацији (површина комасационог подручја је 4828,56 ha) и
то за грађевинско подручје (Табела 13) и ванграђевинско подручје насеља (Табела 14).
Укупна површина грађевинског рејона насеља Дебељача по подацима катастра непокретности
је 488,20 хектара али је предвиђено негово смањење, према просторном плану намене
простора на 480,06 хектара. За сврхе предмера и предрачуна геодетско-техничких радова
коришћена је површина грађевинског рејона од 480 хектара.

Предмер и предрачун је утврђен на основу:

• укупне површине грађевинског подручја насеља;

• количина радова по појединим активностима;

• времена за извршење појединих активности утврђеног на основу привремених
Геодетских норматива (Републички геодетски завод, 2002.година), односно
просечних дневних учинака за поједине послове и радне активности;
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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• процене оријентационог времена за поједине активности;

• просечних бруто цена рада геодетских стручњака по степенима стручне спреме и
помоћних радника (фигураната) на територији Србије.

Предмер и предрачун радова ће служити као основа за израду уговора о извођењу радова са
геодетском организацијом, као и сагледавања потребних укупних средстава и динамике
њиховог обезбеђења и исплата извршених радова.

Табела 13: Предмер и предрачун радова на премеру грађевинског подручја КО Дебељача

Ре
дн

и 
бр

ој

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ

Колич-
ина
(ха,

дана,.)

Укупно
дин %

1. РАДОВИ И АКТИВНОСТИ
1 Израда главног пројекта катастарског премера и

обнове катастра непокретности
480hа 599080 2

2 Израда  и реализација пројекта геодетске
референтне мреже за одржавање премера
(извођач радова)

480hа
140 тач

1497700 5

3 Утврђивање и обележавање границе
грађевинског подручја (извођач радова)

11,3km 299540 1

4 Идентификација и обележавање граница парцела
и објеката и набавка камених белега за
обележавање парцела, димензија 7x7x40цм,
без арматуре (извођач радова)

3400
парцела

480hа

7000
белега

599080

1797240

2

6

5 Геодетско мерење (граница парцела, делова
парцела, објеката, посебних делова објеката),
преузимање и прикупљање описних података о
непокретностима и података о имаоцима права
на непокретностима – (извођач радова)

480hа 17672860 59

6 Израда скица детаља – фотоскица (извођач
радова)

3400
парцела

299540 1

7 Израда списка кућа и азбучног списка корисника
(извођач радова)

299540 1

8 Катастарско класирање
земљишта (извођач радова)

480hа 599080 2

9 Израда дигиталног катастарског плана,
нумерација катастарских парцела и
рачунање површина  (извођач радова)

480hа
3400

парцела

1497700 5
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10 Израда дигиталног ортофотоа 480hа 1497700 5

11 Формирање привремене базе података катастра
непокретности (извођач радова)

3359
ЛН

1198160 4

12 Израда техничког извештаја и елабората
прикупљања катастарских података
(извођач радова)

Један
извештај

599080 2

2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Организација радилишта (телефон, интернет,
вода, намештај, осигурање, опрема,...)

05

Управљање пројектом (руководилац пројекта,
праћење и извештавање, сарадња са надзором и
наручиоцем,...)

1497700 5

Свега: 29.954.000
(249.617 €)

100

Напомена: обрачунска вредност евра је: 1евро = 120 динара

Табела 14: Предмер и предрачун геодетско-техничких радова на комасацији
ванграђевинског подручја

Ред
бр.

ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИ РАДОВИ
Колич-

ина
(ха,

дана,.)

Укупно
дин/евра %

1. I ФАЗА
1.1. Преузимање података катастра

непокретности, просторно-планске и
остале
документације комасационог подручја

4829ha 346325 0,5

1.2. Израда главног пројекта комасационог
премера - уређења земљишне
територије
комасацијом

4829ha 692650 1

1.3. Израда елабората омеђавања –
обележавање границе комасационог
подручја

692650 1

1.4. Израда дигиталног ортофотоа 4829ha 1385300 2

1.5. Утврђивање фактичког стања 3359
учесника

3463250 5

1.6. Премер комасационог подручја –
границе комасационог подручја, сталних
објеката и вишегодишњих засада

4829ha 4848550 7

5 Ова ставка предмера и предрачуна је заједничка за грађевински и ванграђевински рејон, те ће стога бити урачуната само у
одговарајућој табели за ванграђевински реон
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На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
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на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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1.7. Утврђивање вредности (комасациона
процена) земљишта

4829ha 4848550 7

2. II ФАЗА
2.1. Израда и излагање на јавни увид идејног

пројекта комасације -пољских
(пољопривредних) путева и осталих
заједничких површина

4829ha 4155900 6

2.2. Аналитичка обрада главног пројекта
комасације – путне мреже и намене
простора (извођач радова)

4829ha 4848550 7

2.3. Израда плана техничког уређења
комасационог подручја (крчења растиња,
равнање, рекултивација земљишта итд.-
посебни извођач за ову врсту радова)

4829ha 484855 0,7

2.4. Израда документације за расподелу
комасационе масе (израда књиге фонда
комасационе масе старог стања, израда
исказа и сумарника исказа старог стања,
израда књиге фонда масе новог стања и
одређивање коефицијента одбитка
вредности земљишта за заједничке
потребе)

3359
учесника

7400
парцела

2978395 4,3

2.5. Расподела комасационе масе (излагање
исказа старог стања и узимање жеља о
расподели земљишта, одређивање
позиције
нових парцела и поседа, израда
прегледног
плана расподеле комасационе масе и
излагање на јавни увид, решавање
приговора на предлог расподеле
комасационе масе, одређивање
координата
граничних тачака објеката и парцела
новог
поседа.)

3359
учесника

5541200 8

2.6. Израда и реализација пројекта геодетске
основе за обележавање новог стања

4829ha 2077950 3

27. Израда плана геодетског обележавања
новог стања на терену

4829ha 692650 1

3. III ФАЗА
3.1. Реализација плана геодетског

обележавања
новог стања на терену

4829ha
3359

учесника

13160350 19

3.2. Израда ДКП-а новог стања 4829ha 4155900 6

3.3. Израда исказа новог стања 4829ha
3359

учесника

346325 0,5

3.4. Израда записника о привременој
примопредаји земљишта из
комасационе
масе

4829ha
3359

учесника

346325 0,5

3.5. Увођење у посед учесника комасације
(извршење привремене примопредаје
земљишта и објеката) и набавка камених

4829ha
3359

учесника

346325 0,5
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 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
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На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
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белега за обележавање парцела у
комасационом подручју, димензија
7x7x40цм, без арматуре

9000
белега

2077950 3

3.6. Катастарско класирање земљишта 4829ha 1385300 2

3.7. Доношење решења о расподели
комасационе масе

3359
учесника

692650 1

3.8. Израда техничких извештаја и елабората
премера

692650 1

3.9. Израда прегледне карте 4829ha 692650 1

3.10.Израда базe података катастра
непокретности за комасационо подручје

2770600 4

4. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ
Организација радилишта (телефон,
интернет, вода, намештај, осигурање,
опрема,...)

2077950 3

Управљање пројектом (руководилац
пројекта, праћење и извештавање,
сарадња
са надзором и наручиоцем,...)

3463250 5

Свега: 69.265.000
577.208 €

Предрачунска вредност геодетско-техничких радова, комасационе процене и
катастарског класирања земљишта код извођења комасационог премера на површини
од 4829 ha, 69.265.000 динара, односно 577.208 евра (без ПДВ-а), односно 120
евра/хектару.

Укупна предрачунска вредност геодетско-техничких радова на комасацији и премеру
грађевинског подручја износи 99.219.000 динара, односно 826.825 евра (без ПДВ-а), односно
156 евра/хектару.

6.4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ И ЊЕНИХ ПОДКОМИСИЈА

Осим геодетско-техничких радова на комасацији остали радови и активности за које Општина
Ковачица мора планирати средства представљена у табели (Табела 15).

Табела 15: Преглед трошкова за радове и активности Комисије за комасацију и њених
поткомисија
Р.
бр Активности, радови

Дана, месеци, Јединична цена
(дин)

Трошкови
(дин)
(евра)

1. Формирање и рад Комасационе
комисије (седам чланова) и поткомисија
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2.
Председник комисије 420 радних дана 5000 дин/дневно

у нето износу
(8250 дин бруто)

3465000

3.
Секретар комисије 240 радних дана 3000 дин/дневно

у нето износу
(4950 дин бруто)

1188000

4.

Поткомисија за утврђивање фактичког
стања – 3 члана

240 радних дана 3 x 2000
дин/дневно у
нето износу (3 х
3300 дин бруто)

2376000

5.
Члан комисије- дипл.инж.
пољопривреде

30 радних дана 4000 дин/дневно
у нето износу
(6600 дин бруто)

198000

6.
Члан комисије- дипл.инж. шумарства 30 радних дана 4000 дин/дневно

у нето износу
(6600 дин бруто)

198000

7.
Члан комисије- дипл.инж. геодезије 30 радних дана 4000 дин/дневно

у нето износу
(6600 дин бруто)

198000

8.

Чланови комисије – три представника
учесника комасације

420 радних дана 3 x 2000
дин/дневно у
нето износу (3 х
3300 дин бруто)

4158000

9.

Поткомисија за утврђивање
вишегодишњих засада и сталних
објеката – 3 члана

15 радних дана 3 x 3000
дин/дневно у
нето износу (3 х
4950 дин бруто)

222750

10.

Поткомисија за комасациону процену
земљишта (2 члана)

94 радна дана 2 x 3000
дин/дневно у
нето износу (2 х
4950 дин бруто)

930600

11.

Обезбеђење пословних просторија за
рад комисије и пријем странака (са
грејањем) са канцеларијским
намештајем, телефоном

30 месеци 15000/месец 450000

12.
Обезбеђење рачунара, штампача за
штампу за перфорирану хартију,

100000-рач
150000-штамп

250000

13. Канцеларијски материјал пауш 75000

14. Позивање странака 3 месеца 20000/мес 60000

УКУПНО: 13.769.350

114.745 €

Напомена: исплата накнада за рад чланова комисије и њених поткомисија вршиће се на
основу стварно утрошеног времена.
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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6.5. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ НАДЗОРА НАД
ИЗВОЂЕЊЕМ ГЕОДЕТСКО-ТЕХНИЧКИХ И ИНВЕСТИЦИОНИХ
РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ

У табели (Табела 16) приказа на је укупна предрачунска вредност надзора над извођењем
геодетско-техничких радова на комасацији.

Табела 16: Укупна предрачунска вредност надзора над извођењем геодетско - техничких
радова
Р.
бр Активности

Јединична цена
(дин)

Трошкови
(дин)
(евра)

1. Надзор над извођењем геодетско-техничких радова на
комасацији, и премеру грађевинског рејона, 30 месеци

5% од предрачунске
вредности радова

4960950

УКУПНО: 4.960.950
41.341 €

6.6. УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА НА
КОМАСАЦИЈИ

Табела 17: Укупна предрачунска вредност свих радова на комасацији
Врста трошкова Износ (дин) Износ (€)

1. Геодетско технички радови на обнови премера грађевинског
подручја

29954000 249617

2. Геодетско технички радови на комасацији ванграђевинског
подручја

69265000 577208

3. Радови и активности Комисије за комасацију и њених
поткомисија

13769350 114745

4. Надзор над извођењем геодетско техничких радова 4960950 41341

УКУПНО: 117.949.300 982.911

УКУПНА ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ РАДОВА НА КОМАСАЦИЈИ И ОБНОВИ ПРЕМЕРА
КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА, СА СВИМ
ТРОШКОВИМА ЈЕ:
117.949.300 ДИН (982.911 евра, односно 185 евра/хектару), без ПДВ-а.

6.7. 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 Дебељача, доноси Одлуку о спровођењу комасације,
доноси начела комасације и именује Комисију за комасацију земљишта, која прати и законито
спроводи целокупан поступак рада.
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Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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У припремној фази радова, након покренуте иницијативе и донете Одлуке о спровођењу
комасације за одређену катастарску општину, спроводи се тендер за јавне набавке, врши се
избор извођача радова и закључује се уговор између наручиоца радова (општина Ковачица) и
извођача радова.

У првој фази радова, врши се омеђавање катастарске општине (израда елабората
омеђавања) и обележавање границе грађевинског подручја насељеног места (грађевински
реон), 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 одржавање
премера, 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. Затим, врши се излагање исказа старог стања и узимање жеља о расподели
земљишта, израда прегледног плана расподеле комасационе масе и излагање на јаљвни
увид, решавање приговора на пределог расподеле комасационе масе, израда плана
геодетског обележавања новог стања на терену.

У тећој фази радова - реализација радова, врши се реализација пројекта геодетске основе
за одржавање премера, пројекта пољозаштитних појасева, пројекта путне и каналске мреже.
Затим се врши пренос пројекта комасације - обележавање нових парцела на терену, те
увођење у посед учесника комасације, затим катастарско класирање земљишта.

Доноси се решење о расподели комасационе масе, који се излаже на јавни увид. Учесницима
комасације доставља се решење, која постају правоснажна након решавања  жалби и
приговора уколико су поднета.

У току реализације поступка комасације, 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 комасације и
стварају се услови за реализацију геодетско-техничких радова у поступку обнове катастра
непокретности.

Геодетско-технички радови на комасацији земљишта трају три године и препорука је да то
буду три календарске године. Радови се одвијају по утврђеној динамици коју прате сви
учесници у спровођењу комасације.

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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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Укупан рок завршетка свих геодетско-техничких радова на комасацији је 36 месеци.

Табела 18: Динамички план реализације радова на премеру грађевинског рејона

РАДОВИ И АКТИВНОСТИ
ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 1. год 2. год

Израда главног пројекта катастарског
премера и обнове катастра
непокретности
Израда  и реализација пројекта
геодетске референтне мреже
премера (извођач радова)
Утврђивање и обележавање границе
грађевинског подручја (извођач
радова)
Идентификација и обележавање
граница парцела
и објеката (извођач радова)
Геодетско мерење, преузимање и
прикупљање описних података о
непокретностима и података о
имаоцима права на непокретностима
– (извођач радова)
Израда скица детаља – фотоскица
(извођач радова)

Израда списка кућа и азбучног
списка корисника (извођач радова)

Катастарско класирање земљишта
(извођач радова)
Израда дигиталног катастарског
плана, нумерација катастарских
парцела и рачунање површина
(извођач радова)

Израда дигиталног ортофотоа

Формирање привремене базе
података катастра непокретности
(извођач радова)
Израда техничког извештаја и
елабората прикупљања катастарских
података (извођач радова)

Крајњи рок увођења у посед учесника комасације је крај новембра треће године извођења
радова уколико се они изводе према динамици датој у табели (Табела 19), у којој су дати
оптимални рокови извођења осталих радова. У табели (Табела 18) приказана је динамика
реализације радова на премеру грађевинског рејона.
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О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Табела 19: Динамички план реализације радова на комсацији
РАДОВИ И
АКТИВНОСТИ 1. год 2. год 3. год 4. год

I ФАЗА
Преузимање података
катастра
непокретности,
просторно планске и
остале документације
Израда главног
пројекта комасационог
премера и уређења
земљишне територије
комасацијом
Израда елабората
омеђавања –
обележавање границе
комасационог подручја
Израда дигиталног
ортофотоа
Утврђивање фактичког
стања
Премер комасационог
подручја-сталних
објеката и
виегодишњих засада
Утврђивање вредности
(комасациона процена)
земљишта
II ФАЗА
Израда и излагање на
јавни увид пројекта
пољских путева и
осталих з. површина
Аналитичка обрада
главног пројекта
комасације – путне
мреже и намене
простора
Израда плана
техничког уређења
комасационог подручја
Израда документације
за расподелу
комасационе масе
Расподела
комасационе масе
Израда геодетске
основе за
обележавање новог
стања
Израда плана
геодетског
обелележавања новог
стања
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На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
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III ФАЗА
Реализација плана
геодетског
обележавања новог
стања
Израда ДКП-а новог
стања
Израда исказа новог
стања
Израда записника о
привременој
примопредаји
земљишта
Увођење у посед
учесника комасације
Катастарско класирање
земљишта
Доношење решења о
расподели
комасационе масе
Израда техничких
извештаја и елабората
премера
Израда прегледне
карте
Израда базе података
кат. непокретности
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7. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПРОГРАМА (АНАЛИЗА
ТРОШКОВИ/КОРИСТИ) - ПРЕТХОДНА СТУДИЈА
ОПРАВДАНОСТИ

На основу анализе:

• потреба уређења пољопривредног земљишта;

• потреба корисника за ажурним подацима државног премера и катастра
непокретности;

• изводљивости и динамике радова (која се односила на опис и образложење
физичке изводљивости Програма и предвиђених техничко-технолошких решења);

• сагледавања организационе форме вођења и управљања пројектима комасације и
обнове државног премера и оснивања катастра непокретности;

• резултата сличних програма на територији Србије.

извршена је финанијска анализа и оцена оправданости овог програма.

Анализа је сачињена по методологији објављеној у Правилнику о садржини, обиму и начину
израде претходне студије оправданости и студије оправданости за изградњу објеката
(„Службени гласник РС“, број 80/05).

7.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УЧЕСНИЦИМА И ИНВЕСТИТОРИМА

Потенцијални учесници и инвеститори реализације овог програма су:

1. Општина Ковачица

Средства за спровођење комасације општина Ковачица ће обезбедити из средстава
оствареним од давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

2. Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и
шумарство6

На основу oдлука о буџету АП Војводине, Покрајински секретаријат за пољопривреду,
водопривреду и шумарство доноси акта о утврђивању програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне Покрајине Војводине и
расписује конкурсе за доделу бесповратних средстава (најчешће општинама до 50%, а
месним заједницама до 100% средстава) из буџета АП Војводине намењених за:

6 www.psp.vojvodina.gov.rs
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одводњавање, уређење атарских путева, израду техничке документације везане за заштиту,
уређење и коришћење пољопривредног земљишта, за комасацију и др.

Најчешћи услов за добијање ових средстава је да постоји сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде на Програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта.

Покрајински секретаријат расписује конкурсе и за:

• доделу бесповратних средстава у области руралног развоја на обнови и развоју
села, развоју путева;

• суфинансирање програма и пројеката у области шумарства и ловства (на пример
за: проширене репродукције шума, подизање нових шума и мелиорације
деградираних шума);

• средстава за реконструкцију и изградњу рибњачких површина и др.

3. Фонд за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине7

Фонд 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 у другим областима за
живот грађана Војводине.

Стручну оцену улагања у пројекте локалних самоуправа врше савети које је именовао
Управни одбор Фонда.

4. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде9 - Управа
за пољопривредно земљиште (Београд, Обилићев венац, 9-11)

Влада Републике Србије доноси Уредбу о утврђивању Програма извођења радова на
заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта за доделу бесповратних
средстава путем конкурса.

Конкурс расписује и средства одобрава Управа за пољопривредно земљиште.

5. Републички геодетски завод8

У реализцији овог пројекта Републички геодетски завод учествује кроз:

• доношење Одлуке о катастарском премеру и обнови катастра непокретности;

• излагање података премера на јавни увид;

• преглед и пријем елабората и техничких извештаја;

7 www.fkuapv.org
9www.minpolj.gov.rs
8 www.rgz.sr.gov.rs
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• израду базе података и оснивање катастра непокретности.

Сагласно члану 5. Закона о државном премеру и катастру,  када се средства за финансирању
радова на обнови премера и изради катастра непокретности обезбеђују од поклона
(донација), локалне самоуправе и других заинтересованих правних и физичких лица, уговором
се одређују радови који ће се финансирати из тих средстава.

Пошто општина Ковачица учествује и у финансирању радова на обнови премера, тада ће она
уговором са Републичким геодетским заводом дефинисати међусобне односе у погледу
радова које финансира као и у погледу бенефита које остварује по том основу.

6. Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге,
пољопривредна домаћинства (учесници комасације)

Пољопривредна предузећа, предузетници и земљорадничке задруге и пољопривредна
домаћинства (учесници комасације) могу учествовати у финансирању радова на комасацији,
ако након усвајања програма искажу свој интерес и закључе споразум о учешћу у
финансирању радова.

Република Србија, у поступку комасације, нема обавезу да додатно учествује у финансирању
радова из става 1. ове тачке, као учесник у комасацији.

7.2. ОЦЕНА ПРОГРАМА

1. Финансијска (комерцијална) оцена

Применом техника анализе трошкова и користи оцењено је да се 90% користи реализацијом
овог пројекта остварује са 50% трошкова.

2. Друштвена (национална) оцена

Друштвено-економске користи (ефекти) који се дефинишу као позитивни учинци овог пројекта
(примарни, секундарни и немерљиви) на процес укупног друштвено-економског развоја
општине Ковачица су:

А. Извршењем радова на комасацији:

1. Повећање приноса на постојећим површинама услед:

• одвођења сувишних вода, односно побољшања водно-ваздушног режима у
земљишту (приноси околних парцела се повећавају до 10%);

• боље оријентације парцела у односу на стране света (приноси се повећавају за
5 до 10%);

• повећања површина обрадивог земљишта услед крчења шикара и дрвенастог
растиња на међама.

2. Повећање приноса услед повећања обрадивих пољопривредних
површина због:
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• смањења броја, дужине и ширине међа, разора и увратина (приноси се
повећавају до 2,5%);

• привођења култури необрадивих површина у обрадиве.

3. Смањење трошкова и губитака у пословању и повећање
продуктивности рада услед:
• смањења броја парцела, односно транспортних трошкова (смањење  превоза

по једном хектару после комасације је и до 40% од укупних пређених
километара), услед груписања поседа;

• могућности несметане примене и рационалног коришћења савремених машина
и нових агротехничких мера на већим парцелама и парцелама правилног
облика;

• смањења празних ходова машина и радника на самој парцели и смањење
времена обраде поседа;

• уштеда у семену до 10% услед повећања површина парцела.

Друштвене користи које настају реализацијом пројекта комасације, које се дефинишу као
позитивни учинци на процес друштвено-економског развоја, могу се сврстати у:

1. Примарне или директне користи

• које имају потрошачи роба или услуга чију производњу омогућује комасација;

• већа набавка и рационална примена механизације и смањење потреба за
живом радном снагом.

2. Секундарне или индиректне користи

• изградња функционалне мреже некатегорисаних пољских путева;

• реконструкција локалних путева мањег обима;

• решавање имовинско-правних односа у поступку комасације смањује трошкове
учесника комасације;

• имплементација просторних и урбанистичких планова без спровођења
поступака експропријације.

3. Немерљиве користи, тј. оне које се не размењују на тржишту и тешко
их је, или немогуће изразити у новчаној вредности

• остварење рационалне организације и коришћења простора;

• промена производне структуре;

• брже технолошко трансформисање и увођење квалитативних фактора развоја
и привређивања;

• побољшање животне средине и смањење степена угрожености животне
средине, и др..

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Б. Обновом премера и оснивањем катастра непокретности:

1. Формираће се ажурна и јединствена дигитална база просторних података и
података о праву својине на свим непокретностима;

2. Формираће се дигитална база просторних и алфанумеричких података за
израду и презентацију урбанистичких планова у дигиталном облику;
• смањује се време за њихову израду за око 30%, и

• омогућује се Интернет дистрибуција планова, односно излагање нацрта
планова на јавни увид.

3. Формираће се база података за потребе уређења, заштите и коришћења
пољопривредног земљишта;

(за контролу субвенција и кредитних аранжмана, израду катастра вишегодишњих
засада, регистра пољпоривредних газдинстава и израду информационог система о
пољопривредном земљишту);

4. Обезбеђује се подршка трајном развоју општине (из тог разлога и Општина
мора да брине о питањима савремених евиденција о непокретностима) и подршка
економији која је већ сада у процесу интернационализације.
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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8. ПРИЛОЗИ
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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ПРИЛОГ БРОЈ 1: ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА – ПРОСТОРНЕ
ЦЕЛИНЕ И ОСНОВНЕ КАТЕГОРИЈЕ КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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ПРИЛОГ БРОЈ 2: ПЕДОЛОШКА КАРТА КО ДЕБЕЉАЧА

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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ПРИЛОГ БРОЈ 3: ПРИМЕР РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КОМАСАЦИЈУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
Број: ________
КОВАЧИЦА, ________ 2017. године

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08 и 41/09), члана ___ Статута општине Ковачица и члана _____Одлуке о спровођењу
комасације у катастарској општини Дебељача, општина Ковачица, Скупштина општине, на
својој седници одржаној дана_______.  год., донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за спровођење комасације  у
катастарској општини Дебељача, општина Ковачица

Члан 1.
У Комисију за спровођење комасације у катастарској општини Дебељача, општина Ковачица
именују се седам чланова и исто толико заменика, према програму комасације донетом од
стране Скупштине општине Ковачица на седници одржаној дана ____________. године

Члан 2.
У Комисију се именују следећа лица:

1. _________________________ , судија – председник
_________________________, судија, – заменик

2. _________________________, дипл. инж. пољ. – члан
_________________________, дипл. инж. пољ. – заменик

3. _________________________, дипл инж. геод – члан
_________________________, дипл инж. геод – заменик

4. _________________________, дипл инж. арх. – члан
_________________________, дипл. инж. арх. – заменик

5. ______________________, представник учесника комасације, - члан
______________________, представник учесника комасације – заменик

6. ______________________, предс. учесника ком., земљорадник – члан
______________________, предс. учесника ком,земљорадник – заменик

7. ______________________, предс. учесника ком., земљорадник, – члан
______________________, предс. учесника ком, земљорадник – заменик

Председник и чланови комисије се именују на период до завршетка поступка комасације у
катастарској општини Дебељача, општина Ковачица.

Члан 3.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је да у складу са Законом о пољопривредном
земљишту и начелима комасације:

• спроведе поступак комасације земљишта у делу катастарске општине Дебељача,
општина Ковачица,

• обједињује рад свих органа и организација које врше одређене послове у поступку
комасације,

• образује поткомисије (за процену земљишта, за утврђивање објеката и
вишегодишњих засада),

• обавља и друге потребне послове у складу са Законом о пољопривредном
земљишту и Начелима комасације.

Члан 4.
Стручне и административне послове Комисије обављаће секретар Комисије,
______________________ дипл. правник.

Члан 5.
Финансијско пословање Комисије водиће Одељење за финансије и буџет управе општине
Ковачица, а налогодавац за употребу и исплату средстава за спровођење поступка
комасације је председник Комисије а у његовом одсуству заменик председника Комисије.

Члан 6.
Трошкови рада Комисије, поткомисија и других стручних тела и појединаца који врше
одређене послове у поступку комасације иду на терет трошкова комасационог поступка.
Накнада за рад председника и чланова комисије и других лица ангажованих на пословима
комасације, ближе је уређена посебним Правилником о накнадама, на који сагласност даје
Скупштина општине Ковачица

Члан 7.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ковачица“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:
КОВАЧИЦА, _______   2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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ПРИЛОГ БРОЈ 4: ПРИМЕР НАЧЕЛА КОМАСАЦИЈЕ

На основу члана 32. става 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“,
бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана ___ Статута општине Ковачица и члана ___ Одлуке о
спровођењу комасације у катастарској општини Дебељача, општина Ковачица („Службени
лист општине Ковачица“, број ____ ), Скупштина општине Ковачица, на седници одржаној
дана  ______  2017. године донела је

ОДЛУКУ
О НАЧЕЛИМА КОМАСАЦИЈЕ  У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ДЕБЕЉАЧА,

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.
Овим начелима уређује се:

1. Предмет комасације;
2. Утврђивање фактичког стања;
3. Принципи расподеле комасационе масе и груписања пољопривредног земљишта

учесника комасације;
4. Комасациона процена земљишта;
5. Пројекaт мреже пољских путева;
6. Вишегодишњи засади и стални објекти;
7. Обезбеђење земљишта за заједничке потребе;
8. Време и начин привремене примопредаје земљишта из комасационе масе;
9. Трошкови комасације;
10. Решење о расподели комасационе масе;
11. Остале одредбе.

Члан 9.
Комасацију у катастарској општини Дебељача, општина Ковачица спроводи Комисија за
комасацију (у даљем тексту: Комисија) формирана одлуком Скупштина општине Ковачица,
број ______ од _______ .

Члан 10.
У поступку комасације сви учесници комасације су равноправни, без обзира на величину
поседа и квалитет земљишта којег су унели у комасациону масу и без обзира да ли се ради о
имаоцима права својине на земљишту у јавној (државној), задружној и приватној својини.

Члан 11.
Све радње у поступку комасације Комисија за комасацију и извођачи радова врше јавно, уз
учешће учесника комасације.
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 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
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Члан 4. 
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ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
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 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
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Учесници комасације у току целог поступка комасације имају право увида у писмене исправе
(записнике о утврђивању фактичког стања, исказе земљишта, прегледне планове
комасационе процене, мреже пољских путева) и осталу документацију.
Комисија је дужна да учеснику комасације пружи сва потребна обавештења и да на  увид
податке у вези са комасацијом.
У току поступка комасације учесници комасације могу подносити приговоре и друга правна
средства у, складу за законом.

Члан 12.
У поступку комасације није допуштен повраћај у пређашње стање и обнова поступка.

II ПРЕДМЕТ КОМАСАЦИЈЕ

Члан 13.
Предмет комасације су сва земљишта у ванграђевинском подручју (пољопривредна, шумска и
земљишта под објектима) у катастарској општини Дебељача, општина Ковачица.

III УТВРЂИВАЊЕ ФАКТИЧКОГ СТАЊА

Члан 14.
Подаци о праву својине и другим правима на земљишту и објектима који се уносе у
комасациону масу, узимају се са стањем из катастра непокретности који води Служба за
катастар непокретности у Ковачици, Републичког геодетског завода, или се узимају на основу
фактичког стања.
Ако је фактичко стање на терену спорно у погледу права својине и других права и не слаже се
са стањем у катастру непокретности, земљиште и објекти ће се унети у комасациону масу на
основу фактичког стања.
У поступку утврђивања фактичког стања могу се, без такси и пореза, вршити:

• измена података о имаоцима права на непокретностима,
• споразумна замена парцела-земљишта,
• поклони парцела-земљишта,
• спровођење уговора о промету који нису имали прописану форму (писани без

судске овере и усмени који су у целости извршени),
• оставинска расправа (само у случају ако су присутни сви наследници и ако

споразумно одреде деобу и начин деобе),
• уговори о доживотном издржавању;
• брисање права плодоуживања,
• пренос права на основу изјава сведока о одржају,
• развргнуће имовинских (сувласничких) заједница,
• остали случајеви који се откривају у поступку утврђивања фактичког стања

(откривање ништавих уговора и др.).
Радње из става 3. овог члана се могу вршити до почетка поступка узимања изјава о груписању
поседа (узимање жеља).
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Утврђено фактичко стање се уноси у Записник о утврђивању фактичког стања, кога потписују
учесници у поступку и председник Комисије за комасацију.
Спорове услед неслагања фактичког и правног стања решава надлежни суд.

IV ПРИНЦИПИ РАСПОДЕЛЕ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ И ГРУПИСАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УЧЕСНИКА КОМАСАЦИЈЕ

4.1. Општи принципи расподеле комасационе масе и груписања поседа

Члан 15.
Сваки власник земљишта добија из комасационе масе земљиште одговарајуће вредности и
удаљености од насеља, као и положаја који пружа приближно једнаке могућности у погледу
начина обраде које је имао пре комасације.
Просечна удаљеност се цени на основу укупне удаљености свих земљишта које је учесник
комасације унео и земљишта које је добио из комасационе масе.
При расподели земљишта из комасационе масе сваки учесник комасације мора да добије што
боље заокружено земљиште, земљиште правилнијег облика и на мањем или истом броју
места него што је унео у комасациону масу уколико је унео земљиште на два или више места.

Члан 16.
Укупна вредност земљишта које се даје из комасационе масе не може бити мања нити већа
од 10% од укупне вредности земљишта унетог у комасациону масу (укључујући и умањење за
заједничке потребе), а укупна површина земљишта која се даје из комасационе масе не може
бити мања нити већа од 20% од укупне површине земљишта унетог у комасациону масу, осим
ако се комисија и учесник комасације другачије не споразумеју.
Ако учесник комасације добије из комасационе масе већу вредност земљишта од унетог,
умањеног за износ одбитка за заједничке потребе, разлику плаћа у новцу, односно ако добије
мању вредност земљишта од унетог по одбитку за заједничке потребе, разлика му се
исплаћује у новцу.
Решењем о расподели комасационе масе утврђује се висина накнаде за разлику у вредности
земљишта унетог у комасациону масу и земљишта добијеног из комасационе масе.

Члан 17.
После усвајања прегледног плана комасационе процене и пројекта комасације, комисија
упознаје сваког учесника комасације са стањем у исказу земљишта, узима његову изјаву о
предлогу груписања (жељу) и расподели земљишта које му припада из комасационе масе, и о
томе саставља записник. У записник се уноси и примедба на исказ земљишта.

Члан 18.
Предлог расподеле земљишта из комасационе масе који се приказују на прегледном плану
расподеле земљишта, Комисија за комасацију излаже на јавни увид.
Прегледни план расподеле земљишта садржи нарочито: графички приказ пројеката
комасације, границе парцела свих учесника комасације са уписаним бројем одговарајућег
исказа земљишта.
Рок излагања прегледног плана расподеле земљишта је најмање петнаест дана.
На предлог расподеле земљишта из комасационе масе учесници комасације могу да ставе
примедбе.

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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О примедбама Комисија за комасацију решава све до привремене примопредаје земљишта
добијеног из комасационе масе.

Члан 19.
Приликом расподеле комасационе масе настојаће се, уколико је то могуће, да се ранијем
власнику поново доделе заливни системи, бунари, вишегодишњи засади уколико су они
подигнути или саграђени пре почетка комасације.

Члан 20.
Власници земљишта који поседују земљиште поред тврдих путева, у поступку комасације
добиће земљиште уз тврди пут, тј остаће на истој локацији.

4.2. Посебне одредбе о груписању земљишта

Члан 21.
Учесници комасације биће позивани на јавну расправу о груписању земљишта коју спроводи
Комисија и њена тела тако да прво буду позивани учесници који имају објекте, воћњаке и
винограде, учесници који имају већи посед земљишта и то земљишта бољег квалитета из
виших процембених разреда, те који имају груписано земљиште на једном месту.

Члан 22.
Учесници комасације који чине једно домаћинство (родитељ и деца, супружници, браћа и
слично) биће надељени по правилу тако да земљиште добију једно уз друго.

Члан 23.
Уколико се чланови свих старачких домаћинстава учесника комасације усагласе, њихово
пољопривредно земљиште се може груписати на једном месту и чинити комплекс.

Члан 24.
Поседници земљишта који у поступку утврђивања фактичког стања нису доказали право
својине, а земљиште је остало у поседу, као и земљиште власника који нису присуствовали
расправи приликом излагња старог (претходног) стања као и приликом утврђивања новог
положаја земљишта (лице непознатог боравишта и слично) лоцираће се по правилу, ако је то
могуће, на једном месту.

Члан 25.
Укупни посед сувласника учесника комасације, ако је то могуће, лоцираће се један поред
другог.

Члан 26.
Власници могу изразити потребу да приликом наделе земљишта добију посед формиран
поред поседа својих сродника или других лица са којима обрађују земљу, а Комисија ће имати
у виду овакву потребу учесника комасације.

Члан 27.
Учесници комасације који имају закључен уговор о доживотном издржвању и вишегодишњи
уговор о закупу и плодоуживању, лоцираће се по правилу, и уколико је то могуће, уз
земљиште даваоца издржавања односно закупопримца или плодоуживаоца.
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Члан 28.
Учесници комасације који сачињавају исто пољопривредно газдинство могу од Комисије
тражити да им се додели земљиште једно поред другог у циљу лакшег и економичног
обрађивања земљишта.
Захтев из става 1. овог члана Комисија је дужна узети у обзир и настојати да се таквим
захтевима удовољи, где је то могуће.

Члан 29.
Учесници комасације уколико буду добили из комасационе масе земљиште нижих
процембених разреда пошто не могу добити накнаду у земљишту, разлика им се надокнађује
у новцу.

Члан 30.
Учесницима комасације који у поступку расподеле комасационе масе нису присуствовали
расправи, обезбедиће се земљиште према стању које се води у катастру непокретности.

V КОМАСАЦИОНА ПРОЦЕНА ЗЕМЉИШТА

Члан 31.
У поступку комасационе процене, земљишта се разврставају у процембене разреде на основу
педолошког састава и положаја земљишта као и других услова који су од значаја за
утврђивање вредности земљишта.
Земљишта сличног квалитета и положаја сврставају се у посебне разреде. Број процембених
разреда зависи од педолошке разноликости земљишта, а међусобни однос процембених
разреда произилази из производне вредности земљишта груписаних по процембеним
разредима и тржишне вредности земљишта.
Поткомисија за комасациону процену земљишта саставља записник о комасационој процени и
доставља га Комисији.
Прегледни план комасационе процене и записник о комасационој процени излажу се на јавни
увид у трајању од 15 дана.
На Прегледни план комасационе процене и Записник о комасационој процени, учесници
комасације за време трајања излагања могу да стављају примедбе.
По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана комасационе процене и
разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план комасационе процене.

VI ПРОЈЕКАТ МРЕЖЕ ПОЉСКИХ ПУТЕВА

Члан 32.
Мрежа пољских путева ће се изградити на основу главног пројекта.
Прегледни план мреже пољских путева излаже се на јавни увид у трајању од 15 дана у
просторијама месне заједнице .
На Прегледни план мреже пољских путева, учесници комасације за време трајања излагања
могу да стављају писмене примедбе.
По истеку рока за излагање на јавни увид Прегледног плана мреже пољских путева и
разматрања примедби, Комисија коначно усваја Прегледни план.
Пре коначног усвајања Прегледног плана мреже пољских путева Комисија мора прибавити
мишљење Одбора учесника комасације.
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44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Члан 33.
У поступку пројектовања мреже пољских путева настојаће се да се вишегодишњи засади и
трајни објекти уклопе у пројекат мреже пољских путева и неће се рушити без обзира да ли су
изграђени са дозволом или без дозволе.

Члан 34.
Земљиште у комасационом подручју које се користи за повртарску производњу (баште) по
правилу ће се уклопити у пројекта мреже пољских путева са истом наменом.

VII ВИШЕГОДИШЊИ ЗАСАДИ И СТАЛНИ ОБЈЕКТИ

Члан 35.
Виногради, воћњаци, земљишта под вишегодишњим засадима и земљишта на којима постоје
објекти, а не улазе у фактичко стање и следствено томе обухваћени су комасационим
подручјем, по правилу остају ранијим власницима, учесницима комасације, а у комасацији се
има евентуално извршити само исправка неправилних међних линија.

Члан 36.
Уколико се груписањем земљишта не може вратити зграда, вишегодишњи засад и слично,
исти има право на правичну накнаду у складу са законом.
Ако је земљиште на коме се налази неки објекат, воћњак, виноград или луцериште одузето
неком учеснику комасације у циљу груписања земљишта, онда је ранијем власнику дужан
исплатити правичну накнаду нови имаоц права – учесник комасације.
Правична накнада се утврђује посредством Комисије за комасацију на основу споразума
бившег власника и новог имаоца права на непокретности.

Члан 37.
Земљиште под детелином луцерком, уколико је засејана на површини већој од 10 ари, ако
није старија од пет година, сматраће се вишегодишњим засадом и накнада за ово земљиште
власнику земљишта исплаћиваће се у виду потребне количине семена за предметну
површину и трошкове дубоког орања.
Учесници комасације који имају засађену луцерку дужни су пријавити своје луцериште
најдаље месец дана пре напуштања старог поседа Комисији за комасацију која ће преко
поткомисије извршити процену луцеришта.
Земљиште засејано другим врстама детелине као и земљиште засејано луцерком у површини
мањој од 10 ари неће се сматрати вишегодишњим засадом и третираће се као „голо“
земљиште.

VIII ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОТРЕБЕ

Члан 38.
У поступку комасације обезбеђује се земљиште за заједничке потребе насеља (земљишта за
изградњу мреже пољских путева и регулацију водотокова, за комуналне и друге потребе
насеља).
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Земљишта обезбеђују учесници комасације сразмерно унетој површини, односно вредности
земљишта и то без накнаде.
Ако се услед смањења мреже путева и водотокова и осталих јавних објеката повећа укупна
површина обрадивог земљишта у комасационој маси иста постаје државна својина, односно
својина општине Ковачица.

IX ВРЕМЕ И НАЧИН ПРИВРЕМЕНЕ ПРИМОПРЕДАЈЕ ЗЕМЉИШТА ИЗ
КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

Члан 39.
Привремена примопредаја земљишта из комасацоине масе отпочеће кад се стекну сви
фактички и формално-правни услови, а завршиће се најкасније до 15. новембра друге године
комасционог процеса.
Привремена примопредаја земљишта извршиће се пре доношења Решења о расподели
комасационе масе, о чему ће Комисија сачинити Записник о привременој примопредаји
земљишта.

Члан 40.
Сви учесници комасације дужни су да приликом примопредаје земљишта очисте земљиште
које се предаје у комасациону масу. Учесник комасације дужан је да очисти земљиште од
пањева, шибља, од сламе, сена, кукурузовине и сличног до привремене примопредаје
земљишта у посед.
Ако учесник комасације не поступи у складу са одредбама из наведених ставова Комисија ће
дати налог да се потребни радови изврше на терет тог учесника комасације.

X ТРОШКОВИ КОМАСАЦИЈЕ

Члан 41.
Трошкове геодетско-техничких радова у поступку комасације, трошкове рада Комисије за
комасацију и њених поткомисија и трошкове инвестиционих улагања у вези са спровођењем
комасације сноси општина Ковачица.
Под трошковима комасације подразумевају се трошкови оних радњи, односно радова који се
искључиво или претежно изводе ради комасације.
Под трошковима инвестиционих улагања подразумевају се нарочито: трошкови изградње
нове мреже пољских путева, мањих пропуста на водотоковима изграђених након пројекта
нове мреже пољских путева, уклањање објеката, крчење шикара и чишћење и равнање
терена.

XI РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

Члан 42.
Комисија доноси решења о расподели комасационе масе.
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Против решења о расподели комасационе масе учесник комасације може изјавити жалбу
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана од дана његовог
достављања.

Члан 43.
До правноснажности решења о расподели земљишта из комасационе масе, спорови који се у
поступку комасације између учесника комасације појаве (сметње поседа привремено
додељеног земљишта), и спорови о накнади штете између учесника комасације и извођача
радова (штете на усевима и вишегодишњим засадима изазване крчењем и чишћењем терена,
ископом водотокова и извођење геодетско-техничких радова) могу да се решавају
поравнањем пред Комисијом.

XII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 44.
Учесницима комасације, којима је извођењем радова у поступку комасације, дошло до
оштећења њихових парцела, имају право на накнаду за стварну штету уколико је земљиште
било приведено култури а не изгубљену добит услед тога што су били спречени у обради свог
поседа.
Учесници комасације из претходног става дужни су пријавити штету Комисији за комасацију у
року од 30 дана од дана сазнања за штету а најкасније у року од 60 дана од дана настанка
штете.
Стварну штету утврђује поткомисија образована од стране Комисије за комасацију, а
споразум о накнади штете закључује се између Комисије и оштећеног учесника комасације.

Члан 45.
Све службености установљене на пољопривредном земљишту, престају да постоје.

Члан 46.
Престаће се са употребом и коришћењем старих пољских путева, у моменту увођења у посед
надељеног земљишта.

Члан 47.
Стварни терети уписани на старом поседу учесника комасације преносе се на новодобијено
земљиште.

Члан 48.
Учесници комасације могу користити земљиште унето у комасациону масу (стари посед) до
увођења у новои посед. Након тога земљиште (стари посед) не треба ђубрити, орати и слично
у сврху употребе за наредну годину.

Члан 49.
Учесници комасације дужни су да земљиште унето у комасациону масу (стари посед) очисте
од кукурузовине, сламе, сена и друго, најдоцније у року до 1. новембра  текуће године.
Ако учесници комасације не поступе према обавези из претходног става земљиште ће се
очистити о трошку учесника.
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Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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XIII ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 50.
Начела комасације ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ковачица“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: _______
КОВАЧИЦА, _____   2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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ПРИЛОГ БРОЈ 5: ПРИМЕР РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ
МАСЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Општина: Ковачица
Катастарска општина: Дебељача
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број:_________
Датум:__________

На основу члана 43. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/06,
65/08, 41/09 и 112/15) Комисија за комасацију Скупштина општине Ковачица, на седници
одржаној дана _________  донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАСПОДЕЛИ КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ

1. Учеснику комасације, имаоцу права на непокретностима
Име (име једног родитеља) и презиме, односно

назив учесника комасације (ЈМБГ/МБ)
Место становања

-седиште, улица,
кућни број

Број
исказа

престаје право својине на непокретностима - земљшиту унетом у комасациону масу, и то:
Број парцеле Потес-звано

место
Кат.

култура
Кат.

класа
Површина Вредност

(у вредносним јединицама)
основни подброј ха а м2 Број

разреда
Вредност по
разредима

Разред Површина Вредност
1.разред
2.разред
3.разред
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Члан 1. 
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4.разред
5.разред
6.разред
7.разред
8.разред

Без разреда

Учесник уноси у
комасациону масу
Умањење за заједничке
потребе
Укупна вредност за наделу

2. Учеснику комасације додељује се земљиште из комасационе масе, и то:
Број

парцеле
Број

табле
Потес-
звано
место

Кат.
култура

Кат.
Класа

Површина Вредност
(у вредносним јединицама)
Број

разреда
Вредност по
разредима

УКУПНО:

1.разред
2.разред
3.разред
4.разред
5.разред
6.разред
7.разред
8.разред

Без разреда

Учесник добија из
комасационе масе
Дугује
Потражује

На додељено земљиште из комасационе масе, учесник комасације стиче право својине по
правноснажности овог решења о расподели комасационе масе.
3. Учесник комасације добио је из комасационе масе земљиште исте вредности као

вредности земљишта коју је унео у комасациону масу, умањену за вредност за заједничке
потребе. Проценат умањења вредности за заједничке потребе усвојила је Комисија за
комасацију приликом усвајања пројекта мреже пољских путева и објеката на комасационом
подручју.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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4. Примопредаја додељеног земљишта, која је извршена по Записнику о привременој
примопредаји, број _____, од дана________, по правноснажности овог решења, сматра се
коначном.

5. Учесник комасације је дужан да земљиште унето у комасасациону масу очисти од шикара,
дрвенастог жбуња, кукурузовине, сламе и сена, најкасније до ___________.

6. На додељено земљиште уписују се следећи терети и ограничења:
__________________________________________________________
__________________________________________________________

О б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е

Скупштина општине Ковачица, сходно чл. 31. и 34. Закона о пољопривредном земљишту
("Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15), донела је одлуку број ________ од
_______. године о спровођењу комасације у катастарској општини Дебељача, општина
Ковачица.
Истовремено са доношењем одлуке о спровођењу комасације, сходно члану 35. Закона о
пољопривредном земљишту, Скупштина општине Ковачица образовала је Комисију за
комасацију и поткомисије за комасациону процену земљишта и утврђивање вишегодишњих
засада и објеката.

У смислу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту:
• извршена је комасациона процена земљишта која улазе у комасациону масу, са

прегледном картом процембених разреда и табелом њиховог међусобног
релативног односа, која је била изложена на јавни увид у року од 15 дана и која је
усвојена од стране Комисије за комасацију.

• утврђено је фактичко стање поседа за сваког учесника комасације, излагањем
постојећег стања базе података катастра земљишта за КО Дебељача и о чему
је за сваког учесника састављен записник,

• утврђени су вишегодишњи засади и објекти и са прегледном картом изложени на
јавни увид у року од 15 дана и усвојени од стране Комисије за комасацију

На основу Програма комасације, претходних радова и преузетих расположивих пројеката,
израђен је пројекат мреже пољских путева. Пројекат је изложен на јавни увид у трајању од
15 дана и након тога усвојен од стране Комисије за комасацији.
На основу Записника о утврђивању фактичког стања и вредности парцела за сваког

учесника комасације је састављен Исказ земљишта.
Пре расподеле земљишта из комасационе масе Скупштина општине Ковачица је донела

Начела расподеле комасационе масе, број
_______________ од __________. године  за комасационо подручје.
За расподелу земљишта из комасационе масе сваки учесник је посебно позиван да се упозна
са стањем земљишта пре расподеле у Исказу земљишта и да да изјаву где жели да му се
групише земљиште, о чему је састављен записник.
На основу Начела расподеле комасационе масе и изјава учесника о груписању земљишта
Комисија за комасацију је, на основу чл. 40. и 42. Закона о пољопривредном земљишту,
саставила Предлог расподеле комасационе масе и графички га приказала на прегледном
плану.  Предлог расподеле комасационе масе изложен је на јавни увид у времену од _______
до _______ на који су учесници комасације могли да ставе примедбе.
После разматрања примедби од стране Комисије за комасацију, учесник комасације је
писмено обавештен о разлозима прихватања, односно не прихватања примедби, након
чега је извршена привремена примопредаја, о чему је састављен записник, а која ће се по
превноснажности овог решења сматрати коначном.
Износ накнада у динарима за више или мање добијену вредност, утврђена је од стране
Комисије за комасацију по истим критеријумима за све учеснике комасације, а на бази
одређивања динарске вредности јединице (разреда) комасационе процене.

Strana 185  Broj 5         SLUŽBENI LIST OPŠTINE KOVAČICA 11. maj 2018. 
 

 

  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
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сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Применом члана 192. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97,
31/01, "Службени гласник РС", број 30/10) и члана 43. Закона о пољопривредном земљишту,
Комисија за комасацију донела је решење као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ

Против овог решења учесник комасације може изјавити жалбу Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде у року од 15 дана  од дана његовог достављања.
Жалба се подноси преко ове Комисије.

Комисија за комасацију
ПРЕДСЕДНИК

____________________, дипл.правник
Доставити:

• Учеснику комасације,
• Архиви
• Републичком геодетском заводу
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 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 

320



MapSoft д.о.о. Београд Програм комасације КО Дебељача - општина Ковачица

134

ПРИЛОГ БРОЈ 6: ПРИМЕРИ ОСТАЛИХ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ У
ПРОЦЕСУ СПРОВОЂЕЊА КОМАСАЦИЈЕ

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06,
65/08, 41/09, и 112/15) и члана ____ Статута општине Ковачица,
Скупштина општине, на својој седници одржаној дана  ______  донела је

О Д Л У К У
о спровођењу комасације у катастарској општини Дебељача, општина Ковачица

Члан 1.
Одређује се спровођење комасације пољопривредног земљишта у катастарској општини
Дебељача, општина Ковачица.

Члан 2.
Предмет комасације (комасациона маса) су сва земљишта на комасационом подручју у
укупној површини од 4829 хектара.
Граница комасационог подручја из става 1. овог члана описана је у Програму комасације.

Члан 3.
Учесници комасације су власници земљишта која су обухваћена комасационом масом и сва
друга лица која на тим земљиштима имају стварна права или на закону заснован правни
интерес.

Члан 4.
Комасацију, на основу ове Одлуке о спровођењу комасације, спроводи Комисија за
спровођење комасације, коју Скупштина општине Ковачица образује посебним решењем.

Члан 5.
Финансијско пословање Комисије за спровођење комасације спроводи Одељење за
финансије и буџет управе општине Ковачица.

Члан 6.
Од дана објављивања одлуке о спровођењу комасације не може се вршити изградња
објеката и подизање вишегодишњих засада на комасационом подручју.

Члан 7.
Поступак комасације спроводиће се на основу Закона о пољопривредном земљишту и у
складу са Начелима комасације која ће донети Скупштина општине Ковачица.

Члан 8.
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41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Ковачица забележиће у
катастару непокретности спровођење комасације.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Ковачица".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: _______
КОВАЧИЦА, _____   2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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На основу члана ____ Статута општине Ковачица, а у вези са чланом _____  Решења о
образовању Комисије за спровођење комасације у катастарскеој општини Дебељача, општина
Ковачица Скупштина општине на седници одржаној дана _________.  године донела је:

П Р А В И Л Н И К
О НАКНАДАМА ЗА РАД КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

КОМАСАЦИЈЕ У КАТАСТАРСКОЈ ОПШТИНИ ДЕБЕЉАЧА, ОПШТИНА КОВАЧИЦА

Члан 1.
Овим правилником утврђује се висина накнаде за рад чланова Комисије за спровођење
поступка комасације (у даљем тексту: Комисија), секретара Комисије, чланова поткомисија,
стручних радних тела и других лица ангажованих на обављању административно-техничких
послова од стране Комисије, приликом спровођења поступка комасације.

Члан 2.
Председнику и члановима Комисије, секретару Комисије, члановима поткомисија и стручних
радних тела за предузимање одређених радњи у поступку комасације и другим лицима
(службена лица, и др.) ангажованих од стране Комисије на обављању административно-
техничких послова, припада накнада за време проведено на пословима комасације и у вези са
тим пословима, као и накнада трошкова превоза под условима и на начин утврђен овим
правилником.

Члан 3.
Председнику и заменику председника Комисије, припада накнада за рад у висини од _______
динара, док осталим члановима Комисије, секретару Комисије, члановима поткомисија и
других тела које именује Комисија припада накнада за рад у висини од _________ динара.

Члан 4.
Накнада из члана 3. овог правилника утврђује се зависно од времена проведеног на
пословима комасације. За рад који траје мање од осам часова дневно, а више од четири часа
дневно, накнада се умањује за 50 %.

Члан 5.
Превоз лица из члана 2. овог Правилника организује Скупштина општине Ковачица.
Уколико лица из члана 2. овог правилника користе услуге јавног превоза припада им накнада
трошкова превоза на рад и са рада, у висини цене превоза у јавном саобраћају на територији
општине Ковачица.

Члан 6.
Исплата накнаде утврђене овим правилником вршиће се по овереним исплатним листовима
Председника Комисије, односно у његовом одсуству заменика председника Комисије, на терет
трошкова комасационог поступка са предметне позиције ____________, Буџета општине
Ковачица.
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Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
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04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
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Члан 7.
Евиденцију и записник о времену проведеном на пословима комасације и у вези тих послова
за лица из члана 2. овог правилника, као и исплатне листе из члана 6. овог правилника води
секретар Комисије.
Обрачун и исплату накнада врши Одељење за буџет и финансије општинске управе
Ковачица, најкасније до 10. у месецу за претходни месец.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Ковачица“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА КОВАЧИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: _______

КОВАЧИЦА, ______    2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
________________________
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Општина: Ковачица
Катастарска општина: Дебељача
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Број: ____________ (Број исказа)
Датум:__________

На основу члана 35. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.
62/06, 65/08, 41/09, и 112/15) Комисија за комасацију Скупштина општине Ковачица,
саставила је следећи

З  А  П  И  С  Н  И  К
О ПРИВРЕМЕНОЈ ПРОМОПРЕДАЈИ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА ИЗ

КОМАСАЦИОНЕ МАСЕ ЗА КО ДЕБЕЉАЧА

Привремена примопредаја започета је дана _______  у ______ часова.

ПРИСУТНИ:

1.Учесник комасације:__________________________________________________
2.Представник Комисије за комасацију:____________________________________
3.Геодетски стручњак: _________________________________________________

Учеснику комасације је саопштено да је позван ради привремене примопредаје земљишта
и објеката из комасационе масе који су садржани у Исказу број ____ КО Дебељача.
Показане су му међне белеге парцеле-а коју-е добија из комасационе масе у КО
Дебељача и то:

Број табле Привремени
број парцеле

Положај
парцеле у

табли

Површина
2

ха  ари  м

Вредност Примедба

Учесник комасације у вези предње примопредаје изјављује следеће:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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Приморедаја је завршена дана _________  у ____ часова.
Овај записник састављен је на лицу места дана ______ 2017. године

Записник су прочитали и потписују:

Учесник комасације:               Геодетски стручњак:              Представник комисије:
__________________              ____________________         ___________________

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
Општина: Ковачица
Катастарска општина: Дебељача
КОМИСИЈА ЗА КОМАСАЦИЈУ
Датум:________

На основу члана 33. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр.
62/06, 65/08, 41/09, и 112/15) Комисија за комасацију Скупштина општине Ковачица,
саставила је следећи

ЗАПИСНИК О УТВРЂИВАЊУ ФАКТИЧКОГ СТАЊА
број :_____

Веза са записником број:_____

ПОДАЦИ О ИМАОЦУ ПРАВА-УЧЕСНИКУ КОМАСАЦИЈЕ:
Странка у комасационом

поступку
Име, име једног родитеља и

презиме/ назив
ЈМБГ / МБ

Пребивалиште
(седиште-место)

Улица Кућни
број

Обим
права

Облик
својине

ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА:

Број парцеле Потес - звано место Површина

Основ својине

ПримедбаЛист
непокре

Уговори,
исправе и

други докази
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  Službeni list 
    OPŠTINE KOVAČICA 

 
 

Godina XXXIX              11. maj 2018. godine                           Godišnja pretplata 1500 din. 
Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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ПОДАЦИ О ТЕРЕТИМА И ОГРАНИЧЕЊИМА (Постојање стварног права
другог лица или забележба):

Изјава странке и евентуалне изјаве других лица са потписима, којима се, на основу
предочених доказа и података, прихвата фактичко стање својине утврђено овим
записником:

Странка:
_____________________
_____________________ Комисија за комасацију

____________________________
Председник комисије
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Broj 5            K o v a č i c a                                    Cena primerka 150 din. 
 
 
44. 

На основу члана 32. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина oпштинe Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г.  донела је  

 
О Д Л У К У 

 О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 
Члан 1. 

 
 Овом одлуком доноси се Програм  комасације КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 
 

Члан 2. 
 На основу Програма комасације доносе се начела комасације и израђује техничка документација (пројекти). 
 

Члан 3. 
 Саставни део ове одлуке је  ПРОГРАМ КОМАСАЦИЈЕ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА 
КОВАЧИЦА), који ће се објавити у „Службеном листу Општине Ковачица“. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ковачица". 
 
 
 
ОПШТИНА КОВАЧИЦА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
БРОЈ: 06-31/18-01 
Дана, 11.05.2018.г.         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
КОВАЧИЦА         Златко Шимак, с.р. 
 
45. 

На основу члана 34. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), члана 35. Статута општине Ковачица („Службени лист Општине Ковачица“, бр. 8/08, 9/09), 
сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр. 461-02-00058/3/2017-14 од 
04.04.2018. године и Одлуке савета Месне заједнице Дебељача бр. 68 од 27.04.2018. године, Скупштина општине Ковачица 
на седници одржаној дана 11.05.2018.г. донела је  

О Д Л У К У 
 О СПРОВОЂЕЊУ КОМАСАЦИЈЕ КО ДЕБЕЉАЧА (ОПШТИНА КОВАЧИЦА) 

Члан 1. 
 

 Приступа се спровођењу поступка комасације  земљишта за КО Дебељача (Општина Ковачица). 
 

Члан 2. 
 

 Комасацију спроводи Комисија за комасацију. 
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