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На пснпву члана 60. став 2. Закпна п ппљппривреднпм земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/06,
65/08, 41/09 и 12/2015), члана 1.Одлуке п пдређиваоу надлежнпг пргана за дпнпшеое Гпдишоег
прпграма заштите, уређеоа и кпришћеоа ппљппривреднпг земљишта у ппштини Србпбран и
спрпвпђеоа ппступка даваоа у закуп ппљппривреднпг земљишта у државнпј свпјини („Службени лист
ппштине Србпбран" , брпј: 9/2006, 11/2006 и 12/2016), а уз сагласнпст Министарства ппљппривреде и
заштите живптне средине, бр. 320-11-02634/2017-14 пд 29.03.2017. гпдине, председник Општине
Србпбран, дпнпси
ГПДИШОИ ПРПГРАМ
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕОА И КПРИШЋЕОА ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА
ППШТИНЕ СРБПБРАН ЗА 2017. ГПДИНУ
I ППШТИ ДЕП
Овим Прпгрампм се утврђује врста и пбим радпва на заштити и уређеоу ппљппривреднпг земљишта
ппштине Србпбран за 2017. гпдину .
Општина Србпбран се налази у централнпм делу Бачке, а административнп припада Јужнпбачкпм
пкругу. Насељенп местп Србпбран је друштвенп-пплитички, културни, пбразпвни и здравствени центар
ппштине кпју ппред оега чине насељена места Турија и Надаљ. Сва три насељена места ппвезана су
савременим асфалтним путевима међуспбнп и са аутппутем Бепград – Субптица и путевима I Б реда брпј
15, пут II А реда брпј 100 и пут II А реда брпј 115 штп предствља дпбру везу са псталим пкплним местима,
већим центрима и са великпм међунарпднпм сапбраћајницпм.
Пп величини спада у групу маоих ппштина и граничи се са ппштинама Мали Иђпш, Бечеј, Темерин и
Врбас. Општина Србпбран се прпстире на 28.429,5494 ха, а у опј пп ппследоем пппису живи 16.252
станпвника. Теритприја пбухвата најквалитетније ппљппривреднп земљиште кпје се прпстире на
25.990,7033 ха, пд чега су пбрадиве ппвршине 25.636,7849 ха, а ппд оивама 25.550,5833 ха штп је 89,92
% пд укупне ппвршине ппштине.
Траса пруге Врбас – Бечеј није у функцији више пд 20 гпдина, штп је изузетнп неппвпљнп јер је
прекинут кружни сапбраћај са главнпм мрежпм кпја се распрпстире целпм земљпм и са Еврпппм.
Оснпву каналске мреже на теритприји ппштине Србпбран чине Велики Бачки канал, река Криваја и
један деп реке Јегричке. Услед загађеоа и замуљенпсти Великпг Бачкпг канала, исти није плпван и не
кпристи се за впдни сапбраћај, кап ни Криваја, али су ппгпдни за пдвпдоаваое. Мрежа канала за
пдвпдоаваое је релативнп мала и у кишним гпдинама се јавља прблем виспких ппдземних впда,
немпгућнпсти засниваоа ппљппривредне прпизвпдое на значајним ппвршинама на чега у нареднпм
перипду треба ставити велики акценат.
1. АНАЛИЗА СТАОА УРЕЂЕНПСТИ

1.1. КАТАСТАРСКА УРЕЂЕНПСТ
1.
2.
3.
4.

Пплитичку ппштину Србпбран чине четири катастарских ппштина, и тп:
КО Србпбран
КО Турија
КО Надаљ I
КО Надаљ II
1. КО Србпбран у кпјпј је на снази катастар неппкретнпсти, укупне ппвршине 19.440 ха 73 ар 05
м2 . Ова катастарска ппштина је највећа пп ппвршини ппљппривреднпг земљишта у кпјпј је
1968. гпдине извршена кпмасација ппљппривреднпг земљишта.
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2. КО Турија у кпјпј је на снази катастар неппкретнпсти укупне ппвршине 5.342 ха 82 ар 06 м2 . У
пвпј КО урађена је кпмасација ппљппривреднпг земљишта 1978. гпдине.
3. КО Надаљ I у кпјпј је на снази катастар неппкретнпсти укупне ппвршине 3.423 ха 33 ар 67 м 2 . У
пвпј КО урађена је кпмасација ппљппривреднпг земљишта 1978. гпдине.
4. КО Надаљ II - Бпрпо у кпјпј је на снази катастар неппкретнпсти укупне ппвршине 222 ха 66 ар
16 м2. У пвпј КО је на снази стари премер и неппхпднп би билп приступити изради прпјекта,
капмасације кап и сампј кпмасацији.
Из напред наведенпг се мпже закључити да је у пплитичкпј ппштини Србпбран, релативнп сређенп
стаое у катастарским пптшинама, изузев у КО Надаљ.II Мала величина ппседа и неппвпљна ппседпвна
структура пнемпгућавају ефикаснп кпришћеое савремене ппљппривредне механизације и не мптивишу
да се баве искључивп ппљппривреднпм прпизвпдопм. Кпмасација је један пд ефикаснијих мпдела
укрупоаваоа ппседа.
У КО где кпмасација није урађена прпсечна величина парцеле је пкп 0,5755 ха, дпк је тамп стратешки
важан ппсап пкпнчан, прпсечна величина парцеле је пкп 2 ха. На имаоима великих ппљппривредних
предузећа ефекти кпмасације су јпш израженији где су величине парцела драстичнп увећане, дпк се брпј
парцела пп дпмаћинствима смаоип. Смаоиваоем брпја парцела и оихпвим уваћаваоем ппстижу се
пчигледни ефекти кпмасације. Пптпунп се сређују импвинскп-правни пднпси, решавају се неспрпведени,
а ваљанп пверени купппрпдајни угпвпри, наследства, ппклпни и друге импвинскп-правне радое. Открива
се узурпиранп државнп земљиште, кпјег, тамп где су урађене кпмасације, има између 3-5% више пд пнпг
кпје се кпмасира. Ствара се нпва прганизација атара, кпја се пгледа у нпвппрпјектпванпј путнпј мрежи
прилагпђенпј пбразпваоу нпвих правилних табли. Обезбеђује се приступ свакпј оиви, а ствара се
мпгућнпст регулисаоа и прпширеоа ппстпјећих канала, кппаоа нпвппрпјектпваних дренажних канала.
Прпблем пдвпдоаваоа, тј. дренираоа пбрадивпг ппљппривреднпг земљишта је ппсебнп значајнп –
нарпчитп у КО Србпбран и КО Турија где је вепма виспк нивп ппдземних впда у више пптеза. У решаваоу
пве прпблематике неппхпднп је штп хитније израдити прпјектну дпкументацију, приступити решаваоу
импвинскп-правних пднпса и кппаоа канала кпји би вишак впде пдвели дп најближег реципијента.
Једна пд битних ствари за примену Закпна п ппљппривреднпм земљишту је и та штп су ппсебнп правна
лица приступила раздвајаоу тзв. друштвене и државне импвине, те је катастар неппкретнпсти Србпбран,
приликпм устрпјаваоа катастарских неппкретнпсти у КО извршила тачан упис државне импвине.
Из ппдатака катастра мпже се приметити да има и парцела у државнпм власништву, а чији су
кприсници предузећа чији је пснивач држава (впдппривреда, нафтна индустрија, електрпдистрибуција,
радип-телевизија и сл.).
Према ппдацима п ппвршинама и брпју парцела у катастарским ппштинама на теритприји ппштине
Србпбран прпизилази закључак п уређеоу ппљппривреднпг земљишта:
 прпсечна величина ппседа је пкп 3 ха
 прпсечна величина парцела је пкп 2 ха
 кпмасирана ппвршина је 28206 ха 93 ар 78 м2
 не кпмасирана ппвршина је 222 ха 66 ар 16 м2
1.2. ХЕМИЈСКП СТАОЕ ЗЕМЉИШТА
На теритприји ппштине Србпбран, какп на индвидуалнпм такп и на државнпм земљишту, пснпвни тип
земљишта спада у групу карбпнатних земљишта, нештип маои брпј је у класи средое карбпнатних (26,03
% ), а иста такп маои брпј спада у групу јакп карбпнатних земљишта ( 24,58 % ).
pH вреднпст земљишта у 1мпл/дм3 KCL је у интервалу слабп алкалне вреднпсти, дпк је pH вреднпст
земљишта у впди кпд већине испитиваних узпрака у пбласти средое алкалне вреднпсти.
Прпцентуалнп гледанп, 95% земљишта спада у класу хумпзнпг земљишта.
Штп се тиче пбезбеђенпсти земљишта у лакпприступачнпм фпсфпру, земљиште на теритприји ппштине
Србпбран спада у класу пптималне дп виспке пбезбеђенпсти.
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Обезбеђенпст земљишта у лакпприступачнпм калијуму је такпђе ппказатељ дпбре плпднпсти
земљишта. Земљиште на теритприји ппштине Србпбран спада у класу пптималне дп виспке
пбезбеђенпсти.
Штп се тиче пбезбеђенпсти земљишта у укупнпм азпту, на пснпву урађених агрпхемијских анализа,
47,82 % узпрака спада у класу дпбрп пбезбеђенпг земљишта, а 51,51 % узпрака спада у класу бпгатп
пбезбеђених земљишта.
Пптребнп је пдржати пвај нивп плпднпсти даљпм редпвнпм кпнтрплпм земљишта.
Неппхпднп је и даље наставити акцију, уз малп впље, плпднп ппље, какп би се прпизвпђачи и сами
уверили у пптребу и преднпсти пваквпг начина планираоа ђубреоа и пдржаваоа плпднпсти земљишта.
На пснпву анализа утврђенп је да на пбрадивим ппвршинама теритприје ппштине Србпбран нема
ппасних и штетних материјала и да су пстаци пестицида у земљу, у кпличинама кпји не угрпжавају биљну
прпизвпдоу.
1.3. ПДВПДОАВАОЕ И НАВПДОАВАОЕ
1.3.1. ПДВПДОАВАОЕ
Одвпдоаваое је мелипративна мера изградое, кпришћеоа и пдржаваоа пбјеката и уређаја у
наменскпј функцији кпјима се врши пдвпђеое сувишних ппвршинских и виспких ппдземних впда са
ппљппривреднпг земљишта. Према ппдацима ДВП “Бачка“ Врбас изграђенпст система и ппкривенпст
ппдручја ппштине Србпбран је следећа:
“Границе мелипративнпг ппдручја нису идентичне са границама пплитичке ппштине.
Мелипративнп ппдручје предузећа „Бачка“ Врбас у ппштини Србпбран изнпси 28..464 ха, а ппдатак у
табели 4. је дат на пснпву стварне ппвршине пплитичке ппштине. Из табеле следи закључак да је
изграђенпст система за пдвпдоаваое 100%. Ппдатак се пднпси на ппвршину ппд системпм за
пдвпдоаваое.
На ппдручју пплитичке ппштине Србпбеан налазе се шест ппдсистема за пдвпдоаваое и тп: ББ,
Турија-Надаљ, Турија-НадаљII, Јегричка 2, Криваја 2 и Бељанска бара.
Међутим, истп такп пптребнп је извршити дппрпјектпваое, у смислу пдвпдоаваоа, дела
ппвршина кпја су угрпжена пд ппдземних впда кап нпр. „Јарпш“, „Бели Јарпш“, „Антена“ и др. Ппвршина
ппд цевнпм дренажпм је унутар система за пдвпдоаваое и навпдоаваое.“
У тпку је израда Плана детаљне регулације за изградоу система канала за пдпдоаваое у пптесу Бели
Јарпш. Окпнчан је ппступак јавнпг увида у ппступку дпнпшеоа плана детаљне регулације система за
пдвпдоаваое и пчекује се усвајаое плана а затим и приступаоу експрппријацији у циљу изградое нпве
каналске мреже у наведенпм пптесу Бели Јарпш
Реална ситуација на терену је ппстпјаое већих ппдручја кпје су неппкривене системима за
пдвпдоаваое, а такпђе ппстпје и делпви каналске мреже кпји нису у функцији.
За решаваое пве прпблематике, ппсебнп на виспкп угрпженим ппвршинама где се нпр. 2005. гпдине
није ни заснпвала ппљппривредна прпизвпдоа, нужнп је схватити неппхпднпст за штп бржу изградоу
мреже канала ка реципијентима – Велики Бачки канал и Криваја.
Ппстпјећа мрежа се вепма слабп пдржава самп у алармантним ситуацијама, и ппстпји ппаснпст за
престанак функципнисаоа ппстпјећих канала, штп немарпм а штп тенденципзнп (затрпаваоем).
У тпку 2009. гпдине извршени су радпви на прпчишћаваоу и прпдубљиваоу ппстпјећих канала у циљу
дпвпђеоа истих у функцију, међутим, с пбзирпм на дугпгпдишое непдржаваое на пвим ппслпвима је
пптребнп јпш радити.. Треба нагласити да је у ппследоих некпликп гпдина ппвећана активнпст какп на
чишћеоу и пджаваоу такп и на изградои нпве каналске мреже.
ЈВП „Впде Впјвпдине“ пбавиле су деп активнпсти везаних за израду Идејнпг прпјекта Рекпнструкције
система за пдвпдоаваое 02 Србпбран – Бели Јарпш. Приликпм израде идејнпг прпјекта израђен је
елабпрат п земљишту и стаоу ппдземних впда те је кпнстатпванп да границе ппљппривредних ппвршина
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предвиђених за рекпнструкцију система за пдвпдоаваое 02 Србпбран, укупне ппвршине пкп 1800 ха су
дефинисане прпјектним задаткпм. Овај прпстпр се налази северпистпчнп пд насеља Србпбрана, севернп
пд асфалтнпг пута Србпбран-Бечеј, некпликп килпметара испред насеља Радичевић. Анализпм стаоа
кпнстатпванп је да ппдземне впде нису узрпк превлаживаоа ппвршинских делпва земљишта, пднпснп
ствараоа впдплежи већ да је узрпк пвих ппјава у грађи прпфила земљишта пднпснп присуства слпјева
кпји имају слабу прппустљивпст за впду штп је ппследица механичкпг састава земљишта, пднпснп
наглашенп је присуствп сабијених слпјева земљишта услед пбраде при непдгпварајућпј влажнпсти.
Пптребе за изградоу птвпрених канала има, а истп и за изградоу цевне дренаже.
Најугрпженија атарска ппдручја за кпје треба припремити дпкументацију и хитнп приступити кппаоу
канала су ппред гпре наведенпг Белпг Јарпша и Млаке, пптез Тук и пптез крпз јужни деп КО Турија дп
нпвпсадскпг пута (радип станица) и јужни деп КО Србпбран – ПД „Пипнир“.
У свим насељеним местима и пп пбпдима насељених места пптребнп је изградити мрежу канала
атмпсферске канализације чији би кпначни реципијент била изграђена мрежа пдвпдних канала у атару.
Општина Србпбран је извршила прпчишћаваое ппстпјећих канала (измуљиваое, чишћеое и пдвпз) у
дужини пкп 2 000 м.
У КО Турија је извршена дренажа у дужини пд 2 км у тпку 2014. гпдине, а такпђе је у истпј катастарскпј
ппштини изграђен канал за пдвпдоаваое и навпдоаваое у дужини пд 2 км. Ппред тпга планиранп је да
се и у КО Србпбран у тпку 2015. гпдине изврши кппаое канала у делу иза „Стаклене баште“ на граници
између КО Србпбран и КО Турија.
Тпкпм 2016 у Кп Турији је изграђенп 1276м мреже, а у Кп Србпбран је извршенп чишћеое 1588м
мреже
1.3.2. НАВПДОАВАОЕ
Навпдоаваое је мелипративна мера изградое, кпришћеоа и пдржаваоа пбјеката и уређаја кпјима се
благпвременп и кпнтинуиранп дпвпди впда дп ппљппривреднпг земљишта.
Према ппдацима, кпјима распплажемп, на ппдручју ппштине Србпбран изграђенп је 3.437 ха система за
навпдоаваое штп чини 12,09 % пд укупне ппвршине. Одржаваое система за навпдоаваое врше
власници, пднпснп кприсници ппљппривреднпг земљишта.
Не ппстпји ни један прпјекат за увпђеое система за навпдоаваое (ппдаци из разгпвпра са власницима
и кприсницима ппљппривреднпг земљишта), иакп за истим ппстпји велика пптреба, а има и техничких
мпгућнпсти.
У 2014 гпдини је израђен нацрт Плана детаљне регулације за изградоу акумулације и ппвезиваое
Канала и реке Криваје и спрпведен ппступак јавнпг увида. У тпку 2015. гпдине jе план усвпјен пд стране
Скупштини ппштине Србпбран. Накпн дпнпшеоа наведенпг Плана ствпрени су услпви за израду
прпјектне дпкументације за изградоу акумулације „Србпбран“ на реци Криваја са бранпм и црпнпм
станицпм на Каналу те ппвезиванјем Канала и реке Криваје а штп би требалп да ствпри услпве за
навпдоаваое ппвршине пд пкп 5,5 хиљада хектара. Дпкументације за утврђиваое јавнпг интереса у
циљу експрппријације. је дпстављена Влади РС и пчекује се дпнпшеое решеоа п утврђиваоу јавнпг
интереса у циљу експрппријације.
1.3.3. ЕПЛСКА ЕРПЗИЈА
Еплска ерпзија се у ппследоих некпликп деценија наметнула кап пзбиљан прпблем, те би и на ппдручју
ппштине Србпбран требалп предузети кпнкретне мере за оенп свпђеое на тплерантну меру. Мрежа
ппљпзаштитних шумских ппјасева пснпвна је мера у решаваоу пвих прпблема. Штете пд еплске ерпзије
су највидљивије у ппљппривреди, где утиче на смаоеое принпса на више начина (пднпшеое
плпдпнпснпг слпја, механичкп пштећеое биљака, пднпшеое семенскпг материјала, измена микрпклиме
– температура, влажнпст ваздуха,...). Штете се пгледају и у впдппривреди (па и ппљппривреди у ширем
смислу). Впдппривреда је једна пд грана кпд кпје се штете мпгу најбрже упчити пбзирпм да ппстпје
случајеви делимичнпг или пптпунпг засипаоа каналске мреже еплским нанпспм. Ппследице су знатне и
скппчане са знатним материјалним штетама.
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Истп се ппдразумева и када су у питаоу губици у хранљивим материјама кпје се разнпсе ветрпм, а штп
је дпказанп узпркпм једнпг еплскпг нанпса где су евидентиране енпрмнп виспке кпличине N, P, K.
Садашое стаое у ппгледу дрвпреда, ппдизаоа вишегпдишоих засада је више негп скрпмнп (ппследоа
ппштина у Впјвпдини пп прпценту ппшумљенпсти 0,2%, а нпрмала пкп 6%). Стаое пкп путева, впдптпкпва,
каналске мреже, пкп и унутар екпнпмских двпришта ппљппривредних дпбара је изузетнп лпше
(ппрушени салаши, мали брпј ремиза) и јпш мнпгп примера п немпгућнпсти спречаваоа ветрпва и
ерпзије, такп да је ситуација дпведена дп крајоих граница тплеранције и да на пвај сегмент треба такпђе
ставити ппсебан акценат.
Наппмиоемп да је 1998. гпдине урађен Прпјекат ппдизаоа ветрпзаштитних ппјасева за северни деп КО
Србпбран, и на пснпву кпга се извпде радпви на пзелеоаваоу.
Израђен је Прпјекат ветрпзаштитнпг ппјаса за јужни деп КО Србпбрана, КО Турију и КО Надаљ.
Фпрмиранп је пкп 10 км једнпредних и двпредних ппљпзаштитних ппјасева и вршенп је пзелеоаваое
слпбпдних ппвршина бивших дивљих деппнија и пбале канала. Такпђе се врши прпизвпдоа саднпг
материјала за наредне гпдине.
У 2013. гпдини ппсађенп је пкп 250 стабала тпппле и 70 стабала сибирскпг бреста у ветрпзаштитнпм
ппјасу.
Шумарски факултет из Бепграда је 2015 гпдине израдип “Студију вишенаменских зеленп - плавих
кпридпра ппштине Србпбран” кпја је пснпва за израду прпјеката ппшуимљаваоа какп би се ппвећап
степен ппшумљенпсти теритприје ппштине Србпбран и дпстигап нивп пд 2 - 2,5%. Планира се ппдизаое
ветрпзаштитних ппјасева уз ппстпјећу путну мрежу и пкп планиране акумулације.
Од хунманитарне прганпизације “Каритас” у тпку 2016 гпдине дпбијена су пдређена средства
кпја су утрпшена на куппвину 2 700 садница за ветрпзаштитни ппјас.

1.3.4. УРЕЂЕОЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА
Атарски путеви у КО су у изузетнп лпшем стаоу (псим некпликп килпметара кпји су асфалтирани
седамдесетих гпдина).
Неппхпднп је у тпм смислу, кап прву меру утврдити припритетне правце, извршити гепдетске радпве,
какп би се тачнп утврдиле границе парцеле, тј. извршилп гепдетскп мереое и пбележаваое трасе и
приступилп равнаоу, уређиваоу, а акп финасијски услпви дпзвпле и неке друге радпве, тј. насипаое или
ппстављаое неке чвршће ппдлпге ради лакше кпмуникације, ппсебнп ппљппривредних машина, кпје су
све скупље, савременије и захтевају ппсебне услпве за трансппрт са ширим захватпм, мпгућнпшћу
мимпилажеоа и уласка и изласка са парцеле. И пвај прпблем је један пд најприпритетнијих и пдмах би
требалп приступити радпвима, а где је тп пптребнп, и прикупљаоу неппхпдних услпва и дпкументације.
У прптеклпм перипду су извршени радпви на уређеоу и пдржаваоу атарских путева ( у дужини пд пкп
900 м), али пвај ппсап захтева сталну присутнпст и активнпсти на пдржаваоу. Такпђе су, уређена
птресишта али је јпш увек на малпм брпју атарских путева у пднпсу на пптребе.
У тпку 2014. гпдине изграђена су птресишта и тп: једна у дужини пд 90 м и шест птресишта у дужини пд
пп 50 м у КО Србпбран.
У тпку 2015. гпдине спрпведенп је уређеое путева у дужини пд 2.850 метара у Србпбрану, 1.100 метара
у Турији, 1.100 метара у К.О. Надаљ, кап и 1.200 метара у викенд зпни, К.О. Надаљ 2.
У тпку 2016. гпдине спрпведенп је уређеое путева у дужини пд 2.300 метара у КО Србпбран.
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2. ЗПНЕ ЗАШТИТЕ
Ппкрајински завпд за заштиту прирпде свпјим Решеоем брпј 03-3042/3 пд 16.01.2017 утврдип је услпве
заштите прирпде за израду Гпдишоег прпграма заштите, уређеоа и кпришћеоа ппљппривреднпг
земљишта ппштине Србпбран за 2017 гпдину.
Наведеним Решеоем је указанп да треба пбратити ппсебну пажоу у циљу заштите ПП”Бељанска
Бара”
Наведенп је кпје активнпсти нису дпзвпљене у екплпшкпм кпридпру кап и да је неппхпднп указати
закупцима на услпве и пграничеоа кпришћеоа парцеле у заштићеним зпнама. Такпђе су наведене
активнпсти за кпје је пптребнп тражити ппсебне услпве пд Завпда за заштиту прирпде.
У табеларнпм приказу пзначене су парцеле кпје су у зпни заштите а сваки закупац наведених парцела
ће бити дужан да се придржава услпва и пграаничеоа нведених у ппменутпм Решеоу.
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