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1 УВОД   
 

Природни ресурси су опште добро и заједничко богатство. Њихово коришћење, 

привредна примена и економска валоризација треба да буду плански усмерени и наменски 

контролисани. Без обзира на врсту, структуру и појединачне количине, они представљају 

битан фактор развоја привреде једне земље. Свакако, постоји део који мора остати изван 

економских и привредних токова и који треба да буде сачуван за садашње и будуће 

генерације. То посебно важи за необновљиве природне ресурсе.  

Генерални приступ природним ресурсима мора да обухвати дефинисање политике 

и стратегије њиховог одрживог коришћења, као и дефинисање законодавно-правног 

оквира за њихово ефикасно спровођење. Природним ресурсом обично називамо све што 

потиче од Земље – земљиште, биљке, животиње, воду, дрво, нафту, метале и др. 

Користимо их у врло различите сврхе, као што су производња најразноврснијих производа 

важних за свакодневни живот, затим за добијање електричне енергије, гајење усева, 

вожњу аутомобила и др. Све што једемо, користимо или купујемо представља или 

природни ресурс или је настало од њега. Природни ресурси су свуда око нас, а због 

растућих потреба ми их врло брзо искориштавамо. Многи се исцрпљују брже него што 

могу бити надомештени новим. Морамо обратити пажњу на чињеницу да ће се неки од 

њих у потпуности исцрпсти уколико не смањимо потрошњу, што је озбиљан проблем, јер 

живи свет зависи од ових ресурса.  

Административно, АП Војводина састоји се од седам округа са укупно 45 општина. 

Природни ресурси АП Војводине  обухватају географске одреднице, пољопривредно 

земљиште, минералне сировине, воде, потенцијал обновљивих извора енергије, као и 

различите категорије заштићених природних добара. 

 Географски положај посматра се и валоризује као специфичан развојни ресурс. Он 

представља однос конкретних подручја према другим просторним целинама и одређује 

положај неког подручја као повољан или неповољан. 

 

 

 



1.1 Предмет истраживања 
 

Опште је познато да природни ресури представљају значајан фактор привредног 

развоја. Уобичајена подела природних ресурса јесте подела на исцрпљиве и практично 

неисцрпљиве док се исцрпљиви деле на обновљиве и необновљиве. С обзиром да је у 

савременим условима присутан велики притисак на животну средину, а самим тим и на 

природне ресурсе, све више се наглашава потреба заштите и контроле активности. 

Адекватно управљање природним ресурсима представља императив, с обзиром да су 

залихе појединих ресурса ограничене. Посебно се акценат ставља на необновљиве 

ресурсе, те је неопходно плански приступити њиховој експлоатацији и коришћењу. 

 Природни ресурси АП Војводинe укључују пољопривредно земљиште, воде, 

термалне изворе, минералне сировине, потенцијал у обновљивим изворима енергије и 

заштићена подручја који представљају основу њеног привредног развоја. Предмет 

истраживања овог рада јесу природни ресурси АП Војводине који су приказани само у 

неким од општина, а на нивоу административних округа приказано је њихово тренутно 

стање, размештај и рационално коришћење. Посматрани окрузи јесу: Севернобанатски, 

Средњебанатски, Јужнобанатски, Севернобачки, Западнобачки, Јужнобачки и Сремски 

округ. 

 

1.2 Циљ рада 
 

Претходно је наглашена неопходност рационалног коришћења природних ресурса. 

Они представљају основу, базу сваког развоја. Плански приступ коришћењу је полазна 

основа за њихово одрживо коришћење, тј.коришћење, које ће бити такво, да не угрожава 

ресурсе и да обезбеди могућност такве експлоатације и у будућем периоду. Основа, на 

којој се данас заснива одрживо коришћење ресурса у нашој земљи, јесу усвојене 

стратегије. Циљ рада је приказати да ли се природни ресурси АП Војводине користе у 

складу са усвојеним стратегијама и другим документима, у оквиру усвојеног законодавног 

и других оквира. Треба приказати основне проблеме, са којима се сусрећу општине седам 

округа и приказати њихово тренутно стање и недостатке у управљању природним 

ресурсима. 



 

1.3 Методе 
 

У обради теме коришћене су следеће методе: статистичка метода, методa 

компарације, дескриптивна метода, метода индукције и дедукције.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏМЕНТА И ПРИРОДНИХ 
РЕСУРСА 

 

 Као изузетно значајна људска делатност, менаџмент је веома сложен. То је појам 

који се у  литератури, али и у пракси, користи да би означио управљање, и то било којом 

организацијом (Peter Drucker, 1980) од државе до специфичних друштвених група, 

означава управљање привредним предузећима у смислу доношења одговарајућих одлука и 

предузимање акција за остварење економских перформанси; укупну управљачку 

структуру предузећа, руководство предузећем, пословну политику, стратешко управљање 

и одлучивање. Менаџмент је у својој основи изузетно сложен и слојевит феномен који 

обухвата економске, финансијске, техничко-технолошке аспекте; правне, психолошке, 

културолошке и социјалне аспекте, он обухвата  и понашање људи, мотиве и мотивацију, 

комуникацију, теорију система, обуку кадрова, организацију и управљање. 

Наравно, менаџмент је и посебна научна дисциплина са мултидисциплинарним 

приступом проучавања, која се у ужем смислу бави истраживањем  проблема управљања 

одређеним послом, док се у најширем смислу посматра као посебна научна дисциплина у 

оквиру које се истражују проблеми управљања у разним друштвеним и пословним 

системима. 

Менаџмент је појам, у којем се преплићу појмови управљања и руковођења. Иако 

су ови појмови у пракси често и синоними, треба их одвојено тумачити. Управљање 

подразумева читав низ управљачких процеса као што су: планирање, усмеравање, 

кординирање, извршавање, контролисање, а са друге стране, руковођење се дефинише као 

способност усмеравања понашања свих запослених ка достизању дефинисаних циљева 

предузећа. Не постоји опште прихваћена дефиниција менаџмента.1 Бројни аутори 

различито дефинишу менаџмент у зависности од аспекта посматрања овог феномена или 

зависно од карактеристика менаџмента. Мери Паркер Фолет дефинише менаџмент као 

„уметност да се ствари ураде уз помоћ других људи“. Рен и Војс менаџмент дефинишу као 

„активност којом се врше одређене функције са циљем да се на ефикасан начин обезбеде, 

распореде људски напори и физички ресурси како би се постигао неки циљ“. Питер 

                                                           
1 Стефановић, В., Ђекић, Т., Шаћировић, С., Менаџмент природних ресурса у пограничним општинама 
Источне и Југоисточне Србије, ПМФ – Ниш, 2013.г., стр.9 



Дракер познати теоретичар из области менаџмента, објашњава да су менаџери они који 

усмеравају своје организације, обезбеђују вођство и одлучују о томе како организационе 

ресуре користити за остваривање циљева. Највећи број дефиниција приказује менаџмент 

као процес планирања, организовања, вођења и контролисања чланова организације и 

коришћења свих осталих организационих ресурса ради остваривања организационих 

циљева.  

 Временом су се из теорије менаџмента издвојили неки принципи како би олакшали 

будућим менаџерима да се припреме за овај посао. Неки од важнијих принципа јесу да се 

менаџмент  бави људским бићима, да је саставни  део културе, да предузеће мора да има 

једноставне и  јасне циљеве и да је свако предузеће  институција која учи и подучава, кога 

сачињавају људи који имају различите квалификације и различита знања и који обављају 

различите послове. Из свега овог произилазе основни задаци менаџмента: одредити 

основну сврху и мисију институције: учинити рад продуктивним , а запослене ефективним 

и ефикасним; оптимално управљати друштвеним утицајима и друштвеним 

одговорностима.2 Основне функције менаџмента су: планирање, организовање, 

запошљавање, контролисање и утицај. Кроз основне функције менаџмента управља се 

појединим пословним функцијама, пројектима, иновацијама, променама и организацијама 

у целини.  

Процес менаџмента обухвата активности, којима се врше одређене функције, како 

би се ефикасно обезбедили, распоредили и искористили расположиви ресурси да би се 

постигао неки циљ.3 Менаџмент можемо поделити на стратешки и оперативни. Под 

стратегијом подразумева се скуп правила, принципа и закона, који се користе у процесу 

предузимања дугорочних управљачких одлука у циљу развоја датог организационог 

система. Циљ у оквиру стратешког менаџмента је одабир одговарајуће стратегије и њене 

реализације. У оквиру оперативног менаџмента утврђују се оперативни циљеви, разрађује 

оперативна политика и бира оперативна тактика (избор и редослед поступања у правцу 

рационалног коришћења расположивих ресурса).4 

                                                           
2 Н.д., стр. 13 
3 Стефановић, В., Туристички менаџмент, ПМФ, Ниш, 2010., стр. 46 
4 Н.д., стр. 42-46 



2.1 Природни ресурси - Појам и дефнисање 
 

Није редак случај да се термини као што су: природно окружење, природни услови 

и природни ресурси често поистовећују. Међутим, између њих постоје битне разлике. За 

природне услове се може рећи да представљају дар природе који човек непосредно 

користи ради подмирења својих егзистенцијалних потреба, док природни ресурси су онај 

део природних услова који се користи у процсу репродукције за стварање нових 

употребних квалитета. 

Реч „ресурс“ води порекло од латинске речи „ resurgere“, што у преводу значи 

избијати на површину. Иначе реч „ресурс“у основи има вишеструко значење. Под овим 

појмом подразумевамо различите изворе природе или активности друштва односно изворе 

географске и друштвене средине.5  Знатно шире значење ове речи може се наћи у 

француском, немачком и руском језику. Реч „resources“ у француском језику значи 

„извор“ и односи се на материју, енергију, информације итд. 

Постоје бројне дефиниције природних ресурса. За Бранка Ђерића природни услови 

су основни егзистенцијални фактор, услов опстанка, и развоја живих бића, док су  

природни ресурси један од најважинијих предуслова производње. Према Светиславу 

Миленковићу „природни ресурси су сви инпути окружења, укључени у економску 

активност, односно привредни обрт“. Прма Драгоју Жарковићу природни ресурси су 

различити видови природних богатстава, које представља основу човековог живота и 

његове производне активности. Свеобухватну дефиницију дао је професор Гојко 

Рикаловић, по коме природни услови обухватају целокупност елемената природе, са 

којима је човек непосредно повезан и који чини примарну претпоставку саме његове 

егзистенције али нису укључени у производне и друге процесе. Природни ресурси 

представљају, пак посебне видове природних услова, који су на датом стадијуму 

привредног развоја укључени у процес репродукције и непосредно се експлоатишу и 

прерађују у производњи.6 

                                                           
5 Стефановић, В., Ђекић, Т., Шаћировић, С., Менаџмент природних ресурса у пограничним општинама 
Источне и Југоисточне Србије, ПМФ- Ниш, 2013.г. стр. 33-34 
6Н.д.,стр.35-36 



2.2 Подела природних ресурса 
 

Природни ресурси обухватају две велике групе. Прву групу чине основни 

природни ресурси  који су неопходни за опстанак и развој живота на планети, а то су 

биолошки системи Земље, земљиште, подземне и површинске воде, атмосфера и др. Другу 

групу чине ресурси које се користе за развој и напредак  људске културе и цивилизације, 

односно за обезбеђивање просперитета људског друштва. Експлоатишу се и прерађују у 

производним процесима, при чему се користе матерјали  биолошког порекла: дрво, метали 

и нематели, природни енергетски ресурси и др. Који се делови природе јављају као 

природни ресурси зависи, између осталог, од достигнутог нивоа развијености технике и 

технологије, од економских могућности и целисходности коришћења, и степена 

истражености познавања ресура.  

Уобичајена подела природних ресурса јесте подела на исцрпљиве и практично 

неисцрпљиве док се исцрпљиви деле на обновљиве и необновљиве.7 Основна 

карактеристика исцрпљивих ресурса је њихово трошење током коришћења. При томе, 

веома је битно да ли се ти ресурси коришћењем репродукују или не. У том смислу, сви 

исцрпљиви ресурси се деле на обновљиве (земљиште, биљни и животињски свет и 

поједине минерални ресурси) и необновљиве (енергетски ресурси, металични ресурси, 

неметалични ресурси). Неисцрпљиви природни ресурси су: соларна енергија, ваздух 

,ветар, вода, унутрашња топлота Земље.8  

Полазећи од могућности њихове експлоатације, природни ресурси се деле на:  

• потенцијалне, који ће бити коришћени у далекој будућности; 

• природне ресурсе, на које треба рачунати у блиској будућности и 

• природне ресурсе, који одмах могу бити коришћени. 

          Детаљнију и садржајнију поделу природних ресурса извршио је др Светислав 

Миленковић, сврставајући све ресурсе у 19 група: антрополошки, биолошки, 

надокнађујући, генетски, фавнистички, заменљиви, земљишно – аграрни, исцрпљиви, 

ресурси – конзументи, шумски, ресурси литосфере, минерално – рудни, ресурси који лече, 

                                                           
7  Тошовић, Р., Природни ресурси Србије, Београд, 2006.г. 
8 Стефановић, В., Ђекић, Т., Шаћировић, С., Менаџмент природних ресурса у пограничним општинама 
Источне и Југоисточне Србије, ПМФ- Ниш, 2013.г. стр. 36-38 



минерално – нерудни, необнављајући, незаменљиви, неистрошени, теренско – земљишни, 

ресурси животне средине.9 

 

2.3 Менаџмент природних ресурса 
 

У економској теорији често су у употреби изрази под називом привердни раст и 

привредни развој. Под привредним растом најчешће подразумевамо увећање матерјалне 

производње, односно увећање друштвеног бруто производа у датом временском периоду, 

док привредни развој представља знатно ширу категорију од привредног раста. Наиме, 

привредни развој представља скуп законитости и тенденције које се испољавају при 

кретању и развоју привреде. Основу тих промена чини раст матерјалне производње који се 

изражава преко друштвеног бруто производа и националног дохотка.10 Из изложеног 

произилази да привредни раст показује повећање матерјалне производње у једном 

периоду, а развој законите тенденције које се манифестују на дужи рок, условљене 

структуром друштвено-економских промена. 

Опште је познато да природни ресури представљају значајан фактор привредног 

развоја. Свака земља ако располаже природним ресурсима је у предности. Но, данас се 

сматра да то, ипак, није одлучујуће за развој националне економије. Недостатак 

привредних ресурса се допуњује осталим развојним ресурсима, у првом реду знањем. Ако 

су природни ресурси исцрпљиви, необновљиви, онда је знање и умеће неисцрпни ресурс. 

Међутим, и поред ове констатације природни ресурси ће и даље бити незаобилазни 

развојни ресурси.11 

Природни ресурси, по правилу, опредељују привредну структуру сваке земље. 

Тачније, они представљају полазну основу код конципирања стратегије развоја 

националне економије, односно природни ресурси чине компаративне предности развоја 

код земаља које их поседују. Између природних ресурса и  привредног раста постоји 

висок степен међусобне зависности и условљености. Наиме, природни ресурси обезбеђују 

убрзани раст и развој,  на једној страни, а тако увећани ниво развоја производних снага 
                                                           
9 Н.д., стр. 39-40 
10 Стефановић, В., Николић, Р., Менаџмент природних ресурса, Ниш, 2012.г. стр.127-128 
11 Н.д., стр. 133-134 



доприноси ефикаснијем и рационалнијем коришћењу ресурса, на другој страни. Готово да 

нема привредне области која у већој или мањој мери, односно директно или индиректно 

није зависна од природних ресурса. Неке привредне гране искључиво своју активност 

развијају на ресурсе из природе, као на пример: пољопривреда, шумарство, водопривреда, 

које се ослањају на ресурсе на земљи.12 

Приступ природним ресурсима мора да обухвати дефинисање политике и 

стратегије њиховог одрживог коришћења, као и дефинисање законодавно-правног оквира 

за њихово ефикасно спровођење. У савременим условима тржишног привређивања, 

управљање природним ресурсима се намеће као нужност. На тај начин се обезбеђује 

њихово рационално коришћење и постизање жељене ефикасности пословања. Управљање 

би у овом контексту подразумевало скуп мера, метода и активности, којима би се 

ускладио привредни раст и развој са обимом расположивих ресурса. Управљање 

природним ресурсима обухвата три сегмента: стратегијско планирање, реализацију 

стратегијских поставки и контролу извршења стратегијских циљева.13 

Коришћење и заштита природних ресурса и добара су предмет надзора 

одговарајућих органа. Према позитивним законским прописима контролу ових активности 

обављају органи и организације Републике, затим Аутономне покрајине и јединице 

локалне самоуправе. Ови органи контролу коришћења и заштите природних ресурса и 

добара остварују: спровођењем Националне стратегије, планова, програма и основа, 

применом стандарда, норматива и прописа о коришћењу и заштити природних ресурса и 

добара, стратешком проценом утицаја на животну средину планова и програма, 

спречавањем и контролом загађивања животне средине, усклађеним системом дозвола, 

одобрења и сагласности, вођењем кластера коришћења природних богатстава и добара и 

др. 
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13 Стефановић, В., Ђекић, Т., Шаћировић, С., Менађмент природних ресурса у пограничним општинама 
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2.4 Нужност  управљања природним ресурсима 
 

Привредни развој је незамислив без природних ресурса. Они спадају, као што је већ 

истакнуто, у групу основних и незаобилазних развојних фактора. Свака земља настоји да 

своју економију подреди компаративним предностима развоја, а пре свега расположивим 

природним ресурсима. Изражена динамка привредног раста, неминовно се одразила на 

коришћење природних ресурса.14 

 Дошло је до наглог исцрпљивања необновљивих, нарочито виталних минералних 

ресурса, те нерационалног коришћења обновљивих ресурса. Ту је и висок степен 

угрожености животне средине. У таквим околностима неминовно се намеће питање 

сагледавања могућности и начина даљег коришћења расположивих природних ресурса. То 

је нарочито важно за необновљиве и исцрпљиве ресурсе чије се залихе стално смањују. 

Тако, на пример, велике промене видљиве су код коришћења пољопривредног земљишта, 

смањују се и површине под шумама, угрожени су мање-више и остали ресурси –вода, 

биљни и животињски свет, ваздух, те животна средина уопште. Управо овакво стање 

отвара безброј питања: како обезбедити рационално коришћење природних ресурса, на 

који начин ускладити жељени привредни развој са расположивим ресурсима, како 

помирити екологију и економију? То се може постићи само доследном реализацијом 

концепта одрживог развоја. Он се данас намеће као неминовност и обавеза сваке 

генерације.15 
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3 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ 

 

3.1 Географки положај и природне одлике Војводине 
 

Аутономна Покрајина Војводина заузима северни део Ребублике Србије. Простире 

се на Панонској низији са површином од 21.506 km2 на којој живи око два милиона 

становника. Заузима 24,9% од укупне територије Србије, а њено становништво 20% 

укупног становништва Србије. Граничи се на северу са Мађарском, на истоку са 

Румунијом, на југу границу чине Дунав и Сава, на западу се граничи са Хрватском, а на 

крајњем југозападу са Републиком Српском. Административне границе одступају од 

географских, тако што Војводини припада део Мачве (насеља око Мачванске Митровице), 

а Србији део југоисточног Срема (Земун, Нови Београд и ужа околина) и југозападни 

Банат (део Панчевачког рита). Може се рећи да Војводина има веома добар географски 

положај.16 Административно се састоји од 7 округа са седиштима у Новом Саду, 

Суботици, Зрењанину, Кикинди, Панчеву, Сомбору и Сремској Митровици, са укупно 45 

општина. Географски је подељена на три региона: 

 Бачка је привредно најразвијенији регион, одликује се квалитетном црницом, на 

којој богато роде ратарске културе. Граничи се са Мађарском и Хрватском, а 

природне границе Бачке су: река Тиса на истоку која га одваја  - од  Баната и река 

Дунав на југу – од Срема и на западу -  од Барање и Славоније (регије у Хрватској). 

 Банат као регија обухвата шире подручје, јер се простире преко територије три 

државе – Србије (Војводина), Мађарске и Руминије. Претежно је равничарска 

регија, богата речним токовима и језерима, у којој се налази највиша тачка 

Војводине (Вршачки брег 641 m n.v) и највећа пустиња Европе (Делиблатска 

пешчара). Оно што граничи Банат од осталих регија Војводине је река Тиса на 

западу – од Бачке и река Дунав на западу - од Срема и на југу – од Поморавља (у 

Централној Србији). 
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 Срем се поносно уздиже Фрушком гором, која је око 50 km дуга са више од 500 m 

n.v. Просторно се налази између централне Србије на југу и Хрватске на западу. 

Граница Срема је река Дунав која га на севру одваја - од Бачке и на истоку - од 

Баната, као и на југу од Мачве и Шумадије који се налазе у централној Србији. 

 

Слика  1. Административно територјална подела АП Војводине 
Извор: http://vojvodinaportal.com/sr/vojvodina/okruzi 

 
 
 

3.2 Собраћајни положај 
 

Повољан саобраћајни положај произилази из чињенице да кроз Војводину воде 

путеви који повезују Централну и Западну Европу са Балканом, где се по значају истичу 

Коридор 10 и  Коридор 7. Ови коридори стављају Војводину на место важних 

саобраћајних токова који воде од запада Европе ка истоку.  Путни правац Будимпешта–

Суботица- Нови Сад – Београд – Ниш – Лесковац – Врање – Скопље - Солун, заузима 

истакнуто место, с обзиром на то да пролази кроз привредно развијена подручја са 

великом густином насељености, а такође повезује долине реке Саве, Дунава и Мораве. 

Добру саобраћајну повезаност са Западном и Јужном Европом Војводина има и преко 

http://vojvodinaportal.com/sr/vojvodina/okruzi


веома важне саобраћајнице Е-70. Овај пут од Београда, преко Сремске Митровице води ка 

Загребу, ка Љубљани, Венецији, Торину па све до Пиринејског полуострва.  

Поред друмских саобраћајница важну улогу има и железнички саобраћај. На 

подручју Војводине изграђено је око 1.900 km железничке пруге. Важна железничка 

саобраћајница је пруга која од Београда, преко Новог Сада и Суботице, повезује 

Војводину са Будимпештом и даље преко ње са Средњом и Западном Европом, а са друге 

стране преко Београда са Софијом и Истанбулом на истоку и са Атином на југу. Важну 

улогу у даљем развоју Војводине, посебно Баната имаће ревитализација пруге Сегедин-

Кикинда-Темишвар, којом је некада ишао и чувени „Оријент Експрес“. Oсим  друмских и 

железничких веза, велики значај имају пловне реке Дунав (Војводини припада 358 km 

тока Дунава, односно 61%), Сава (159 km) и Тиса (164 km), а нешто мањи значај Тамиш и 

Бегеј, као и бројни пловни канали у систему Дунав-Тиса-Дунав (664 km).  

Најближа ваздушна лука је аеродром „Никола Тесла“ удаљен од Новог Сада 84 km. 

За Војводину и њен положај посебно важну улогу има гранични прелаз Хоргош. Гранични 

прелаз Хоргош, у оквиру Паневропског Коридора 10, најзначајније је чвориште саобраћаја 

Југоисточне и Северозападне Европе. Пошто се Војводина граничи са четири државе, њен 

положај се може означити као контактан. 

 Војводина се налази на једном од важнијих праваца туристичких кретања у 

Европи, на тзв. Источном туристичком правцу. Њега највише користе туристи из средње, 

северне и источне Европе за долазак у Војводину и  Србију или на путу за Бугарску, 

Грчку, Турску. Може се закључити да је веома важна карактеристика географско-

саобраћајног положаја Војводине његова транзитна функција, а из просторног односа 

Војводине према земљама које су значајна исходишта кретања путника који користе 

источни туристички правац, закључује се да је њен туристички положај повољан.17 

 

3.3 Рељеф 
 

Данашњи рељеф Војводине резултат je набирања, раседања, периодичног 

навејавања леса, ерозивног рада река, падавина и др. Војводина је изразито равничарски 
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крај настао после отицања Панонског мора (захвата југоисточни део простране Панонске 

низије). Из тог разлога рељеф Војводине је изразито равничарски и на ниској надморској 

висини. Војводину карактерише равничарски монотон, уједначен пејзаж са уздигнутим 

степенастим површинма (лесним заравнима, пешчарама, лесним терасама и нижим 

земљиштем – алувијалним равнима), у којој се стапају земља и небо на хоризонту дајући 

осећај бесконачности, мира и перспективе. Равница је оивичена ниским планинама, и то 

Фрушком гором у северном делу Срема између Саве и Дунава и Вршачким брегом у 

југоисточном делу Баната. Они се издижу попут планина у бескрајном мору житних поља 

и представљају пријатно излетиште за становнике. У јужном Банату између Тамиша, 

Дунава и Белоцркванске котлине простире се Делиблатска пешчара, а према Мађарској и 

на југу према Телечкој је Суботичка пешчара. Гудурички врх (641 m) је највиши врх у 

Војводини и налази се на Вршачким планинама, док је Црвени чот (539 m) највиши врх на 

Фрушкој гори. Војвођанаска равница спушта се у виду степенастих површина до река. 

Током миленијума ветар је наносио прашину и тако је велики део Војводине прекривен 

дебелим лесним наслагама. На многим местима издвајају се у равничарском пејзажу лесне 

заравни, од којих су веће Тителски брег и Телечка у Бачкој, Банатска лесна зараван, јужно 

од Зрењанина у Банату и Сремска, око Дунава и испод јужних падина Фрушке горе у 

Срему. Песком, који је у новије време већим делом „умртвљен“ сађењем шума и другог 

растиња, прекривене су пешчаре. Делиблатска пешчара ( Банатски песак) у јужном Банату 

захвата површину од  око 300 квадратних километара, док је Суботичка пешчара мања, а 

пружа се северно од Суботице и према истоку до Тисе. Алувијалне равни, познатије као 

ритови, у којима су реке усекле своја широка и плитка корита, ниже су десетак метара од 

лесних тераса-њихова надморска висина је од 66 до 85 метара.18 

 

3.4 Климатски услови 
 

Војводина има умерено континенталну климу: њен источни део се све више 

приближава континенталним, а западни морским утицајима. Лета су топла, зиме хладне, а 

пролеће и јесен трају кратко. Летње температуре су у просеку између 21 и 23°C, а зими су 
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у просеку око -2°C. Екстремне разлике између највиших и најнижих температура могу 

бити ниже. Температура ваздуха је један од најважнијих климатских елемената, јер се она 

директно или индиректно одражава на остале климатске особине. За посматраних 20 

година ход средњих месечних температура био је следећи: највише максималне 

температуре су у јулу када достижу 21,4°C. Од јула температуре опадају све до јануара 

када достижу минимум од 0,3°C. Средња годишња температура ваздуха износи 11,8 °C, 

што одговара пролећу. Режим падавина у Војводини носи делом обележје средње-

европског, тј.подунавског режима расподеле падавина, са врло великом неравномерношћу 

расподеле по месецима. Војводина има релативно мале количине падавина. Највише их је 

на Фрушкој гори (више од 750 mm у просеку) и на Вршачким планинама, затим у западној 

Бачкој (650 до 750 mm). Просечно годишње се бележи око  550-600 mm воденог талога. 

Најмање кише има у северној Бачкој и источном Банату. У току године има просечно 18 

дана када пада снег, али се он одржава на земљи само при сталном мразу. Лети је могућ 

град који наноси велике штете пољопривреди. Ветар има значајан утицај на формирање 

климе.  

Својим упоредничким правцем Фрушка гора чини велике сметње слободној 

циркулацији ваздушних маса у правцу север-југ и обрнуто. Сочиваст облик Фрушке горе 

цепа и знатно слаби јачину југозападних и југоисточних ветрова. Северни ветар који 

долази је слаб, хладан и сув. Он уз речне долине продире у дубља подручја, али узане 

долине и њихова кривудавост знатно смањује његову јачину. Јачи је на лесној заравни, где 

не постоје никакве сметње њиховом кретању. Севрозападни ветар је понекад прави 

северни који под утицајем Фрушке горе и сам мења правац према истоку. Западни ветар је 

најчешћи. Други по учесталости је ветар из правца запад- југозапад. Ови западни ветрови 

доносе талоге и излучују их. Чести ветрови су још источни и југоисточни. Ови ветрови су 

део оне снажне ваздушне масе познате под називом кошава, која се у овом сектору  осећа 

већ као слабији ветар. Најчешће се јавља у јесењим, а ређе у летњим месецима. Северо-

источни ветрови су такође део великих ваздушних кретања са Карпата у Панонску низију. 

Најмање чест ветар је ветар са југа.19 
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3.5 Пољопривредно земљиште као природни ресурс 
 

Пољопривредно земљиште сигурно спада у ред оних природних ресурса без чијег 

одрживог коришћења се не може говорити о одрживом  развоју пољопривреде и друштва 

у целини. Неодговорним коришћењем долази до пада продуктивности и коначно његове 

деструкције. Како земљиште представља сложен и динамичан сиситем, под утицајем 

пољопривредне производње долази до промена његових биолошких, хемијских и 

физичких својстава. Уопште прихваћен је став да интезивна пољопривредна производња 

доводи до опадања квалитета земљишта. Од укупне површине Војводине (2.150 600 ha), 

површине под ораницама износе 1,574 милиона ha,20 (72,97% укупне површине), под 

воћњацима 14. 322 ha (0,66%), виноградима 17 630 ha (0,82%), вртовима 423 ha (0,02%) и 

ливадама 41.912 ha (1,90%). Њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде заједно 

представљају обрадиво земљиште које обухвата 1,647 мил. ha, или 76,36% укупне 

територије АПВ. Необрадиво земљиште обухвата укупно 140.657 ha (6,52% укупне 

територије) и чине га пашњаци 122 995 ha (5,70%), трстици и мочваре 17.663 ha (0,82%). 

Збир обрадивог 76,36% и необрадивог 6,52%, представља укупно пољопривредно 

земљиште са површином од 1.788 мил. ha (82,89% укупне територије). Према начину 

коришћења земљишта, Војводина представља изразито ратарску област. Узимајући у 

обзир да је према последњем попису из 2002. године у Војводини живело 2.031.992 

становника лако се може израчунати да Војводина по становнику располаже са 0.88 ha 

пољопривредног земљишта, односно 0.81 ha обрадивог земљишта. Како је Војводина 

покривена лесом, најраспрострањенији типови земљишта су черноземи и ливадске 

црнице, а у влажним пределима ритске црнице и слатине. Черноземи, који захватају  60 % 

обрадивог земљишта, одликују се великом плодношћу, а на њима као и на ливадским 

црницама, највеће површине користе се за пшеницу, кукуруз, шећерну репу, сунцокрет, 

соју и друго индустријско биље, као и крмно биље. 

 Земљишта Војводине по својој плодности спадају међу најбоља у Европи и у 

потпуности омогућавају производњу квалитетне хране, али уз неопходност примене 

система контроле плодности, са циљем постизања профитабилног приноса, уз очување 

земљишта и агробиоценозе уопште.  Главни процеси везани за губитак и деградацију 
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земљишта на територији Војводине су следећи: промена намене коришћења и губитак и 

оштећења земљишта услед индустријских, рударских, енергетских и саобраћајих 

активности, смањење садржаја органске материје земљишта, алкализација и заслањивање 

земљишта, различити облици загађивања земљишта (прекомерна примена агрохемикалија, 

тешки метали, индустријска загађења и сл.), еолска ерозија и сабијање - компакција 

земљишта. Од свих наведених видова деградације најинтензивнија је ерозија ветром. У 

Војводини је око 85% пољопривредног земљишта угрожено еолским ерозионим 

процесима, уз просечан губитак од 0,9 t/ha земљишта годишње. Услед свега наведеног у 

периоду 1997-2007. године укупно пољопривредно земљиште у АПВ је смањено за 15 489 

ha, a укупне промене по наменама коришћења су дате у следећој табели.  

 
 
Табела бр.1 Промене површина пољопривредног земљишта по наменама коришћења у Војводини, 
1997-2007. у ha 

 
Свега 

пољопривредно 

Оранице и 

баште 
Воћњаци Виногради Ливаде Пашњаци 

АПВ 15489 14167 246 1893 7613 7288 

Бачка 7887 10008 144 319 6440 3856 

Банат 6461 3370 565 818 1012 3850 

Срем 1141 789 175 756 161 418 

Извор: http://www.zavurbvo.co.rs/images/planovi/rppapv/RPP_APV-za_Web.pdf 

 

3.6 Шуме као природни ресурс 
 

Војводина је најмање посумљена регија у Европи, свега 6,4%.  Од 45 општина у АП 

Војводини у 12 општина пошумљено је мање од једног процента, а само у пет општина 

пошумљеност је 15 %. Оптималана шумовитост у АП Војводини требало би да износи 

14,3 %, што захтева да се подигну нове шуме.  

http://www.zavurbvo.co.rs/images/planovi/rppapv/RPP_APV-za_Web.pdf


Укупна површина шума и шумског земљишта износи 175.136,05hа (ЈП 

„Војводинашуме газдује на 130.589,26 hа,  приватне шуме су на 5.567,09 hа, 

водопривредне организације 7.575 hа, пољопривредне организације 5.989 hа, месне 

заједнице 722 hа, ВУ „Карађорђево“ 2.243 hа и ЈП НП „Фрушка гора“ на 22.450 hа), што 

представља 8.10 % површине Војводине. 21 

 

3.7 Водни ресурс 
 

Површинске воде.  Три велике реке, Дунав, Сава и Тиса са својим притокама и 

каналима чине речну мрежу. Све реке се одликују малим падом, спорим и кривудавим 

током, великом акумулативном моћи и склоношћу ка стварању мртваја и меандара. Дунав 

протиче кроз Војводину дужином од 370 km. Ширина корита му је од 380 до 2000 m, а 

дубина од 5 до 23 m. У ширим деловима има доста рукаваца и пространих ада. На 

територији Војводине сливна подручја формирају и мали водотоци, као што су: Криваја и 

Чик у Бачкој; Манђелоски поток, Галовица, Јарчина и већи број потока који се сливају са 

Фрушке Горе, као и Босут и Студва у Срему; Златица, Бегеј (Стари и Пловни), Тамиш, 

Брзава, Моравица, Караш, Нера, Надела, Ројга у Банату.  

У прошлости у Војводини је било много бара и језера. Када је у 18. веку почела 

интензивнија обрада земље, приступило се са мелиорацијама и прокопавању канала. Још 

1793. године почела је изградња Великог канала који спаја Дунав и Тису, протичући 

средишњом Бачком у дужини од 118 km. Након великих поплава, у другој половини 19. 

века предузет је велики захват у измени хидролошке слике Војводине: скраћена су речна 

корита, пресецани меандри, прокопавани многобројни канали, исушивани ритови крај 

река, подизани одбрамбени бедеми и грађене црпне станице. Иако су многе баре и језера 

исушени, Војводина је још увек богата овим водама. Највеће језеро је Палић код Суботице 

(површине 5 km2), Лудошко језеро, Бело блато, Обедска и Царска бара су резервати 

птичијег света. Језера у Војводини су право богатство уз које житељи и туристи радо 

проводе време нарочито током летње сезоне. Језера су додуше равничарски плитка и 
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муљевита, вода је мутна, али зато пружају одмор и уживање на пространим пешчаним 

плажама које су погодне за разноврсне активности: спортске, сунчање, шетња и др.  

Термални извори. Током Римског периода термалне воде су се користиле у 

Аквинкуму (данас је то Стари Сланкамен), а за време владавине Аустро-Угарског 

краљевства у Војводину је уведена традиција лечења термалним водама и лековитим 

блатом. Данас много људи долазе у бање ради лечења и одмора, а међу најпознатијим су: 

Кањижа, Русанда, Меленци, Јунаковић, Врдник, Јодна бања Бечеј, Темеринска, Безданска 

и Сланкамен. Богатство термалним водама је велико, али још увек недовољно истражено. 

Подземне воде. Издани Војводине са пијаћим водама, у зависности од генезе 

водоносне средине, дубине и режима издани, физичко-хемијских карактеристика воде и 

других специфичности, могу се поделити на:  артешке издани - за водоснабдевање 

становништва и индустрије Војводине пијаћом и санитарном водом изузетно важну улогу 

имају артешке. Из артешких издани Војводине, (Водни биланс 1998. године), на око 260 

изворишта користи се просечно дневно 3,3 m3/s воде (највише у Банату 1,6 m3/s, затим у 

Бачкој 1,4 m3/s, а најмање у Срему 0,3 m3/s);  издани са слободним нивоом - из ових 

издани експлоатише се просечно дневно 2,5 m3/s подземне воде. Најинтензивнија 

експлоатација врши се из приобаља Дунава и његових тераса 2,1 m3/s, знатно мање из 

приобаља Саве 0,4 m3/s (нису урачунате количине које се експлоатишу за потребе 

Београдског водовода), а најмање из приобаља Тисе 0,02 m3/s. Најповољније 

хидрогеолошке и хидродинамичне карактеристике имају алувиони Дунава и Саве у 

појединим сегментима речног тока. Приобаље Дунава има најбоље филтрационе 

карактеристике на секторима Бездан-Богојево, Футог-Петроварадин, Ковин-Дубовац и на 

потезу код Панчева, а приобаље Саве на секторима Јамена-Сремска Митровица и Јарак-

Грабовци. Значај ресурса подземних вода је посебно у томе што су целокупно 

становништво и знатан део индустрије и пољопривреде оријентисани искључиво на тај 

ресурс. Данас се просечно из подземља захвата преко 6 m3/s воде, а у наредних 20-30 

година може се очекивати чак и повећање потреба на око 8 m3/s.  

 

 

 

 



Квалитет вода 

 

Један од најтежих проблема водопривреде Војводине, је заштита квалитета 

површинских и подземних вода од загађивања. На основу вишегодишњих испитивања 

квалитета вода на територији Војводине може се констатовати следеће:  

Воде Дунава налазе се у II класи квалитета захваљујући знатној способности 

самопречишћавања; Воде Тисе долазе већ прекомерно загађене и налазе се у III класи са 

повременим одступањима ка IV класи;  Воде Саве долазе прекомерно загађене и углавном 

задржавају III класу бонитета; Банатски водотоци дотичу из Румуније прекомерно 

загађени и претежно имају IV класу бонитета; најтежа ситуација је на Старом и Пловном 

Бегеју где је квалитет "ван класе"; 

 Каналска мрежа Хс ДТД  је неуједначено оптерећена; најугроженија деоница је Врбас-

Бездан (Велики бачки канал) где се квалитет категорише као "ван класе"; акумулације 

показују тренд убрзане еутрофизације што у знатној мери ограничава њихову примену; 

Воде језера Палић и Лудаш налазе се углавном у III класи са уоченим трендом 

еутрофизације, као последица неадекватног пречишћавања отпадних вода града Суботице 

и освежавања њихових вода.  

 Најугроженији водотоци у Војводини су:  

- Канал Врбас-Бездан (деоница од 0+000 до 6+000 речног километра);  

- Пловни Бегеј (од Румунске границе до преводнице Клек);  

- Александровачки канал;  

- Бегеј (ток кроз Зрењанин до бране код Стајићева);  

- Надела (у доњем току од уставе Јабука до ушћа у Дунав);  

- Кудош (код Руме);  

- Босут (у летњим месецима постаје бара у којој долази до појаве цветања воде, потрошња  

кисеоника порасте, појављује се трулење те долази до ослобађања метана и амонијака, а  

квалитет воде нагло опада са II на IV категорију);  

- Криваја (низводно од Бачке Тополе);  

- Канал Богојево - Бечеј (на току од улива канала Врбас-Бездан до ушћа у Тису) и  

- Тиса (од Сенте до бране на Тиси). 

 



3.8 Минералне сировине 
 

Минерални ресурси спадају у групу исцрпљивих необновљивих природних 

ресурса. Имају велики значај за свеукупни привредни развој. Минерални ресурси 

представљају природна једињења која се користе у различитим привредним гранама и за 

људске потребе.22 

Највеће резерве нафте откривене су у Војводини око 97% од укупних резерви, а 

нешто у мањем обиму на подручју Стига. Интензивна истраживања вршена су у другој 

половини прошлог века и откривено је око двадесетак нафтних поља са преко 250 

лежишта. Скоро трећина територије Војводине сврстана је у први ранг (веома 

перспективан). Домаћа нафта је углавном доброг квалитета. Већином је парфинског типа, 

не садржи сумпор и друге примесе у штетним количинама. Прерада се врши у двема 

рафинеријама Панчеву и Новом Саду. У наредном периоду треба наставити са даљим 

истраживањима нафте на подручју Војводине.  

Природни гас спада у групу гасовитих енергената. Његов значај све више расте, у 

првом реду као супститут осталим енергентима –угаљ, нафта, огревно дрво. Лежишта 

природног гаса углавном су повезана са лежиштима сирове нафте. Највећа лежишта 

лоцирана су на подручју Војводине где укупне резерве износе око 43 милијарде m3.23 

Резерве и експлоатација угља - На територији АП Војводине постоје лежишта 

мрког угља и лигнита, а укупне резерве угља се процењују на нивоу 525.000.000 милиона 

тона. Квалитетан мрки угаљ, дуги низ година експлоатисан је у Врдничком угљоносном 

басену, на јужним падинама Фрушке горе. На северним и западним обронцима Фрушке 

горе, као и на десној обали Дунава постоји више потенцијалних лежишта: Черевић, 

Баноштор, Сремска Каменица и др. На територији АП Војводине, данас се експлоатација 

угља врши само у руднику угља "Ковин". Експлоатација лигнита из ковинског рудника, 

врши се из подводног копа, са дна корита реке Дунав. Истраживања на овом локалитету 

започета су још 1976. године и до сада утврђене резерве угља износе око 230.000.000 тона.  

Металичне минералне сировине - Појаве и потенцијална лежишта металичних минералних 

сировина на подручју АП Војводине регистроване су и истраживане само на Фрушкој 

                                                           
22 Стефановић, В., Николић, Р., Менаџмент природних ресурса, Ниш, 2012, стр.183 
23 Н, д., стр.198-199 



Гори и на Вршачком брегу. Карактеристике и потенцијали Вршачког брега, изузев 

појединих неметаличних минералних сировина, у протеклом периоду су недовољно 

истражене и испитане. Међу појавама металичних минерала/минералних сировина, никал 

и гвожђе заузимају доминантно место, а затим следе појаве олова и цинка. Поред олова и 

цинка евидентиране су и геохемијске аномалије бакра, сребра и волфрама. Неметаличне 

минералне сировине и сировине за добијање грађевинског материјала - На територији АП 

Војводине регистровано и истражено је преко 360 појава и лежишта за 16 врста 

неметаличних минералних сировина. Истражени и утврђени потенцијали неметаличних 

минералних сировина знатно су већи од њихове тренутне експлоатације. Као сировине за 

производњу грађевинских материјала користе се цементни лапорац, кречњак, туф и 

опекарска глина, а токође регистроване су и истражене следеће врсте неметаличних 

минералних сировина: магнезити, бентонити, азбест, полудраги камен, тресет, пелоиди-

лековито блато и зеолити. 

 

3.9 Заштићена природна добра 
 

Пририодна баштина Војводине је богата и разнолика. Одликује се израженим 

екосистемским, специјским и генетским диверзитетом. На просторима Војводине, 

смештене у југоисточном делу Панонског басена, налазе се изузетне природне и предеоне 

целине, јединствене у том делу Европе, као што су Делиблатска пешчара (највећа у 

Европи), Фрушка гора и  Вршачке планине, велике равничарске реке (Дунав, Сава, Тиса, 

Бегеј, Тамиш) и њихове простране плавне зоне (ритови у Горњем Подунављу, Ковиљско-

петроварадински рит, Обедска бара, Царска бара, итд). Посебно треба навести очувана 

слатинска подручја Баната, јединствена на националном нивоу као што су Слано копово, 

Русанда и Окањ. Систем очувања природе, успостављање посебно заштићених подручја, 

контрола и управљање регулисани су Законом о заштити животне средине  и актима 

надлежних органа о заштити појединих природних добара. Регистар заштићених 

природних добара води Завод за заштиту природе Србије који спроводи поступак ревизије 

и категоризације заштићених природних добара. 



У Војводини је до данас, стављен под заштиту велики број природних добара, на 

укупној површини од преко 120.000 hа што чини 5,55% површине Покрајине. Под 

заштитом се, закључно са 2007,  налази преко 130 природних добара, међу којима је  један 

национални парк (Фрушка гора), бројни резервати и паркови природе, предели изузетних 

одлика и споменици природе. Заштитом је обухваћено и преко 300 врста биљног и 

животињског света проглашених за природне реткости. Чак шест посебно вредних 

влажних станишта  је проглашено за  Рамсарска подручја, а 17 за међународно значајна 

подручја за птице. На просторима Војводине под специјалном заштитиом се налазе 24: 

 Национални парк (1) Фрушка гора; 

 Специјални резервати природе (11): Делиблатска пешчара, Обедска бара, Стари 

Бегеј-Царска бара, Лудашко језеро, Карађорђево, Засавица, Ковиљско-

петроварадински рит, Селевењске пустаре, Пашњаци велике дропље, Горње 

Подунавље и Слано копово; 

 Паркови природе (9): Палић, Поњавица, Бегечка јама, Јегричка, Зобатница, 

Панонија, Тиквара и  Парк института у Сремској Каменици;  

 Предели изузетних одлика (2): Суботичка пешчара  и Вршачке планине; 

 Споменици природе (85): геолошко-палеонтолошки и геоморфолошки локалитети, 

ретки примерци биљног и животињског света, ботанички и зоолошки локалитети, 

двореди, стилизовани паркови; 

 Рамсарска подручја25: специјални резервати природе Лудашко језеро, Обедска бара, 

Стари Бегеј-Царска бара, Слано копово и Лабудово окно; 
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4 МЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У ОПШТИНАМА 
СЕВЕРНОБАНАТСКОГ  СРЕДЊЕБАНАТСКОГ И 

ЈУЖНОБАНТАСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА 
 

Банат се простире на 9.830 km2, што чини скоро половину укупне површине АП 

Војводине и око 12% укупне површине Србије. Банат као географски и историјски позната 

територија данас се простире у три државе: Румунија, Мађарска и Србија. У Републици 

Србији ова територија чини део АП Војводине, заједно са Сремом и Бачком. Укупан број 

становника подручја је 688.274, што приближно износи  9.57 % укупног броја становника 

целе земље. Територија Баната се састоји од три административна округа: Северно-

банатски, Средње-банатски и Јужно-банатски који укупно имају 17 општина и два града 

Зрењанин и Панчево. Од тога Северно–банатски има 6, Средње-банатски 5, а Јужно-

банатски 8 општина. Три општине на северу Баната заправо географски припадају Бачкој, 

али су и даље у административно у саставу Северно-банатског округа.26  

Банат је у непосредној близини два Пан европска коридора али ауто-пут у 

класичном смислу још не постоји и већ се деценијама чека на „Банатску магистралу“ . 

Банат се налази у близини два коридора:  

• Коридор 10: аутопут Салзбург-Солун, укључујући деонице Будимпешта-Београд и 

Ниш-Софија-Истамбул. 

• Коридор 7: река Дунав са приступом Црном мору и Северном мору преко канала 

Рајна-Мајна-Дунав. 

Главни путеви су: Београд-Зрењанин-Кикинда-Румунска и Мађарска граница (130 

km), Београд-Панчево-Вршац-Румунска граница (120 km), Нови Сад-Зрењанин-Српска 

Црња-Румунска граница (120 km).  

Природно окружење региона је типични умерени европски климатски појас са 

нешто израженијим температурним екстремима током године. Геоморфолошки гледано, 

регион је релативно хомоген целом својом површином. Југ и југоисток налази се у 

релативној близини благог брдско-планинског појаса централне Србије, односно у залеђу 

Карпата, који у извесној мери утичу на регионалне микроклиматске услове. Најзначајнији 

природни водотокови су свакако Дунав и Тиса који обележавају јужни и западни хоризонт 
                                                           
26 http://www.banat.rs/dokumenta/RRS_Banat.pdf 

http://www.banat.rs/dokumenta/RRS_Banat.pdf


региона, као и бројне мање реке (Тамиш, Караш, Нера, Бегеј). Не треба изоставити ни 

систем канала Дунав-Тиса-Дунав. Једна од карактеристика банатских водотока јесте да 

они сви имају изворишта у Румунији, а ушћа у Србији. Гледано са севера на југ, у 

банатске водотоке убрајају се Златица, Галацка, Стари Бегеј, Бегеј, Тамиш, Брзава, 

Моравица са Ројгом, Караш и Нера. Бегеј и севернији водотоци припадају сливу Тисе, а 

Тамиш и јужнији сливу Дунава. Сви примају и спроводе воде које долазе са румунских 

Карпата и у својим горњим деловима изразито су бујичног карактера. Регион се може 

похвалити налазиштима термалних вода, нарочито на подручју северног Баната. Овај 

природни ресурс је у великој мери игнорисан и неексплоатисан. Са друге стране, некада 

постојећи, иако оскудан, шумски потенцијал је у последњих неколико година у великој 

мери девастиран и експлоатисан без плана и обнављања. Специфичан вид природног 

окружења су равничарски ритови. 

 Банат као изразито равничарско подручје по својој геоморфологији за свој највећи 

природни ресурс има управо расположиво земљиште. Захваљујући природним процесима 

и богатству миленијумских наноса плавних равничарских река, земљиште региона је 

великом површином врло плодно. Према расположивим подацима, величина обрадивог 

земљишта је више од 85 % укупне територије региона. 

 

Табела бр.2 Структура земљишта Баната 

Округ Општина 
Област Пољопривредно земљиште Шуме 

Ha Ha %од укупно ha %од укупно 

С
ре

дњ
еб

ан
ат

ск
и 

Укупно 325,700 285,927 87,79 7,778 2,39 

Житиште 52,500 47,723 90,90 4 0,01 

Зрењанин 123,300 112,397 84,70 7,135 5.38 

Нова Црња 27,300 24,788 90,80 75 0,27 

Нови Бечеј 60,900 53,531 87,90 311 0,51 

Сечањ 52,300 47,448 90,80 253 0,48 

С
ев

ер
но

ба
на

тс
к

и 

Укупно 232,700 208,178 89,46 1,575 0,68 

Ада 22,700 20,090 88,50 409 1,80 



Кањижа 39,900 35,072 87,90 110 0,28 

Кикинда 78,200 70,615 90,30 71 0,09 

Нови Кнежевац 30,500 26,540 88,00 530 1,74 

Сента 29,300 26,575 90,70 177 0,60 

Чока 32,100 28,986 90,30 278 0,87 

Ју
ж

но
ба

на
тс

ки
 

Укупно 424,500 341,335 80,41 29,247 6,89 

Алибунар 60,200 51,411 85,40 2,826 4,69 

Бела Црква 35,300 27,711 78,50 6,295 17,83 

Вршац 80,000 62,000 77,50 5,326 6,66 

Ковачица 41,900 37,794 90,20 8 0,02 

Ковин 73,000 47,815 65,50 445 0,61 

Опово 20,300 16,822 82,90 1,175 5,79 

Панчево 75,500 63,345 83,90 12,925 17,12 

Пландиште 38,300 34,432 89,90 246 0,64 

Извор: Општинска статистика, 2007, Завод за статистику Републике Србије 
 

Табела бр.3 Изведене процене количина неких природних ресурса 
Ресурс Количине 

Термалне воде 505,403 m3 

Угаљ (лигнит) 330,170 t 

Опекарске сировине 2,070,254 t 

Песак 450,975 m3 

Шљунак 189,106 m3 

Тресет 1000 m3 

Извор:Републички завод за статистику 
 

Банат је у националном референтном систему богат налазиштима нафте и 

природног гаса, као и термалних извора. Потенцијал у алтернативним изворима енергије 



је у великој мери неискоришћен. Резерве нафте у Србији се процењују на 9,5 милиона 

тона, док се залихе природног гаса процењују на око 60 милијарди кубних метара, док су 

годишње потребе Србије за природним гасом процењене на 2.4 милијарде кубних метара 

(од чега се увози 85% природног гаса а 15% се користи из сопствених извора). Међутим, 

стручњаци „НИС Нафтагас“, који су вршили истраживања у средњем Банату, тврде да 

само у том појасу (2.000 квадратних километара) лежи 45 милиона тона нафте и 24 

милијарде кубика гаса и да се може рачунати на још 14 милиона тона нафте и 12 

милијарди кубика гаса. Економски аналитичари указују на чињеницу да се у Војводини 

годишње експолоатише око 5,2 милиона барела нафте. 

У Банату постоји велики потенцијал у ресурсима обновљивих извора енергије и 

велико интересовање страних инвеститора за отварање погона за производњу енергије из 

обновљивих извора те је неопходно да се донесе законска регулатива у Србији и која би 

дозволила значајнију експлоатацију ветра, биомасе, геотермалне и соларне енергије.  

Банат је атрактивна инвестициона дестинација и као велики потенцијал у 

ресурсима има могућност и шансу да постане регионални лидер у примени обновљивих 

извора енергије. Производњом енергије из обновљивих извора утиче се на укупну 

енергетску ефикасност, субституишу увозни енергенти локалним изворима енергије и 

излази у сусрет европским нормама заштите животне средине. 

Специјални резервати природе у Банату су станишта стотинама угрожених врста. 

Разноврсност и изузетност флоре и фауне сврстала је неке од њих у јединствена 

заштићена подручја у Европи На подручју Баната има неколико специјалних резервата 

природе који адектватном бригом и одрживом екплоатацијом могу допринети туристичкој 

понуди, стварању регионалног бренда из аутохтоних јединствености Банатског природног 

окружења: Специјални резервати природе „Царска бара“, „Пашњаци велике дропље“, 

„Делиблатска пешчара“, „Слано копово“. 

 
. 
                                                   
 
 
 



4.1 ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН 
 

 
4.1.1 Географски положај 
 

Зрењанин се налази на територији Баната у саставу АП Војводине и Републике 

Србије. Површина општине Зрењанин је 1.326 кm2 што износи око 8,3% од целе површине 

АП Војводине и по том критеријуму, друга је по величини општина у Републици. 

Општина Зрењанин је привредни, културни, просветни, здравствени и спортски центар 

Средњегбаната којег чине општине Житиште, Сечањ, Нови Бечеј и Нова Црња.  

 

 
Слика 2. Положај општине Зрењанин 

Извор: www.zrenjanin.rs 
 

Зрењанин се налази на западној ивици банатског лесног платоа, на месту где се 

каналисана река Бегеј улива у некадашње корито реке Тисе. Подручје општине је изразито  

равничарски крaj. Град лежи на надморској висини од 82 m. Зрењанин је од Београда 

удаљен око 70 km, а од Новог Сада око 50 km, што чини његов положај изузетно важним 

транзиционим центром и потенцијалним ресурсом на правцу север – југ и исток – запад. 

 

http://www.google.rs/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=EmIUgTUG9hrE_M&tbnid=KZzOaf0kRhtdyM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Fwww.zrenjanin.rs%2F1-22-0-0%2Fseoske-mesne-zajednice&ei=Tk-bUq3MIYa4hAfB-YCYDg&psig=AFQjCNHfnuMGQSR8g2VYaCx_8JrCa047wA&ust=1385996494650561


 
Слика 3. Град Зрењанин 

Извор:http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:
Liberty_square,_Zrenjanin.jpg 

 
 
4.1.2 Климатске карактеристике   
                                     

Клима на подручју општине Зрењанин налази се на прелазу из мало влажног у суви 

климатски тип. Као мерило служи однос између количине падавина и потенцијалне 

евапотранспирације који за Зрењанин износи 0,81. Поднебље је степско континентално, 

средња годишња температура износи 11,2º C, а годишња количина падавина око 622 mm. 

Распоред падавина према годишњим добима је прилично уједначен, али су честа и велика 

одступања. Најизразитији ветар овог подручја је кошава. Брзина кошаве је веома 

променљива. Дува брзином од 5 – 11 m/sec али понекад њени налети достижу брзину и од 

чак 28 m/sec. Кошава дува из југоисточног или источног правца и доноси релативно топле 

и претежно суве ваздушне масе. Други значајни ветар овог подручја је северозападни који 

редовно доноси кишу и снег и снабдева читаву Војводину довољним количинама влаге. 

Трећи значајни ветар је северац. То је хладан и  јак ветар. У току зиме снег просечно пада 

18 дана. Зрењанин има од 2000 до 2.200 сунчаних часова годишње, најмање сунчаних 

часова има у децембру – 42,5 а највише у јулу – 314. 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Liberty_square,_Zrenjanin.jpg
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Liberty_square,_Zrenjanin.jpg


 
4.1.3 Хидролошке особине 
  

Подручје општине Зрењанин је најгушће речно и каналско чвориште у Европи, где 

у кругу од 30 km протичу Бегеј, Тамиш, Тиса, Дунав и каналска мрежа ДТД.  Река Бегеј 

извире у карпатском подручју у Румунији и протиче Банатом као лева притока Тисе. 

Улива се у реку Тису код насељеног места Перлез.  Дуга  је 254 km, од тога 76 km је у 

Србији. Од Темишвара до Зрењанина и даље до ушћа претворена је у пловни тзв. Бегејски 

канал. Стари Бегејски канал, каналисано речно корито, дуг је 97 km, а нови 83 km (до 

Темишвара).   

Река Тиса је највећа је притока Дунава ( површина слива 157.186 km2). Извире у 

Карпатима у Украјини, на 1800 m  надморске висине и протиче панонским басеном - 

настаје од Беле и Црне Тисе. Дужина тока износи 1070 km. Највећи део тока припада 

Мађарској, а кроз Србију,  до ушћа у Дунав код Сланкамена, протиче у дужини од 164 km. 

Тиса делом чини административну границу општине Зрењанин и Средњобанатског 

округа.  Река Тамиш извире у Румунији, у области трансилванских Алпа. Улива се са 

више рукаваца у Дунав, а главни утиче код Панчева. Дужина реке у Србији је око 123 km, 

а цео ток 352 km. Пловна је при ушћу. Главно пристаниште је у граду Панчеву.  

 Река Дунав је међународна река. Извире у Шварцвалду (Немачка), улива се у Црно 

море. Протиче кроз Немачку, Аустрију, Словачку, Мађарску, Србију, Бугарску, Румунију 

и Русију. У нашу земљу улази код Мохача, тече у дужини од 591 km, а напушта је код 

ушћа Тимока. Такође, пловна је целим својим током у Србији.  Канал ДТД заузима 

значајно место у развоју привреде Бачке и Баната, али и ширег подручја. Хидросистем 

ДТД има вишеструку намену: (пријем и спровођење страних вода, пријем и одвођење вода 

из система за одводњавање пољопривредног и другог земљишта, довођење воде за 

потребе система за наводњавање, рибњака, фарми, индустрије и насеља, пријем, 

спровођење и разблаживање употребљених вода из индустрије, пловидбу каналима, за 

одбрану од поплава, рибарство, рекреацију и туризам).  У оквиру Хидросистема ДТД 

постоји 644 km канала. 

Поред природних, општина Зрењанин располаже и вештачким акумулацијама.  

Језерски систем назван „Бегејска петља” чине три језера, две станице за пречишћавање 

(примарна и секундарна) и дистрибуциони систем цевовода. Језеро 1 је предвиђено за 



спортски риболов, Језеро 2 за купање а Језеро 3 за спортове на води. Природна језера 

(комплекс „Пескара“) су настала експлоатацијом песка и за сада она представљају дивља 

купалишта на којима се повремено бележе неповољни физичко – хемијски показатељи. 

Становништво и већи део привреде општине Зрењанин снабдева се водом из основног 

водоносног комплекса Баната и Бачке, који је саставни део геолошке и хидрогеолошке 

целине Панонског басена. Плиће (30 – 75 m) и дубље (90 – 135 m) издани се одликују 

високом минерализацијом, високим садржајем гвожђа, амонијака, мангана, натријума, 

органских материја, арсена, поремећеним органолептичким особинама. Сиромашне су 

кисеоником и оптерећене раствореним сумпорводоником и метаном. На основу ових 

чињеница се може рећи да су  подземне воде основне издани на подручју Зрењанина имају 

изразито неповољне физичке карактеристике.  

 

 

4.1.4 Термални извори 
 

 У општини Зрењанин, на северној обали истоименог језера у насељу Меленци, 

налази се Бања Русанда, једино активно бањско лечилиште у Банату. Још од свог 

оснивања 1867. године, има лечилишну традицију засновану на коришћењу лековитих 

својстава минералног пелоида (блата) из језера Русанда, које се убраја у најлековитије у 

земљи. У хидротерапијске сврхе користи се термоминерална вода која спада у категорију 

натријум хидрокарбонатних сулфидних хемотерми. На основу народне емпирије блато из 

језера "Русанда" се користи у лечењу већ неколико векова. Утврђено је његово лековито 

дејство против бола, отока, упале, побољшања циркулације, метаболизма, хроничних 

промена на кожи као и козметичко дејство.  



 
Слика 4. Бања Русанда 
Извор: www.vila-aslux.rs 

 
 

4.1.5 Природни ресурси 
 

Шуме  

 

 На основу података из Просторног плана Војводине, подручје oпштине Зрењанин 

сврстано је у 1. зону шумовитости, што значи да су шуме заступљене на 0,30 % - 3,00 % 

укупне површине. Израдом аналитичко документационе основе Просторног плана 

oпштине Зрењанин, дошло се до податка од 2,50 % земљишта покривеног шумом и с  

обзиром на малу пошумљеност, познате климатске и едафске услове, као и просторне 

могућности, на крају планског периода под шумама треба да буде 6,00 % укупне 

територије општине Зрењанин. 

 

Земљиште  

 

 Зрењанинска општина је изразито пољопривредно подручје и земљиште се 

интензивно обрађује. Од укупне површине општине, 82,5 % су пољопривредне површине. 

Процентуална заступљеност типова земљишта на основу истраживања која су спроведена 

2002. и 2003.године приказана су табеларно. 
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Тип земљишта Заступљеност % 

Чернозем 35,7 

Алувијум 1,8 

Ливадска црница карбонантна 4,7 

Ливадска црница безкарбонантна 2,2 

Ритска црница карбонантна 10 

Ритска црница безкарбонантна 7 

Ритска цмоница 17,3 

Земљишта у заслањивању 8,8 

Заслањена земљишта 12,5 

Извор:http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Strategija%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Zrenjani
n.pdf 
 
Енергетски ресурси 

 

 Данас је нафта апсолутно најважнији енергент. Једини недостатак нафте је онај 

еколошки. Наиме, нафта за разлику од природног гаса не сагорева потпуно па је велика 

емисија штетних супстанци у атмосферу. Данас у структури извора енергије је на првом  

месту са око 35%. Природни гас је све важнији енергент пре свега због цене, лаког 

транспорта, експлоатације, разноврсне потрошње и еколошке прихватљивости. Због вeћих 

резерви од нафте сматра се енергентом будућности. Предности природног гаса су што 

потпуно сагорева као и велика калорична вредност. Због тога се сматра еколошки 

одрживим обликом енергије.  Цела Војводина а посебно Банат је познати нафтно-

гасоносни рејон. Поља и њихова лежишта нафте и гаса која су откривена у Војводини 

спадају у групу малих поља и лежишта. Између осталих, изузетак чини и Елемир - 

Зрењанин, које спада у већа поља Панонског басена, а у средња у Европским размерама.  

 Повољна геолошка грађа Војводине са великим бројем развијених песковитих 

водоносних слојева, који залежу и на већим дубинама, омогућава добијање термалних 

вода доброг квалитета. На основу светских и домаћих искустава, оцењује се да би се 
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геотермалне воде Панонског басена Војводине, с обзиром на физичко-хемијске и 

геотермалне одлике, могле користити у следећим областима: у  пољопривреди за 

загревање стакленика, у сточарству и живинарству за загревање фарми, у индустрији као 

технолошка топла вода, у балнеотерапији и спортско-туристичким центрима, за загревање 

насеља и других објеката, за снабдевање становништва санитарном водом, у рибарству и 

сл. Треба напоменути да све термалне воде имају у себи и 0,5-1,5 m3 угљоводоничног гаса, 

који се ослобађа при њеној експлоатацији. Овај гас се може користити за додатно 

загревање воде. 

 

 

4.1.6 Заштићена природна добра 
 

 Говорећи са аспекта значаја биодиверзитета, треба рећи да се у oпштини Зрењанин 

налазе врло специфична подручја која су од државног али и светског значаја. Ту се пре 

свега мисли на Специјални резерват ''Стари Бегеј - Царска бара'' , језеро-бара Окањ и Бања 

Русанда за које се планира стављање под режим заштите због свог специфичног значаја.  

Простор Царске баре карактерише густо изаткан рељеф река, канала, језера и бара, 

док се боје смењују од плавих језера, преко зелених и смеђих шума, све до бледо жуте и 

беле боје слатина. На овом простору некада се протезало безброј већих и мањих мочвара. 

Данас овај простор карактеришу меандри Старог Бегеја који се сужавају и скраћују и баре 

- све више нагнуте у односу на дно речног корита. Биљни свет Царске баре представљен је 

бројним аутохтоним врстама, од којих су неке ретке, поред оних које се редовно срећу на 

барским комплексима. По својој вредности издвајају се од водених биљака водени гриз, 

водена папрат, бели локвањ и друге: у ливадској вегетацији присутни су врањемил, 

хајдучка трава, слез, пелен, ливадска жалфија и друге; а у мочварној вегетацији: заједнице 

тршћака, водољуб, барска перуника, јеженица, пачија трава, иђирот и друге. Шумске 

површине заузимају значајне делове Резервата.  Бројна стабла у околини колоније чапљи и 

корморана имају осушене врхове, чинећи их тако погодним за осматрачнице и узлетишта 

за лов рибе у језеру или бари, овим становницима баре. Светску славу овом месту донело 

је присуство птичјег света са око 240 врста, због чега је ово добро проглашено за 

Рамсарско подручје, тј. уписано у УНЕСКО-ву листу мочварних подручја од 



међународног значаја. Неке од ретких птица које се овде могу видети су: орао белорепан, 

еја мочварица, ливадска еја, кобац, мишар, чапља кашикара и многе друге. На предлог 

стручњака Завода за заштиту природе Србије Влада Републике Србије прогласила је ово 

подручје Специјалним резерватом природе „Стари Бегеј - Царска бара“.  

 

  
Слика 5. Специјални резерват „Стари Бегеј-Царска бара“ 

Извор: www.flickriver.com 
 

4.1.7  Туризам  у Зрењанину 
      

Зрењанин као седиште највеће Банатске општине, један је од градова који у свом 

ближем окружењу има највише водених токова и водених површина, тако да преставља 

идеалан простор где и најстраственији и најпробирљивији спортски риболовци могу 

задовољити свије интересовање. Реке Тиса, Тамиш и Бегеј веома су богате рибом где 

преовладавају шаран, протвиш јаз, крупан сом који се лови на бућку и ретке рибе као што 

су кечига и мрена. „Трактор бара“ и рибњак „Ечка“ су најпознатији риболовни терен који 

посећују риболовци из целе Србије. За риболов се могу користити и рибњачки канали, 

постоје три језера и пескара на којима се такође може ловити. Канал Дунав-Тиса-Дунав је 

богат свим врстама рибе, а нека места су позната по крупним сомовима.  

Ловиште „Бегеј“  на површини од 124.038 hа којим газдује ЛУО Зрењанин је једно 

од најбитнијих Средњебанатских ловишта. Ово ловиште је богато дивљачи тако да 

располаже срнећом дивљачи око 3.000 јединки, зечевима око 15.000, фазанима око 10.000, 

док је бројност пољске јаребице у малом броју, тако да се она и не лови. Бројност дивљачи 
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је у тенденцији пораста. Од ловаца туриста који су заинтересовани за ово ловиште, 

најзаступљенији су били ловци из Италије, који су ловили ситну дивљач, а затим из 

Немачке, Аустрије и Шпаније, који су ловили срндаћа, слично као и у Апатину. 27 

 

 

4.2 ОПШТИНА КИКИНДА 
 

 

4.2.1 Географски и саобраћајни положај 
 

Општина Кикинда се налази у североисточном делу АП Војводине, где заузима 

површину од 782 km2 теритирије северозападног Баната. Граничи се са пет општина и 

државом Румунијом. На северу и северозападу је граница са Чоком, на западу са Адом, на 

југозападу је граница са општином Нови Бечеј, на југу се граничи са општинама Житиште 

и Зрењанин, на југоистоку је општина Нова Црња, а са источне, североисточне, и делом са 

северне стране се граничи са Републиком Румунијом.28 Обухвата град Кикинду и 9 

насељених места: Банатску Тополу, Банатско Велико Село, Башаид, Иђош, Мокрин, 

Наково, Нове Козарце, Руско Село и Сајан. Седиште општине је град Кикинда. Смештена 

је на 45º и 31’ минута северне географске ширине и 20 º и 20’ минута источне географске 

дужине, са просечном надморском висином од 82 m. Удаљена је од Београда 127 km, од 

Новог Сада 110 km, Суботице 105 km,  а од међународног аеродрома Сурчин 150 km. 

Општина Кикинда је и седиште Севренобанатског округа који обухвата општине Кикинда, 

Ада, Чока, Сента, Кањижа и Нови Кнежевац. 

 

4.2.2 Рељеф 
 

Простор који заузима општина Кикинда је део равнице северног Баната. Надморска 

висина тла у општини се креће од 77-84 m, а преовлађују коте од 79-80 m. Територија 

општине захвата део алувијалне равни Тисе, део алувијалне равни Златице, део Банатске 
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28 Стратегија просторног развоја општине Кикинда, Нови Сад, 2006. 
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лесне терасе, равничарски предео око Галацке и равничарско земљиште око Ђукушиног 

потока.Територија општине се највећим делом налази на Банатској лесној тераси која је 

подељена на четири терасе: новокнежевачку, новобечејску, зрењанинску и панчевачку. 

Лесна тераса  нема континуирано простирање и највећим делом припада тзв. 

новобечејско-зрењанинској лесној тераси. Њено простирање најуочљивије је јужно од 

каналисане Галацке. Северно од каналисаног тока Галацке такође се налазе фрагменти 

лесне терасе у кикиндском, мокринском и делом у иђошком атару. Поједини делови лесне 

терасе налазе се у међуречју: Златица-Ђукошин каналисани ток, затим Ђукошин ток-

Галацка и Галацка-Бегеј. Насеља на територији општине настала су на просторима где 

лесна тераса прелази ужу алувијалну раван реке Тисе и неких њених притока. То се, пре 

свега, може рећи за насеља Мокрин, Сајан, Иђош, Нове Козарце и Банатско Велико Село 

која се налазе на алувијалној равни реке Галацке. Башаид заузима простор на самој ивици 

лесне терасе у непосредној близини насеља Бикач које је настало уз корито Галацке и 

њене леве притоке. Насеља Кикинда и Наково настала су углавном на лесној тераси. Блага 

заталасаност терена је уочљива и код насеља Башаид и Банатска Топола, док је код насеља 

Сајан и Иђош та заталасаност изразитија.  

Лесна тераса је састављена од барског, преталоженог и сувоземног леса. Највеће 

распрострањење има барски лес. Геолошки посматрано, подручје општине Кикинда лежи 

на стенским масама кристаластих шкриљаца велике дубине (до 1700 m), над којима се 

простиру лесоидне глине и алувијалне наслаге пескова. Подручје општине је геолошки 

веома истражено, мада се и даље истражује. Евидентирани су природни ресурси нафта, 

гас, квалитетна глина, који се и експлоатишу. 

 

4.2.3 Климатске карактеристике 
 

На основу анализираних климатских услова (температуре ваздуха, осунчања, 

облачности, падавина, влажности ваздуха и ветра) може се закључити да на подручју 

општине Кикинда влада умерено континентална клима са извесним специфичностима. 

Прелазна годишња доба, пролеће и јесен, одликују се променљивошћу времена, с 

топлијом јесени од пролећа. Карактеристика климе је недовољна количина падавина, уз то 

неравномерно распоређених, посебно у периоду вегетације (април- октобар), затим високе 



температуре у вегетационом периоду и недостатак влаге у земљишту за време вегетације. 

Сушни периоди се јављају сваке године мањег или већег интензитета и дужине трајања. 

 

4.2.4 Хидролошке  карактеристике 
 

На територији општине Кикинда постоје три каналисана тока, Златица, Ђукошина 

речица и Галацка. Деловима корита ових речица трасиран је Кикиндски канал, 

најзначајнији хидрографски објекат на подручју општине.  Златица је лева притока Тисе у 

северном Банату, која на територији наше земље долази из Румуније. Врло пространа 

алувијална раван, са бројним пресеченим и напуштеним мендрима у њој, указује да је у 

прошлости овуда текла брза и знатно већа река од некадашњег тока. Читаво подручје било 

је у великој мери мочварно. Међутим, ископани су многи канали и дограђени насипи, на 

ушћима већих канала уграђене су насипне пропусне цеви и постављене црпне станице. У 

дужини од 10 km узводно од ушћа корито је знатно проширено и продубљено, а Златица је 

овде, преко Кикиндског канала повезана са главним каналом хидросистема Дунав-Тиса-

Дунав. Галацка је целом својом дужином каналисана и представља, у већем свом делу, ток 

без већег значаја сем дела корита којим је трасиран Кикиндски канал. Каналисани ток тече 

кроз неколико бара од којих је најзначајнија Штеванчева бара у североисточном делу 

Кикинде. Ђукошина речица је највећа притока Златице. Ова каналисана речица је данас 

током већег дела године сува. Ђукошина речица тече у правцу Мокрина, а затим иде у 

правцу Иђоша. Корито је пресечено Кикиндским каналом, а ушће се налази на 

Златичином сектору Кикиндског канала. Кикиндкски канал изграђен је централним делом 

северног Баната. Канал пролази од Тисе код Падеја и дужином од 10 km трасиран је 

проширеним коритом Златице, коју напушта северозападно од Сајана и узима правац 

истока. Пре Кикинде полукружно скреће ка југу, да би 8 km југозападно од Кикинде 

наставио урђеним коритом Галацке. Последњим километрима свог тока напушта Галацку 

и спаја се са главинм каналом хидросистема ДТД, 18 km источно од Бечеја. Дужина 

канала износи 50 km. 

 

 

 



4.2.5 Природни ресурси 
 

Природни ресурси општине Кикинда су: 

 пољопривредно земљиште, 

 минералне сировине: 

 угљоводоници у течном и гасовитом стању (нафта и гас) и остали природни гасови; 

неметаличне минералне сировине и сировине за добијање грађевинског материјала 

(глина); 

 подземне воде из којих се добијају корисне минералне сировине и геотермална 

енергија, као и подземне воде везане за рударску технологију и гасови који се са 

њима јављају. 

 

Пољопривредно земљиште  
 

Велики број типова и варијетета земљишта на простору општине Кикинда, 

условљен је разноврсношћу природних услова који су директно утицали на њихову 

генезу. То су: рељеф, богатство микрорељефа, водни режим, хидротехничке 

карактеристике, клима и вегетација. Највећи део површина представља високо производно 

и продуктивно земљиште: чернозем, црнице, слатинаста земљишта, алувијална земљишта. 

Чернозем карактеришу веома добре водно-физичке и хемијске особине, које га сврставају 

у ред најквалитетнијих земљишта високих производних потенцијала. Већи комплекси овог 

типа земљишта су у источном делу општине Кикинда, потом јужном и фрагментарно у 

средишњем делу општине. Црнице су представљене као ритске и ливадске. Ритска црница 

је најзаступљенији тип земљишта. Потенцијално су плодна и највише погодна за узгој 

кукуруза, сунцокрета и шећерне репе. Слатинаста земљишта не захватају веће површине 

на територији општине, заступљена су на деловима КО Башида, Сајана и Иђоша. 

Алувијална земљишта заузимају мање од 1% површине. Јављају се у југозападном делу 

кикиндског атара, као и у атару Башаида. 

Плодно пољопривредно земљиште обухвата око 70.000 hа. Територија општине 

Кикинда припада реону пољопривренде ратарске производње „Северни Банат“, са 

производњом свих основних ратарских култура, а такође и лековитог, ароматичног и 

зачинског биља. На овом подручју се нарочито развија сточарство. 



 

Минерална богатства 

 

Територија општине Кикинда изузетно је богата налазиштима нафте и гаса, које се 

експлоатишу и даље истражују. Налазишта су углавном концентрисана на три простора у 

оквиру општине (Кикинда, Мокрин и Кикинда-Варош). Производња сирове нафте са 

територије општина Кикинда, по подацима из 2001. године, износила је 279.000 t, а то је 

34,40 % укупне производње сирове нафте у Србији. Производња природног гаса била је 

244. 000.000 m3 или 48,13% укупне производње природног гаса у Србији у 2001. години. 

На простору обухвата плана налазе се нафтно-гасно поља у експлоатацији:  „Сателит 

Кикинда- Варош“, „Мокрин“, „Ново Милошево“, „Башаид“, „Кикинда-поље“, „Кикинда-

исток“, „Кикинда-варош“, „Црна Бара“, „Црна Бара-југ“. Глина високог квалитета 

експлоатише се на територији општине и користи у индустрији грађевинског матерјала. 

 

Шуме 

 

Пошумљеност АП Војводине је изузетно мала, и у сталном је паду. Ситуација у 

општини  Кикинда је најлошија у АП Војводини. Општина Кикинда има укупно обраслу 

шумску површину од 214 ha, што чини 0,001% од укупне површине. Површина шумског 

земљишта у односу на број становника је 0,003% по становнику, што је 15,6 пута мање на 

стање по становнику у Војводини. Степен шумовитости ставља Општину у категорију 

најобешумљенијих, што директно утиче на климу, ветрове, повећање загађености. 

Просторним планом Општине до 2000-те било је предвиђено повећање са 709 ha на 992 

ha. Стање није побољшано, већ је ионако мала површина шума смањена на 214 ha. 

 

 

 

  



4.3 ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА 
 

 

4.3.1 Географски и саобраћајни положај 
 

Општина Бела Црква је подунавска, погранична и равничарска општина, која се 

простире у североисточном делу Србије, на крајњем југоистоку Војводине и Баната. У 

географском смислу општина Бела Црква је окружена обронцима Карпата на крајњој 

источној граници, Вршачким планинама на северу, Дунавом на југу и широко је отворена 

према западу- Панонској низији.  На простору од 353 km, у 14 насеља живи око 22.000 

становника  на просечној надморској висини од 89,55 m. Иако има периферан положај 

општина је саобраћајно веома добро повезана са суседним општинама. Саобраћајна 

повезаност огледа се у мрежи регионалних и магистралних путева, међународним 

граничним прелазом -Калуђерово, најстаријом железницом на Балкану из 1856. године, 

воденим саобраћајницама Дунавом и хидросистемом Дунав-Тиса-Дунав. 

 

 

4.3.2 Рељеф и климатске карактеристике 
 

Рељеф  општине Бела Црква изразито је равничарског карактера, осим дела према 

Румунији,  где се равница завршава обронцима Карпата. Смештена је у Белоцркванској 

полукотлини између Вршачких планина на северу, Локве и Дунавана на југу и Банатских 

планина на истоку. Снажни ветрови су нанели велике количине песка начинивши пешчане 

дине у правцу југоисток-северозапад, створивши Делиблатску пешчару којом је Бела 

Црква на неки начин одвојена од Панонске низије. Након отицања Панонског мора, остало 

је шљунковито, пешчано и иловичасто дно, а река Нера је плављењем нанела плодан слој, 

те је сада земљиште веома погодно за земљорадњу, виноградарство, воћарство и 

сточарство као и грађевинску индустрију. Некада шумовито подручје, данас је скромно 

обрасло дрвећем, са непрегледним њивама, доста раскрчених воћњака и винограда и 

запуштеним пашњацима без стоке. 



Клима је умерено континентална. Лета су топла и кратка, зиме оштре и хладне, док 

су пролећа и јесени дуже. 

 

 

4.3.3 Хидролошке особине 
 

Најзначајнији природни ресурс на подручју општине Бела Црква је обиље вода, 

како површинских тако и подземних. Од површинских вода најзначајније су реке Дунав, 

Караш и Нера, вештачки водотоци канал ДТД, млински канал Јаруга, канали дренажног 

система „Нера – Караш – Катјасово’’ и језера настала после ископа шљунка. Расположиве 

воде на територији општине су задовољавајућег квалитета. Богатство вода условило је и 

изградњу вишенаменских и мини акумулација на територији општине. Седам језера 

насталих експлоатацијом шљунка представљају својеврсне мини акумулације за 

вишенаменско коришћење. Ова језера захватају простор од око 150 hа, на међусобном 

максималном растојању од 150 до 200 m. Најстарије и рекреативним потребама 

прилагођено је градско језеро на којем су изграђене бетонске и пешчане плаже. Највеће 

природно богатство и потенцијал  развоја представља свакако река  Дунав, која 

представља природну везу са Европом.  Дунав кроз Србију протиче у дужини од 588 km, и 

то претежно кроз Војводину и целом овојом дужином је плован. На делу између Старе 

Пaланке и Рама, Дунав је веома широк и источни и североисточни ветрови стварају велике 

таласе. На левој, банатској обали, од давнина постоји скела, која улази у канал Дунав-

Тиса-Дунав који се овде и завршава. Река Нера такође овде завршава свој ток у Дунаву. У 

приобалном подручју, око 500 m узводно од ушћа канала, налази се резерват природе 

Лабудово окно, чувено станиште птица и захвата један део општине. 

 Канал Дунав-Тиса-Дунав – је јединствени систем канала укупне дужине 929 km  

Користи се против поплава, за наводњавање земљишта, као пловни пут, за отпадне воде, 

за туризам, лов и риболов. Ова мрежа омогућава дренирање око 700.000 ha земљишта и 

наводњавање око  50.000 ha. Могућа пловидба каналом је 664 km. У систему канала 

налази се 14 лука за утовар-истовар терета. У периоду 1958 - 1976 рађена је 

реконструкција, као и нови канали у постојећем систему канала који су прављени још за 

време Аустро-Угарске. Природна богатства су и река  Караш у коју  се уливају се три 



потока: Прушњацки, Долина  и Фабијански,  и река Нера у коју се уливају  потоци: 

Најдашки, Крајњи и Јаруга , и бројни  вештачки канали. 

Река Караш – Караш извире у Банатским планинама, североисточно од града 

Анина у Руминији и улива се у Канал ДТД, а затим њен даљи ток до Дунава користи 

садашњи канал ДТД који при томе оставља пресечене меандре (мртваје – Мртви Караш) и 

данас богате рибом. Одмах после уласка у Србију, Караш добија значајну притоку Буругу 

са десне стране и Илидију са леве. Протиче поред села Куштиљ, Војводинци, Добричево, 

Стража и Јасеново, и додирује источне делове Делиблатске пешчаре код брда Думача. Од 

ове тачке Караш је део канала Дунав-Тиса-Дунав и пролази поред места Дупљаја, 

Гребенац, Кајтасово и Банатска Паланка пре него што заврши свој 60 километара пут кроз 

Србију и улије се у Дунав код места Стара Паланка. И поред велике дренажне површине 

од 1.400  km², Караш није ни у једном делу свога тока плован. 

 Река Нера – је лева притока Дунава, дуга 124 km. Река Нера истиче из планинe 

Семеник у румунском Банату, близу града Решица. Првим делом тока река тече јужно, да 

би затим скренула ка југозападу правећи клисуру између Банатских планина и Семеника. 

Овде Нера прима главну притоку Рудерију, а затим мења правац ка северозападу до 

Најдаша и Кусића где постаје гранична река између Србије и Румуније. Тако тече 

наредних 14 km до ушћа у Дунав код Банатске Паланке. Овим делом тока Нера углавном 

тече ка западу, пролазећи кроз Белоцркванску полукотлину. Нера је бујичног карактера, и 

некада је била регулисана каналом Јаруга. Постоји неколико потока који се у уливају у 

Неру (Кусићки, Буканов, Лесковачки). Корито је шљунковито и већим делом године вода 

је веома бистра и хладна. Обала је већим делом обрасла аутохтоним белим тополама и 

врбама. Од рибе у њеном току се може наћи доста јаза, скобаља, мрене те од грабљивица 

штуке, бандара, буцова, сома док се на самом ушћу у Дунав може ловити смуђ и шаран. 

Сига – извориште питке воде које се налази на самом ободу Беле Цркве. Ушушкана 

између два брдашца обраслих густом шумом, Сига је одувек представљала и једно од 

омиљених излетишта за Белоцркване, али и једно од плућа града.  

Највеће природно богатство са становишта  развоја туризма представља седам 

кристално чистих  језера, која су настала  експлоатацијом шљунка са дна Панонског  

басена. Укупна површина језера износи 150 ha,  и водом се снабдевају из артешких  

бунара и  подземних извора. Посматрана у целини, Бeлоцркванска језера одликују се 



стабилним обалским линијама и незнатним колебањем нивоа воденог огледала. Својим 

морфометријским и термичким особинама погодују развоју рекреативног, излетничког, 

манифестационог и спортског туризма, а због богаства рибљег фонда и орнитофауне имају 

велики потенцијал за развој риболовног и “bird watching” (посматрање птица) туризма. 

Белоцркванска језера, због њихових карактеристика, често називају „Бисерном огрлицом“ 

Баната. Језера се наслањају на урбано подручје Беле Цркве и својим потенцијалом на 

комплементаран начин употпуњују туристичку понуду СРП Делиблатска пешчара.  

 

 
Слика 6. Белоцркванаска језера 

Извор: http://www.alfadivingteam.com/lokacije/lokacije-srbija/bela-crkva-i-njena-jezera 
 

 

4.3.4 Пољопривредно земљиште 
 

Пољопривредне површине представљају најобимнији природни ресурс, и као такве 

обухватају 77 % укупне територије општине Бела Црква. Целокупно подручје општине 

захвата површину од 35.345 hа, од чега је 21.499 hа под ораницама, 6.158 hа под ливадама 

и пашњацима, под виноградима и воћем око 160 hа, а под шумом је 2.704 hа. 

 

 

 

http://www.alfadivingteam.com/lokacije/lokacije-srbija/bela-crkva-i-njena-jezera


4.3.5 Заштићена природна добра 
 

Делиблатска пешчара, по својој специфичној клими и заступљености биљног и 

животињског света проглашена је за Специјални резерват природе. На површини од 1500  

hа налазе се ловишта и узгајалишта свих врста  дивљачи, а и станиште је најразличитијих 

врста  птица. Представља највећу пустињу у Европи па је често називају и  “Европска 

Сахара“. Ова пространа област површине од око 300 km² смештена је у југоисточном делу 

Баната. Пешчара представља геоморфолошки и еколошко-биогеографски феномен не само 

Панонске низије, већ и читаве Европе, као и значајан генетски ресурс.  

Делиблатска пешчара је острво степе и шумо-степе, које одликује изворни мозаик 

травних, жбунастих и шумских станишта. Богатство флоре овог подручја се огледа у 

постојању око 900 врста виших биљака, од којих су многе реликти и раритети, као и врсте 

које су у свом распрострањењу ограничене на Панонску низију. Једино се овде, у односу 

на читав простор Србије налазе: банатски божур, степски божур, панчићев пелен, шерпет 

и коцкавица дегенова. Своје станиште овде је нашло и 20 врста орхидеја. Због присуства 

великог броја врста птица, од којих су многе ретке и угрожене, ово подручје је увршћено у 

најзначајнија станишта птица у Европи IBA подручје. Из групе грабљивица, које су 

најугроженије, заступљене су врсте као што су: банатски соко, орао крсташ и орао 

кликташ.. Природне карактеристике и јединственост овог краја чине га погодним зa 

рекреацију, лов и риболов, наутички, а пре свега еко-туризам.  

Локалитет “Лабудово окно’’ се простире на око 360 hа Делиблатске пешчаре у 

њеном контакту са реком Дунав и погодан је за унапређење туризма општине у погледу 

лова, риболова, спорта и рекреације.29 

 

 

                                                           
29 http://www.kirs.gov.rs/docs/lap/lap_bela_crkva.pdf 

http://www.kirs.gov.rs/docs/lap/lap_bela_crkva.pdf


 
Слика 7. Делиблатска пешчара 

Извор: http://www.zdravasrbija.com/Zdrava%20Srbija/191-Deliblatska-pescara.php 
 

 

4.4 ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ 
 

 

4.4.1 Географски положај 
 

Општина Нови Бечеј налази се у самом центру Војводине и једна је од пет општина 

Средњебанатског региона. Нови Бечеј је смештен уз леву обалу реке Тисе на 66. 

километру од њеног ушћа у Дунав, и једини је град на Тиси чији је центар управо на реци, 

а краси га и најлепши тиски кеј. Поред Новог Бечеја, општину чине још три насељена 

места: Ново Милошево, Кумане и Бочар. 

Поред међународног пловног пута реке Тисе, Нови Бечеј је каналском мрежом 

повезан са Дунавом код Бездана и Беле Цркве. Кроз сва насељена места у општини 

пролази железничка пруга која, преко Панчева, Зрењанина и Кикинде, повезује Београд са 

Темишваром, а преко Суботице са Сегедином. Такође, кроз општину пролази регионални 

пут који повезује Нови Сад са Кикиндом и даље Румунијом, као и регионални путеви 

Нови Бечеј – Зрењанин – Београд и Нови Бечеј – Башаид – Нова Црња (Румунија). 

Општина Нови Бечеј простире се на површини од 609 km2, а према подацима РЗС Србије 

из 2005. године броји 25.918 становника.  

http://www.zdravasrbija.com/Zdrava%20Srbija/191-Deliblatska-pescara.php


 

4.4.2 Рељеф и климтске карактеристике 
 

Природне одлике општине Нови Бечеј, сличних су карактеристика као у Војводини 

и војвођанском Потисју. Према геоморфолошким карактеристикама, општина Нови Бечеј 

је лоцирана на новобечејској лесној терси, са надморском висином од 76 до 86 m. Лесна 

тераса је нагнута ка Тиси и спушта се, са одсецима, у алувијалну раван Тисе. Алувијална 

раван је нижа од лесне терасе и такође је нагнута према Тиси.   

Клима на подручју општине Нови Бечеј, налази се на прелазу из мало влажног у 

суви климатски тип. Током године, просечне месечне темпе

 

-

 

 

 C, 



• Бисерно острво  

• природне резервоаре угљен-диоксида  

• изворе земног гаса  

• реку Тису и каналску мрежу  

• брану и мост на Тиси  

• богато културно историјско наслеђе 

 

 

4.4.4 Хидрографија  
 

Општина Нови Бечеј је изузетно богата подземним и површинским водама. Тиса је 

највећи природни хидрографски објекат општине Нови Бечеј. Иако има релативно мали 

број притока, она садржи око 1/6 укупне количине воде коју Дунав односи у Црно море. 

Река Тиса врши и позитиван и негативан утицај на развој укупне привреде у Новом 

Бечеју, а евидентан је значај ове реке за развој туризма било да је реч о купалишном, 

рекреативном, излетничком или наутичком. За развој ове гране неопходна је изградња 

одговарајућих објеката и уређење приобалног простора, како би ова привредна грана 

имала позитивне развојне ефекте. Својим дугогодишњим радом, Тиса је стварала и друге 

различите облике хидрографије, међу којима су карактеристични меандри и мртваје. Једна 

од њих је Медењача, која се налази у северозападном делу новобечејске субрегије. 

Медењача представља меандар дуг око 15 km. Од главног речног тока одвојена је 

вештачким путем 1863. године. Првобитно прокопани просек је био узан и представљао је 

само рукавац, а меандром је протицао главни ток. Проширивање просека и засипања 

почетног и завршног дела меандра извршено је 1900. године, тако да је Медењача од те 

године постала типична мртваја. 

Специјални резерват природе ''Слано копово'' се налази се на алувијалној равни 

између Тисе и Галацке, у старом напуштеном меандру. По постанку припада групи 

флувијалних језера. Речном ерозијом створено је удубљење благих страна и широког дна у 

коме је после промене речног корита остала вода. Временом је дошло до засипања, 

издизања дна и стварања замочварене депресије каквих у Банату има читав низ и које се 

називају копови. У оквиру СРП ''Слано копово'' налазе се две депресије Велико или Слано 



копово и Мало копово. Мало копово је, за разлику од Великог, слатководни екосистем са 

отвореним воденим окнима и пливајућим васкуларним биљкама. Ова два копа су 

раздвојена нешто вишом лесном гредом па  растојање између њих износи од 350  до 900 

m. 

 

 

4.4.5 Структура и квалитет земљишта 
 

Преко 90% површина је претворено у обрадиво земљиште тако да се типична 

панонска вегетација задржала око путева, на слатинским подручјима и око бара и мочвара. 

Пољопривредно земљиште је један од основних и најзначајнијих природних ресурса са 

којим располаже општина Нови Бечеј. Пољопривредно земљиште, односно 

пољопривредна производња, треба у будућности да остане окосница и носилац 

економског и друштвеног развоја општине, јер 78,41%, укупне површине територије 

општине,  представља пољопривредно земљиште. Пољопривреда као привредна грана има 

вишеструки значај. Као произвођач хране и сировина за индустрију, она има виталне 

функције у привреди општине. За развој ове привредне делатности постоје веома повољни 

природно-економски услови.  

Од укупне површине новобечејске општине, на обрадиво пољопривредно 

земљиште отпада 41969  ha или негде близу 70%.  Овако велика површина обрадивог 

пољопривредног земљишта пружа могућност развоја интензивне и планске 

пољопривредне производње, а паралелно са тим и пратеће прерађивачке индустрије.  

Посебно треба изнети постојање неколико актуелних проблема коришћења обрадивог 

земљишта: екстензиван начин коришћења, смањено уношење органског ђубрива, 

деградација земљишта –ерозије; који битно утичу на квалитет земљишта.  На територији 

општине Нови Бечеј не врши се систематско праћење квалитета земљишта.  Предлогом 

мониторинга животне средине општине Нови Бечеј за 2008. годину предвиђено је да се 

после низа година крене у контролу квалитета основних медијума животне средине (вода, 

ваздух, земљиште). Процес испитивања квалитета земљишта је тек започео, те се не може 

говорити о релевантности добијених података. Према ресположивим подацима садржај 

хумуса се креће од 2,33% до 3,15%, садржај калцијум карбоната од 0,43% до 11,50, а 



киселост земљишта од 6,84 до 8,73. Сва испитана земљишта су презасићена калијумом, а 

недостаје фосфор. 

 

 

4.4.6  Стање животне средине 
 

Животна средина у новобечејској општини није знатно угрожена јер нема великих 

загађивача, али проблем представља то што се овој теми до сада није посвећивала 

довољна пажња тако да људи немају довољно развијену свест о потреби очувања животне 

средине. Загађење воде углавном долази узводно од Новог Бечеја, а локално загађење 

потиче од септичких јама и лошег третмана отпадне воде из постојеће канализације. 

Земљиште је загађено углавном чврстим отпадом са дивљих сметлишта и последицама 

неконтролисане употребе хемијских средстава у биљној производњи. Загађење ваздуха 

углавном се своди на емисију прашине и дима од сагоревања земног гаса и чврстог горива 

које служи за грејање кућа, као и од спаљивања смећа.  

 

   

4.4.7 Биодиверзитет 
 

Специјални резерват природе „Слано копово“. Предео Сланог копова је 2001. 

заштићен у Србији као раритетни пример слатинских станишта и непоновљив пункт 

особене биолошке разноврсности. Слано копово је један од репрезентативних, очуваних 

панонских типова предела чији су слатински, мочварни и акватични екосистеми од значаја 

за очување укупног биодиверзитета Србије, као и глобалне разноврсности живог света. 

Поред тога ово слано језеро представља изузетну природну вредност и са 

геоморфолошког, хидролошког и микроклиматског аспекта.  

Уредбом од 28.12.2001. године (Службени гласник РС бр.74) простор Сланог 

копова је стављен под заштиту и прописане су одговарајуће мере и режими које треба 

спровести да би се очувала ова јединствена акваторија са најближим окружењем, укупне 

површине 976,45 hа. Због својих изразитих орнитолошких особености и вредности, Слано 

копово је 1989. године проглашено за значајно станиште птица у Европи према IBA 



пројекту30. Слано копово је 22. јула 2004. године проглашено Рамсарским подручјем, чиме 

је увршћено у листу водених подручја од светског значаја, при чему је међу најважнијим 

критеријумима за упис у ову листу, богатство орнитофауне. Слано копово представља 

једну од последњих очуваних бара на слатинама Војводине, односно сланих језера у 

палеомеандрима. 

 У давној прошлости је Тиса често мењала свој ток, разливала се и плавила околне 

низине. Један од прастарих меандара реке Тисе је и Слано копово, остао након исушивања 

мочвара на тлу Војводине и подизања насипа у 17 и 18 веку. Налази се у северном Банату 

на алувијалној равни Тисе и Галацке, омеђено путевима Нови Бечеј - Ново Милошево и 

Нови Бечеј - Башаид. Обухвата полулучну, издужену депресију правца северозапад - 

југоисток, и представља у ствари фосилни меандар Тисе. Један од доказа правца 

некадашњег тока реке Тисе је десетак мањих или већих хумки у околини које су у 

прошлости пратиле ток реке. Седиментацијом још у доба Панонског мора, а касније 

еолском и нарочито речном ерозијом створено је удубљење благих страна и широког дна, 

које се испунило водом. На сличан начин настале су бројне улеглине и баре у овом 

региону које заједно са мочварама и ритовима Банаћани називају “копови", а ако су им 

воде са већим процентом соли онда и "слане". Отуда назив Слано копово. 31 

 

 
Слика  8. Специјални резерват природе Слано копово 

Извор: www.novosti.rs 
 

                                                           
30 IBA-  Међународно значајно подручје птица (Important Bird Area) 
31 http://www.novibecej.rs/dokumenta/strategija-novo.pdf 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=8SvyEWpxwH-oNM&tbnid=1LHpVOCfU0yPNM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.novosti.rs%2Fvesti%2Fnaslovna%2Freportaze%2Faktuelno.293.html%3A356230-Novi-Becej-Poseta-15000-zdralova&ei=MoecUqGNJcSZtQbd1YC4CA&bvm=bv.57155469,d.Yms&psig=AFQjCNHYSL0j_EdWGyb2CMd_mZjG4OU02A&ust=1386076326826650
http://www.novibecej.rs/dokumenta/strategija-novo.pdf


 
 

4.4.8 Туризам у Новом Бечеју 
 

Користећи се досадашњим стеченим знањем из области туризма, сматрамо да би се 

на територији општине Нови Бечеј могли развијати следећи облици туризма: екскурзиони 

туризам, спортски, манифестациони, сеоски (еко-туризам), наутички туризам, ловни и 

риболовни и културни туризам. Када се узме у обзир да је новобечејска општина једна 

мултиетничка заједница, која обилује разноврсношћу обичаја, језика, традиције, 

фолклора, туристичка понуда се додатно обогаћује. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 ОПШТИНЕ СРЕМСКОГ ОКРУГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

Слика 9. Географски положај Срема 
Извор: http://vojvodinaportal.com/sr/vojvodina/okruzi/sremski 

 
 

Сремски округ се налази у северозападном делу Републике Србије, тачније  у 

југозападном делу  Војводине. Обухвата подручје града Сремска Митровица и шест 

општина: Шид, Инђија, Ириг, Рума, Стара Пазова и Пећинци. Округ је добио име по 

војвођанској области Срем, чији се највећи део налази у границама округа, а захвата и 

мањи део Мачве. Сремски округ има изузетно богате природне ресурсе, јер се правцем 

исток-запад простире Фрушка гора, са северне стране је оивичена Дунавом, а јужну 

границу Срема чини река Сава.  Поред неколико језера могу се наћи и природни резервати 

јединствени у Европи. Срем као део природне целине Војводине обухвта површину од 

3.838 km2, док му административним границама припада 3.671 km2.  

Сремска област има изванредан географки и саобраћајни положај, повезана је 

различитим видовима саобраћаја (путни, железнички, водени, ваздушни), са билижим или 

даљим окружењем. Међународни пут Е-70 (Београд-Загреб) је део Коридора 10, Пловне 

реке Дунав (Коридор 7), Сава и лука у Сремској Митровици, железничка пруга Беч-Солун 

као део Коридора 10, аеродром „Никола Тесла“ у Сурчину, разграната мрежа                            

магистралнихи 

http://vojvodinaportal.com/sr/vojvodina/okruzi/sremski


локалних путева, близина Београда и Новог Сада представља идеалан положај ове регије.  

Иако Срем има релативно малу површину, протеже се преко четири 

геоморфолошке целине. Доминантна, најуочљивија и највиша  рељефна целина је Фрушка 

гора, затим нижа или Фрушко-горска или Сремска лесна зараван 110-150 m, те Сремска 

лесна тераса 76-80 m и најнижа алувијална раван  Дунава  69-78 m.32 Фрушка гора, 80 km 

дуга и 15 km широка планина у северном Срему, препречила је пут моћном Дунаву, који 

ју је помирљиво заобишао на исток чак до Сланкамена.  Највиша тачка је Црвени чот у 

централном делу масива 539 m. Источни део планине краси нешто нижи Иришки венац. 

Висови изнад три стотине метара и северне падине обрасли су шумом, пре свега буковом, 

храстовом, багремовом и липовом. Ту се налази једно од највећих подручја у Европи под 

липовом шумом. Најлепши део планине на површини од око 25.000 ha, 1960. године 

проглашен је за национални парк.33 Цело подручје Срема је плодна равница. Обрадиве 

површине износе 256.625 hа, а површине шума 58.523 ha. У равничарском делу је 

интензиво ратарство и повртарство са својим чувеним фрушкогорским виногорјем, а 

такође велике површине се налазе и под воћнацима. 

 

 

 



влажнији од источног. Фрушка гора због своје висине има нешто нешто већу количину 

падавина  (Иришки венац 786 mm). Распоред падавина по месецима није равномеран. 

Максимум је у јуну 88 mm, а секундарни у децембру 58 mm. Срем је нешто јужније од 

Бачке, Фрушком гором је заштићен од хладнијих северних утицаја и широко је отворен 

према западу и према Банату, те стога има више маритимне одлике него нпр. Банат и 

северна Бачка.34 

Велике реке Дунав, у дужини од 30 km и Сава у дужини од 221 km, теку поред 

подручја Срема. Ту је и река Босут са притоком Студвом, као и једанаест протока-канала 

који се спуштају са Фрушке горе ка Сави. Такође има десет вештачких акумулационих 

језера укупне запремине од 14 милиона кубних метара. Сви ови водотоци и акумулације 

представљају велики потенцијал за наводњавање у пољопривредној производњи. Мора се 

нагласити да се ове велике могућности користе у веома малој мери. Две баре Обедска и 

Засавица имају право богатство биљног и животињског света и представљају 

потенцијалне туристичке дестинације. 

 Подручје Срема је богато термалним водама, јер се заједно са Мачвом налази у 

великом подземном језеру. С обзиром на лековитост ових термалних вода постоји 

могућност за развој бањских  лечилишта и туризма, али се ове могућности за сада мало 

користе. Фрушка гора се одликује обилним подземним водама, великим бројем извора и 

врела, појавом минералних и термалних вода. 

 Подземне воде се јављају у неколико нивоа, што одговара геолошкој грађи и 

тектонском склопу планине. Термалне воде се јављају код Врдника, манастира Старо 

Хопово, Сланкамена и Ердевика. На Фрушкој гори има преко 200 извора. Изворска вода 

се не разликује само по температури, него и по хемијском саставу и тврдоћи. Дунав је као 

некада у прошлости тако и данас важан међународни пловни пут. Још у 3. веку је био 

граница староримског царства. По величини је друга река у Европи, дужине 2.850 km. 

Река Сава извире у Словенији и тече кроз четири државе. Код Београда се улива у Дунав. 

Дужина тока реке Саве износи 940, 5 km. Река Босут извире у Хрватској и улива се у Саву. 

Карактеришу је велико меандрирање и честа природна загађења, муљ и дрезга. Босут је 

станиште многим врстама риба и мочварних птица. У водама Босута живи 32 врсте риба, а 

                                                           
34 Лазић, П., Ромелић, Ј., Клима Срема, Природно-математичкифакултет, Институт за географију, Нови 
Сад,1998, стр.60 



доминантне су: шаран, штука, клен,смуђ, сом. Принос рибе је око двадесет пута већи него 

на осталим војвођанским рекама. Река Студва је једина десна притока Босута на 

територији Шида. Река извире на територији Хрватске, дужине је 37 km, тече кроз 

босутске шуме правећи више меандара, нарочито близу ушћа у Босут. Као и све реке на 

територији општине Шид и она обилује са многобројним врстама рибе. 

 Језеро Сот- Сотско језеро се налази на десетак километара од Шида. Изузетно је 

богато рибом. Површине је 33 km и просечне дубине око 4 m. Благе падине Фрушке горе, 

шуме храста китњака и белог граба обухватају око 90 % парка. Забележено је око 1.400 

врста биљака, више од 200 врста птица и осталих животиња. Језеро Мохарач- Језеро 

Мохарач је вештачка акумулација настала преграђивањем истоименог потока, налази се у 

близини Ердевика. Површина језера је око 60 hа, дугачко је око 2,5 km и просечне ширине 

око 400 m. Језеро је богато разноврсном рибом: шараном, смуђем, амуром, толстолобиком 

и др. Језеро Брује- Језеро Брује дугачко је око 1000 m, широко око 300 m,  просечне 

дубине око 3,5 m. Језеро је богато шараном, смуђем, штуком, амуром и сомом. 

 Фрушком гором теку многобројни потоци. Један  од највећих је Бања код чијег 

извора се налази мало језеро. Извор Бања је једини термални извор на подручју општине 

Шид. Вода је минерализована и претпоставља се да је за време Римљана ту била позната 

бања. На дубини од 100 m
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националног парка Јелоустоун). Обедска бара је старо корито Саве, која је сама скратила 

ток, али редовно допуњава стари, па се сматра да је то највеће поплављено подручје у 

Србији. Бара потковичастог облика се пружа од Купинова до Обрежа. На њој борави више 

од  200 врста птица, од којих чак 140 има статус природних реткости. Поред црних и 

белих рода најчешће птице на бари су беле, сиве и чапље кашикаре, а ту је и разноврстан 

пачији род, мали гњурац, гак, еја мочварница, орлови белорепан и крсташ. 

 

 
                                            Слика 10. Специјални резерват природе Обедска бара 

Извор: www.srbija.travel 
 

Специјални резерват природе Засавица. Река Засавица вијуга на северу пратећи ток 

Саве са којом има везу преко канала Богаз код Мачванске Митровице. Особеност те 33 km 

дуге равничарске реке јесте што се може сврстати и у текуће и у стајаће воде. Река настаје 

од вода мочваре Јоваче и Широке баре, кроз које је некада текла Дрина. Настанак 

Засавице се везује за активности Дрине, која је својим наносима помера Саву ка северу, а 

истовремено се и сама помера ка западу. Речни ток са шест великих меандара и мочварне 

обале погодовали су настанку и опстанку бујне вегетације, која је пружила уточиште 

бројним животињским врстама. До Засавице је најлакше доћи из Сремске, односно 

Мачванске Митровице. Заштићено подручје Засавице се простире од Црне Баре до 

Мачванске Митровице. Резерват је данас станиште бројних биљних и животињских врста 
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од којих су многе реликти, ендемити и природне реткости, па је ово подручје погодно за 

научна истраживања.35 

Слика 11.  Специјални резерват природе- Засавица 
Извор: www.panoramio.com 

 

Најзначајнији туристички потенцијали Срема су: локалитети античког Сирмијума, 

термалне и термоминералне воде, Национални парк Фрушка гора, речни режим- река 

Сава, Дунав и Босут, Бара Засавица и Обедска бара, лов и риболов, Фрушкогорски 

манастири, манифестациони туризам, вински путеви и сеоски туризам. 

  

5.1 ОПШТИНА ИРИГ 
 

5.1.1 Географски положај 
 

Општина Ириг се налази северним делом на фрушкогорским обронцима, а јужним у 

равном Срему, у округу Срем, АП Војводина- Република Србија. На територији иришке 

општине живело је према попису из 2002. године 12.369 становника. Од тога је у граду 

Иригу, највећем насељу и центру општине живело 4.414. становника. Општину чине 

насеља: Ириг, Врдник, Нерадин, Гргетег, Крушедол Прњавор, Крушедол, Велика Ремета, 

Шатринци, Добродол, Ривица, Јазак, Јазак Прњавор, Мала Ремета и Иришки Венац. 
                                                           
35  “Чудесна Србија”, Младинска књига, Београд, 2010. 
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Захвата површину од 226 km².  Ириг се налази на највећој висини од свих војвођански 

центара општина, а уједно је и најмања општина у Војводини. Налази се на главној 

прометници магистралног пута Нови Сад-Рума-Шабац, и у близини значајних и великих 

градова Новог Сада (25km), Руме, Сремске Митровице, Инђије, Шабца, Београда (70km). 

У саобраћајном погледу општина Ириг има повољан положај.  
Настанак рељефа на овим просторима условљен је дугим процесом отапања 

Панонског мора, те настанка и формирања Фрушке горе. На територији општине сусрећу 

се стене различите старости, од старијег палеозоика до савременог холоцена. У погледу 

рељефа општина обухвата две основне геоморфолошке целине: јужну подгорину Фрушке 

горе и фрушкогорску лесну зараван.  

 

5.1.2 Клима 
 

Климу општине Ириг можемо посматрати у склопу климе Панонске низије, која је 

првенствено условљена географским положајем овог простора. Општина Ириг се налази у 

умереном  климатском појасу са јасно израженим годишњим добима. 

 

5.1.3 Природни ресурси  
 

Композиција и квалитет природних ресурса представљају један од најзначајнијих 

развојних фактора општине. У њиховом садашњем недовољном или неадекватном 

коришћењу налазе се значајне резерве будућег развоја. Природни ресурси који могу да 

определе будући развој су географски положај, пољопривредно земљиште, клима и у 

одређеној мери вода. Постоје и термо-минерални извори од којих се један налази у 

Врднику, Врдничкој бањи, познат по сумпоровитој води температуре 32,8°C. У средини  

очуваној и заштићеној природом откривена је 1998. године фрушкогорска вода Јазак. 

Постоје два споменика природе на територији општине Ириг и то: Храст китњак у 

Националном парку на путу Врдник – Змајевац, старости око 590 година и стабло 

Оскоруше на парцели корисника ПСД „Др Лаза Марковић“ Ириг, старости 470 година. 



Обновљиви природни ресурси се не користе у општини Ириг. Концепцијски постоји 

иницијатива и интересовање за енергију ветра која је преточена у Споразум за изградњу 

фарме ветрењача са страним партнерима из Р. Хрватске. Овај пројекат је у фази 

испитивања руже и јачине ветрова и по окончању и анализи приступиће се изради 

пројекта и фазној изградњи фарме ветрењача, као алтернативног извора енергије. Главни 

природни ресурси општине  су пољопривредно земљиште, шуме  воде. 

Пољопривредно земљиште представља најзначајнији потенцијал општине са 17.408 

hа или 77% укупне површине. У структури пољопривредног земљишта доминирају 

обрадиве површине са 91,3%. Под ораницама и баштама је 88,2% обрадивих површина. 

Воћњаци су заступљени са 7,3%, а виногради са 4,5%. Травнате површине (ливаде и 

пашњаци) су мале и чине свега 8,3% пољопривредних површина. Највећи део 

пољопривредног земљишта је у приватном власништву. Најзначајнији тип земљишта је 

чернозем, који се простире у јужном делу општине на лесној заравни. Ова врста земљишта 

је изузетне плодности, погодна за гајење свих врста пољопривредних култура, уз 

могућност примене савремене механизације и наводњавања. Гајњаче се простиру у 

вишим, северним деловима општине, од 200-250 m. Погодне су за шумску вегетацију, за 

гајење воћа и винограда, док је за подизање ратарских култура неопходно извршити 

одређене мелиорационе радове. Алувијално-делувијална земљишта заузимају уска 

долинска дна фрушкогорских потока. Највеће распрострањење имају у долини потока 

Јеленци и Међеш. Квалитет овог земљишта неопходно је поправити применом савремених 

агротехничких мера. Педолошке карактеристике и климатски услови указују да је 

земљиште погодно за гајење бројних ратарских, воћарских и виноградарских култура. 

Шуме захватају северни део општине и припадају националном парку „Фрушка 

гора“. Фрушка гора простире се на површини од 25.000 hа. Шуме заузимају 90% укупне 

површине Фрушке горе које се одликују високим степеном диверзитета. Претежно је 

покривена листопадним шумама. Липа заузима 30 % шума и то је једино место у Европи 

на којем липа заузима највећу концентрацију на једном подручју. Природа Фрушке горе је 

природни феномен јер се може наћи око 1.400 биљних врста, док је 60 птица 

регистрованих на територији Србије настањено на овој планини. За Национални парк 

проглашена је 1960. године и самим тим постала најстарији национални парк у Србији. 

Светску изузетност  Фрушке горе чини 38 православних манастира, од тога активно 17. 



Због концентрације оволиког броја манастира на малом географском простору Фрушка 

гора носи назив „Света гора“. Манастири потичу из 15. и 16. века, на којима се може 

препознати архитектура средњевековног црквеног градитељства и барока. Фрушка гора је 

одавнина била позната као винска регија. Њене педолошке климатске одлике пружају 

изузетно повољне услове за узгој винове лозе и воћних врста. 

 

 

Слика 12. Национални парк Фрушка гора 
Извор: www.srbijazatebe.rs 

Хидрографија 

Хидрографија општине Ириг је условљена геолошким саставом и геоморфолошким 

одликама земљишта, климом и вегетацијом. Тако се на подручју општине Ириг јављају 

подземне воде, бунари и потоци. Такође, у пределу иришке општине се јављају крашке 

подземне воде и термо-минералне воде. На основу досадашњих истраживања откривене  

су велике залихе квалитетне пијаће воде. Извештаји о квалитету вода указују да је у 

водотоковима вода за последњих десет-двадесет година са друге категорије прешла у 

трећу категорију. Водотокови генеришу загађење из лоше инфраструктурне 

опремљености и испуштањем нетретираних индустријских  и комуналних отпадних вода. 

Општина Ириг је богата површинским водама. Од свих фрушкогорских општина, 

општина Ириг има највише водотокова. Извори се јављају на много места и бројни су, али 

су свакако најпознатији поток Јеленци, Банковачки поток, Међеш, Мургин точак, Старо 

Хопово и Будаковачки извор. Термоминералне воде се јављају у Врднику и Хопову. 
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Врдничка термоминерална вода избија из рударског окна познатог старог рудника мрког 

угља, затвореног 1968. године. Такође, на подручју општине постоје и два вештачка 

акумулациона језера, а то су Банковачко језеро и језеро Добродол. Оба језера су намењена 

наводњавању околног земљишта, али пружају изванредне услове за развој риболова. 

 

5.1.4 Стање  животне средине 
 

Узимајући у обзир релевантне расположиве параметре животне средине, стање у 

коме се налази животна средина у општини Ириг је релативно задовољавајуће. Не постоје 

значајни загађивачи вода, ваздуха и земљишта. Политичке структуре су интегрисале 

оквире делатности и развојне правце општине који су еколошки оправдани и 

имплементирају у себи чиниоце заштите животне средине и одрживог развоја. На 

територији општине Ириг постоје заштићене области и то: половина општине се налази у 

зони заштите Националног парка Фрушка гора и самим тим је рестриктивна градња, 

крчење шуме, подизање засада и др. Заштићене области су и пашњаци у атару села 

Крушедол, Ремета, Ириг, Јазак као биодиверзитет, станиште текуница и хранилиште 

орлова крсташа. 

5.1.5  Туризам 
 

Основу развоја туризма представља бањско-рекреативни туризам са бањом Врдник, 

познатом по својој термалној и лековитој води, лечењу реуматских обољења, спортских 

повреда, али и по својим рекреативно-забавним садржајима. Последњих неколико година 

постаје веома привлачна туристичка дестинација, али са недовољним смештајним 

капацитетима. Поред термалне бање, озбиљан туристички потенцијал представљају 

многобројна излетишта: Иришки Венац и Змајевац, језера Банковци, Добродол и 

Борковац, изванредна ловишта. Оно што у себи чува многе драгоцености и вредна 

сведочанства су манастири који су, као бисери, нанизани на Фрушкој гори. Они 

представљају право богатство општине Ириг и свакако су најзначајнији у туристичкој 



понуди овог краја. Све веће је интересовање за сеоски туризам што се уочава по 

многобројним посетама Етно куће у Јаску, Перковог салаша у Нерадину и др. 

Тренутно највећи туристички потенцијал представља Бања „Термал“ у Врднику. 

Она се налази у средишњем делу Срема, у подножју Фрушке горе и у саставу је 

Националног парка, надморске висине 240 m. Клима је умерено-континентална и одликује 

се сунчаним и топлим данима. Због одличне експозиције, Врдник се одликује дугом 

инсолацијом са чак 2200 часова годишње. Одлике климе су и мала количина падавина и 

одсуство јаких ветрова, захваљујући венцу Фрушке горе који Бању штити од јаких 

ваздушних струја. Бања Врдник удаљена је од Београда 74 km, Новог Сада 24 km, Сремске 

Митровице 36 km. Термална вода, константне температуре 32,5ºC, Врдник сврстава у 

хипотермалне воде са широким спектром деловања на људски организам. Чист ваздух са 

великим садржајем озона, без икаквог загађења, Врдник сврстава у ред ваздушних бања. 
 

Слика 13. Бања Врдник 

 
                                                     Извор: www.banje-srbije.org 
 

5.1.6  Заштићена природна добра и биодиверзитет 
 

Флористички и фаунистички општина Ириг условљена је рељефом, али и климом, 

хидрографијом и другим факторима. Поред шума на Фрушкој гори сусрећу се и травне 

површине. Ово подручје је богато и лековитим биљем. Доста богата флора пружа 

изванредне могућности за живот дивљачи, те као таква пружа изванредне услове за развој 
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лова. Половина територије општине Ириг налази се у границама националног парка 

Фрушка гора и у режиму је све три врсте заштите.  На ширем подручју Фрушке горе 

постоји десет археолошких локалитета као споменика културе. Тако локалитет Циган, у 

непосредној близини Ирига представља остатке палеолита. То је за сада једини локалитет 

из ове праисторијске фазе у Срему и један од ретких у Панонској низији. Исто тако, мало 

је познато да је Фрушка гора највеће налазиште липе у Европи. Од заштићених природних 

добара ту је храст Kитњак на Змајевцу (Quercus petraea syn. Sessilis) – споменик природе 

на Гребенском путу – Змајевац-Врдник, старости око 590 година. Овим природним 

добром управља ЈП '' Национални парк Фрушка гора '' и служи за узгој садног материјала 

и очување генетског наслеђа средњеевропских шума. Храст лужњак (Quercus robur) – 

споменик природе у шуми Курјачица. Затим ту је мало познати палеонтолошки профил 

код Гргетега – природни споменик, геолошка знаменитост код улаза у манастир Гргетег. 

Потом, ту су група стабала Црног бора (Pinus nigra) – природни споменик, редак примерак 

биљног света код манастира Хопово и Оскоруша (Sorbus domestica) – природни споменик 

код Ирига.36 

 

5.2 ОПШТИНА ИНЂИЈА 
 

5.2.1 Географски положај 
 

 Инђија се налази у југозападном делу Срема, на јужним обронцима Фрушке горе. 

Спада у већа насеља Срема (већа насеља од Инђије су Сремска Митровица и Рума). 

Надморска висина града је 113 m, док је централни део насеља одређен координатама: 45º 

03’ северне географске ширине и 20º 05’ источне географске дужине. На површини од 384 

km² живи око 47.000 становника различитих националности, распоређених у 11 насеља: 

Инђија, Бешка, Нови Сланкамен, Нови Карловци, Крчедин, Чортановци, Марадик, 

Љуково, Стари Сланкамен, Јарковци и Сланкаменачки Виногради. Град и општина Инђија 

имају изразито повољан географски положај. Град се налази у југоисточном Срему, на 

југоисточним обронцима Фрушке Горе који се завршавају висом Кошевац код Старог 
                                                           
36 http://www.irig.rs/images/vesti/lagi_strategija_srpski.pdf 
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Сланкамена. Већи део територије општине и град Инђија се налази на тзв. Фрушкогорској 

лесној тераси са повољним струјањем ваздуха, ниским нивоом подземних вода и 

повољним земљиштем за пољопривреду и изградњу. Поред општине Инђија протиче  река 

Дунав у дужини од 42 km. Тај десни део обале реке Дунав, која је заустављена на 

обронцима Фрушке Горе је једна од најлеших на целом водотоку кроз Србију. Непосредно 

наспрам Старог Сланкамена је ушће реке Тисе у Дунав, а дуж целе обале се пружа 

прекрасан поглед на Бачку и Банат. Општина Инђија има повољан саобраћајни положај, 

налази se на магистралном путу Суботица-Београд и удаљена је од Београда 42 km, а од 

Новог Сада 35 km. Кроз Инђију такође пролази магистрална пруга Суботица-Београд, крак 

пруге према Шиду, као и регионални пут Рума-Стари Сланкамен. На мосту код Бешке 

укрштају се два најзначајнија Европска коридора, Kоридор 10 (ауто пут Е-75) и Kоридор 7 

(река Дунав) на прекрасној локацији која нуди велику могућност. Аеродром „Никола 

Тесла“ је од Инђије удаљен 35 km. 

 

5.2.2 Клима 
 

Клима је умереноконтинентална, с јасно изражена четири годишња доба и са 

континенталним карактером, а на то у највећој мери утиче: географска ширина, 

територију Срема пресеца 45 – та паралела, што значи да се Инђија налази у средишњем 

делу умереног климатског појаса; географска дужина, у смислу удаљености од благог 

маритимног утицаја Атлантика (око 2000 km) и околних мора; изолованост Панонског 

басена планинским венцима (на југу- Динариди; на северу и истоку Карпати; а на западу 

Алпи);  другостепени, али ипак знатан, утицај на климу имају локалне  прилике:  висинска 

разлика између Фрушке Горе и терена где се налази  Инђија; педолошки покривач тј. 

черноземи и црнице које се лети јако загревају, повећавајући температуре ваздуха, (а зими 

се брзо рaсхладе снижавајући температуре);  површине под културном вегетацијом – 

ниска вегетација не спречава ни инсолацију ни радијацију, нема шумских терена који би 

умањивали температурне амплитуде и брзину ветрова. Средња годишња температура 

ваздуха је највиша током два летња месеца у јулу и августу и износи 22ºС, најнижа средња 

годишња температура је у јануару -1ºС. У пределу Инђије најучесталији ветрови су



 

северозападног правца и овај ветар заједно са западним доноси кишу. Ови ветрови дувају 

равномерно и брзина им није велика. Други по учесталости  је „кошава” и то је по правилу 

сув, хладн и јак ветар који дува у налетима (ударима).  

 

5.2.3 Рељеф 
 

Рељеф општине карактеришу обронци Фрушке горе који се протежу северним 

делом територије и плодна равница у јужном делу. Највећи простор обухвата 

фрушкогорска лесна зараван. Мезо облике рељефа представљају речне долине, пре свега 

долина Патка баре односно Будовара, долина Љуковског потока и гранична долина према 

општини Ириг, долина Шеловренца. Северном границом општине тече Дунав са својим 

широким коритом и гради облике везане за речну ерозију и акумулацију. У оквиру 

фрушкогорског побрђа могу се издвојити две целине: Калакач и Кошевац. Основна 

геолошко-стратиграфска формација на посматраном подручју јесте дилувијални лес чије 

наслаге покривају цели простор. То је компактна геолошка маса која је под утицајем 

климе и вегетације на површини изменила своје особине и постала површина са 

особинама чернозема који је погодан за пољопривредну делатност. 

 

5.2.4 Хидрографија 
 

Најважнији површински водени ток на територији општине је река Дунав који 

протиче дужином од 27 km. Корито Дунава је уз саме обронке Фрушке горе те је ширина 

алувијалне равни незнатна, а нигде и не постоји као рељефни облик што неповољно утиче 

на формирање плажа. Значајан рељефни облик везан за Дунав су аде и бројни рукавци 

између њих. Највеће површине захватају Велика, Крчединска и ада Козјак. Поред Дунава 

облике површинске хидрографије представљају и потоци (Патка бара, Љуковачки, 

Новокарловачки) који су веома значајни јер су у њиховим долинама створене вештачке 

микроакумулације. На инђијској територији постоје две микроакумулације Љуковачка и 

Шеловренац (једним делом припада територији општине Ириг). Од подземне 



 

хидрографије најзначајније су термоминералне воде које се јављају у Старом Сланкамену 

У Старом Сланкамену се налази термоминерално врело Сланача. Вода врела спада у групу 

хлоридно-натријумских и слано-јодних вода. Температурa

 

 

 

 С и спада у категорију хипотермалних вода. За потребе коришћења ове воде почетком XX века изграђена је бања која данас ради ако Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања “Др Боривоје Гњатић”. Други значајан извор термоминералне воде 

http://www.indjija.net/upload/documents/Map%20of%20Resources.pdf


 

 

5.2.6 Биљни и животињски свет 
 

 Како се Инђија налази на Сремској лесној тераси, чија је подлога суво земљиште 

основна вегетација је степска која је на већини терторије култивисана. Чернозем са својим 

варијантама заузима 87% територије општине. Од укупно 31 873 hа обрадивог земљишта 

под њивама се налази 30 782 hа, 450 hа воћњаци и 650 hа виногради и шуме. Тeриторија 

Инђије је веома сиромашна шумским површинама, већа подручја под шумом се налазе 

углавном уз обалу Дунава. Шумски копмплекс у Чортановцима припада Националнаом 

парку Фрушка гора. У пољу Крчевинама, Бешчанском атару, Чортановачком атару близу 

Банстола налазе се веће површине под виноградима. Од пољопривредних култура 

најзаступљеније су: пшеница, кукуруз, сунцокрет, шећерна репа, луцерка и јечам.  

Животињски свет је поред домаћих представљен мањим бројем дивљих животиња. 

Јављају се срне, зечеви, лисице, хрчкови, мишеви и пацови. Од орнитофауне заступљени 

су: јаребице, препелице, врапци, вране као и фазани који се налазе под покровитељством 

ловачких друштава. Од рибљег фонда заступљени су: смуђ, шаран, кечига у Дунаву и 

шаран, толстолобик, бабушка и сом у језерима. 

5.2.7 Туризам 
 

Општина Инђија је једна од најнапреднијих општина у Србији. Богатог је 

културног живота, у којој се током целе године организују бројна културна дешавања са 

акцентом на музичке фестивале. Инђија је такође општина спорта, због чега је изабрана за 

једну од домаћина Универзијаде 2009.  

Ово подручје такође карактеришу прелепи пејзажи, бројни рукавци, аде и пешчане 

плаже, али и интересантне културно-историјске вредности, као и чувене рибље чарде са 

својим тамбурашима. Инђија такође располаже традиционалним вредностима које се могу 

пре свега упознати посетом Етно кући у Марадику или Сланкаменичким Виноградима- 

специфичном словачком селу. Туристичка понуда општине Инђија се огледа у природи 

река, спорту, рекреацији, културу и традицији, доброј храни и манифестацијама. Риболов 

и лов су један од највећих потенцијала за развој туризма на овом подручју. За риболов 



 

постоји велики број повољних терена на Дунаву, где се лове скоро све врсте рибе, током 

већег дела године. Поред Дунава ту су и два вештачка језера (Јарковци и Марадик) која су 

богата рибом и на којима је организација спортског риболова на завидном нивоу. Лов: На 

Дунаву се организује лов на пернату дивљач (дивље патке, дивље гуске), а у приобалним 

шумама се лове дивље свиње и срнећа дивљач. Атари и њиве око насеља богати су са 

фазанском дивљачи и дивљим зецом.37 

 

5.3 ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

Сремска Митровица (латински: Civitas Sancti Demetri) је седиште Града Сремске 

Митровице у Сремском округу. Митровица је и највећи град у Срему, административни 

центар Сремског округа и један од најстаријих градова у Војводини и Србији. Град је 

смештен на левој обали реке Саве. Антички град Сирмијум, који се налазио на територији 

данашње Сремске Митровице, је био престоница Римског царства током периода 

тетрархије. Називан је и „славном мајком градова“. Бројни римски цареви су рођени у или 

у близини Сирмијума, а они су редом: Хереније, Хостилијан, Деције Трајан, Клаудије II, 

Квинтил, Аурелијан, Прoб, Максимилијан, Констанције II  и Грацијан. 

 

Слика 14. Сремска Митровица 
Извор: www.sremskenovine.co.rs 

 
                                                           
37 http://www.indjija.net/upload/documents/Strateski%20Plan%20INDJIJA%201.pdf 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ta8frPP_1_h3BM&tbnid=hcEtWjXAZ-L7uM:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.sremskenovine.co.rs%2F2011%2F04%2Fobrazovanje-za-sve-2%2F&ei=comcUurtHYvHtAa9uIGQAg&psig=AFQjCNFPC4Fy0PBEeqnL027Dc8qwAqfFCw&ust=1386076914469690
http://www.indjija.net/upload/documents/Strateski%20Plan%20INDJIJA%201.pdf


 

5.3.1 Географски положај 
 

Сремска Митровица се налази у северозападном делу Србије, југозападном делу 

Војводине, на контакту трију различитих морфолошких целина: сремске равнице, 

мачванске равнице и фрушкогорског побрђа. Простире се по јужном ободу сремске лесне 

терасе и на алувијалној равни леве обале реке Саве, на просечној надморској висини од 82 

m. Градско насеље заправо је конурбација три насеља: Сремске Митровице као централне 

урбане целине, суседне Мачванске Митровице на десној обали реке Саве и највећег села 

по броју становника у Србији, Лаћарка, на западу. Град се налази на веома повољном 

месту, свега 75 km од главног града земље, Београда, са којим га везује ауто-пут Е-70 

европског значаја. Од покрајинског седишта, Новог Сада, удаљен је 50 km. Од границе са 

републиком Хрватском град је удаљен 35 km. Положај у ближој околини, такође је 

повољан будући да је град настао на „најтањем" делу Срема, на месту где су копнени 

путеви који воде са Балкана и Београда на истоку, ка данашњој Хрватској на западу, 

најближи воденим путевима (реци Сави). Ови путеви овде праве саобраћајно чвориште. 

Поред тога место Сремске Митровице је повољно, јер је ово место на Сави где је она 

најближа Фрушкој гори. Такође, град је образован на месту где је савска обала 

најприступачнија. У прошлости су делови источно и западно од града били изузетно 

мочварни и тешко приступачни, па је ово место било погодно за прелазак преко реке и 

управу над њом у овом делу тока. Ова околност је била и битна са становишта одбране, 

јер су околне мочваре биле и „природни бедем" у ратним временима. 

 

5.3.2 Климатске карактеристике 
 

Табела бр.6 Климтски показатељи 
 Општина 

ТЕМПЕРАТУРА  

 

 

 

  

-0,8 

 

 

 

  

20,7 



 

 

 

  

10,8 

Средњи број мразних дана-годишње 86,5 

Средњи број тропских дана-годишње 23,6 

ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА  

Просечна влажност ваздуха-годишња(%) 77,1 

ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА  

Просечан број ведрих дана-годишње 68,0 

Просечан број облачних дана-годишње 106,5 

ПАДАВИНЕ  

Просечна количина падавина-годишње (mm ) 614,6 

ПОЈАВЕ  

Просечан број дана са снегом-годишње 27,9 

Просечан број дана са снежним покривачем-годишње 34,5 

Просечан број дана са маглом-годишње 40,3 

Просечан број дана са градом-годишње 1,2 

Извор:http://www.sremskamitrovica.org.rs/files/File/dokumenti/sluzbeni_list/Sluzbeni_list_1_2010.pdf 

 

У општини влада умереноконтинентална клима, која се одликује топлим и сушним 
летима, умереним зимама и кишним прелазним добима (касна јесен и касно пролеће). 

 

 

5.3.3 Рељеф 
 

На простору општине уочавају се четири природне целине у правцу север - југ. 

Прва и најсевернија целина је планинска - област средишње Фрушке горе, надморске 

висине 200-540 m, богата шумама. Друга целина је јужно подножје Фрушке 

горе надморске висине 120-200 m, покривено виноградима и воћњацима. Земљиште ове 

http://www.sremskamitrovica.org.rs/files/File/dokumenti/sluzbeni_list/Sluzbeni_list_1_2010.pdf
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0


 

целине је лесно, у оквиру Сремске лесне заравни. Овде се налази низ насеља, махом 

мањих и усмерених на пољопривреду. Трећа целина је равничарски део Срема надморске 

висине 80-120 m, покривен ратарским културама. Ово је најнасељенији део општине и ту 

је смештен градско насеље  Сремска Митровица. Најјужнија целина је област 

северне Мачве, равничарско-мочварног карактера, погодан за ратарство и повртарство. 

Фрушка гора лежи између река Саве и Дунава. Јужно од Фрушке горе простире се Равни 

Срем, а западно сремско и славонско заталасано земљиште. Фрушка гора спада у ниске 

планине, сочивастог је облика, дужине 78 km и ширине 15 km. Лесна зараван 

(фрушкогорска лесна зараван) је настала навејавањем фрушкогорског леса које је било 

условљено самом Фрушком гором која је представљала пречагу и задржавала лес. С друге 

стране, лесна тераса има знатно мирнији рељеф у односу на лесне заравни. Благо су 

заталасане, са заобљеним и слабо израженим гредама и широко заталасаним пешчаним 

брежуљцима. Минеролошки састав терасног леса, услед испирања карбоната више 

подсећа на глину.  

 

5.3.4 Воде 
 

На подручју општине постоје два значајнија водотока. Најважнији је река Сава, 

која протиче правцем запад- исток, дели општину на сремски и мачвански део и протиче 

кроз градско насеље Сремску Митровицу. Река  Босут припада општини са најнижим 

делом тока и близу истоименог села се улива у  Саву. Остали водотоци су фрушкогорски 

потоци и равничарски канали мањег значаја. Поре тога на подручју општине постоји и 

неколико мањих, вештачки насталих језера код села Чалме и Бешеновачког Прњавора. 

 

 

5.3.5 Земљиште општине Сремска Митровица 
 

На територији општине Сремска Митровица заступљени следећи педолошки 

типови земљишта са својим варијететима: чернозем са својим варијететима на површини 

од 35803 hа, ливадска црница 4780 hа, ритска црница 6560 hа, алувијум 1029 hа, гајњача 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%87%D0%B2%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B0(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80


 

6340 hа, мочварно глејно земљиште 940 hа, минерално барско земљиште 5550 hа и 

параподзол 220 hа. 

Табела бр. 7 Структура земљишних површина ,2006.  
 
 

Општина 
(km2) 

Удео у 
укупној 

површини 
општине (%) 

Удео 
општине у 
површини 

истог типа у 
округу (%) 

Округ 

(km2) 

Удео округа 
у површини 
истог типа у 
Србији (%) 

Србија 
(km2) 

Укупна 
површина 

762 100 21,87 3.486 3,94 88.361 

Пољопривредна 
површина 

563 73,90 22,12 2.546 5,04 50.530 

Обрадиве 
површине 

541 70,99 22,01 2.458 5,81 42.273 

Обрасла шумска 
површина 189 24,79 31,33 603 3,04 19.845 

Извор:http://www.sremskamitrovica.org.rs/files/File/dokumenti/sluzbeni_list/Sluzbeni_list_1_2010.pdf 

 

5.3.6 Стање  животне средине 
 

 Стање квалитета елемената животне средине у Граду Сремска Митровица је 

резултат интеракције досадашњег развоја и природних детерминанти. Квалитетна 

животна средина је важан фактор будућег развоја града и огледа се кроз обезбеђивање 

здраве животне средине за становништво.  

Квалитет ваздуха  

 На основу расположивих података о стању квалитета ваздуха на територији Града 

Сремска Митровица, изводи се оцена да је ваздух релативно загађен. С обзиром на 

локалне, природне спецификуме, који условљавају микроклиму на планском подручју 

(магловитост, низак ваздушни притисак, тишине/калме-без ветра и сл.), емисија штетних 

http://www.sremskamitrovica.org.rs/files/File/dokumenti/sluzbeni_list/Sluzbeni_list_1_2010.pdf


 

супстанци може имати синергијски и кумулативни ефекат. Мерењем је обухваћено 

прикупљање и статистичка обрада концентрација СО2 и дима, док се концентрације 

азотових оксида, односно NО2 не мере стално.   

Квалитет вода  

 На територији општине Сремска Митровица доминантни водни токови су Сава и 

Босут. На квалитет Саве доминатно утиче Босут кога загађују отпадне насељске воде. 

Воде се делимично механички пречишћавају, тако да се уочава присуство органских 

материја. Мерења се спроводе на Сави на станици Сремска Митровица и Јамена (узводно 

од Сремске Митровице на територији општине Шид).  На квалитет Босута значајно и 

утиче Студва (општина Шид).  Праћење квалитета стања реке Саве, ради се само у летњим 

месецима, у време купалишне сезоне. Вода се узоркује на седам тачака и анализира у 

Заводу за јавно здравље у Сремској Митровици. Уз повремене варијације квалитет воде 

реке Саве одговара квалитетом за рекреацију. Снабдевање становништва водом 

обезбеђено је из постојећих водозахвата, о којима се брине ЈКП „Водовод“. Квалитет воде 

одговара законским нормама. Дугорочну оријентацију снабдевања водом представља 

изградња регионалног система у који би били интегрисани постојећи насељски водоводи у 

јединствени систем. Ови ситеми треба да обезбеде недостајуће количине водом локалних 

изворишта.  

  

5.3.7 Туризам 
 

Искоришћавање туристичких потенцијала Сремске Митровице и унапређење 

понуде и квалитета услуга, представљају један од приоритетних задатака челних људи и 

турстичких радника ове сремске лепотице. Оближња Фрушка Гора коју због бројних 

манастира Српске Православне цркве многи називају и „Светом Фрушком гором”, 

специјални резерват природе „Бара Засавица”, непрегледна и питома војвођанска равница, 

река Сава и њене обале, представљају праве драгуље које је природа подарила Сремцима, 

знајући да ће у тим даровима уживати и сваки путник намерник кога пут нанесе у овај део 

наше земље. Археолошки локалитети са остацима грађевина древнога Сирмијума, међу 

којима се издваја Царска палата, која ће када се оконча пројекат њеног наткривања и 



 

јединственог излагања експоната од непроцењивог значаја, сврстати Митровицу као 

важно културно-туристичко одредиште на туристичкој мапи света, затим темељи 

најстарије хришћанске цркве у нашој земљи, прелепо градско језгро старо два века, 

позивају све добронамерне да упознају Сремску Митровицу и осете непролазни дух овог 

града и његових становника.38  

 

6 ОПШТИНЕ СЕВЕРНОБАЧКОГ ЗАПАДНОБАЧКОГ И 
ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА 

 

Бачка је географски регион смештен у северно-западном делу Аутономне 

Покрајине Војводине. Овај регион  административно је подељен између Републике 

Мађарске и Републике Србије. Границе Бачког региона чине река Тиса на истоку-од 

Баната, река Дунав на југу-од Срема, на западу са Барањом и Славонијом. Захвата 

површину од 8.218 km2. Рељеф Бачке је углавном равничарски, са обрадивим земљиштем. 

Уз реку Дунав се налазе многобројне мочваре  и шуме. На југоистоку региона на ушћу 

Тисе у Дунав налази се Тителски брег, мали брег са надморском висином од 152 m.  

Бачка, а нарочито  њен јужни део, врло је плодан и спада међу најплодније делове 

Европе. Становништво се бави у првом реду земљорадњом-производња свих врста 

житарица, а посебно је позната бачка пшеница и кукуруз. У мањим количинама 

култивирају се и остала жита. Веома је развијено вртларство, а значајно је и воћарство. 

Бачка као део „житнице Србије“, на Дунаву, између богатих и културних региона, са 

најразноврснијом и најбогатиојом индустријом, развијеним занатством и најгушћом 

железничком мрежом има све предуслове за убрзани социо-економски развој у наредним 

годинама са могућношћу да постане најразвијенија област у АП Војводини и Републици 

Србији.  

Бачка је административно подељена на округе: Јужнобачки, Севернобачки и 

Западнобачки управни округ. Укупан број становника сва три региона износи 1.025.637.  
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Већи градови Бачке су: Нови Сад, Суботица, Сомбор, Бачка Паланка, Врбас, Сента и 

Апатиин.

Јужнобачки управни округ се састоји од више општина  (Нови Сад, Бач, Бачка 

Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Бечеј, Сремски Карловци, Србобран, Врбас, Жабаљ, 

Тител и Темерин) и према попису из 2011. године овај округ насељава 193.467 становника.                                           

Севернобачки управни округ има три локалне самоуправе/града (град Суботица, Мали 

Иђош и Бачка Топола) и  на овом простору  живи 192.337 становника.  Западнобачки округ 

обухвата подручја четири општина (град Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци). Према 

резултатима пописа становништва из 2011. године на подручју Западнобачког округа 

живи 193.467 становника.      

 

6.1 ОПШТИНА СУБОТИЦА 
 

                                                                 Слика 15. Панорама Суботице 
Извор: www.gradsubotica.co.rs 

 
Културни центар Војводине и један од најлепших градова у Србији, Суботица је у 

16. веку била и престоница једног готово бајковитог царства. Кроз своју дугу историју, 

Суботица је често мењала владаре, државе и називе. Променила је преко 200 имена – звала 

се и Забатка, и Сзент Мариа, и Мариа Терезиополис. Њом су владали и Угари и Турци и 

Срби, била је и у Хазбуршкој и Отоманској империји, затим у Југославији, а постала је и 

престоница једног скоро бајковитог царства. Сав тај пут водио је до данашње Србије у 
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коме је Суботица најсевернији град. Ипак, оно што је свих претходних векова остајало 

исто јесте да је Суботица увек била град који вреди видети, добро место за краћи или 

дужи одмор, дом срдачних и гостољубивих људи разних националности који Суботицу 

чине тако шармантном и оригиналном. Људи су на простору данашње Суботице живели 

од најдавнијих времена, а у непосредној близини града откривени су трагови насеобина 

старих више од 3.000 година. Много векова касније, у списима које памти историја, 

Суботица се први пут помиње 1391. под мађарским именом Забадка, а претпоставља се да 

од овога потиче и данашњи мађарски назив Суботице – „Сзабадка” што значи „драго, 

слободно место”. И док је на овом језику Суботица „драга”, на српском је реч о „малој 

суботи”. По једној другачијој легенди, српско име град дугује Суботи Врлићу – још 

једном познатом Србину, војсковођи и ризничару цара Јована Ненада Црног.  

 

6.1.1 Географски и саобраћајни положај 
 

Град Суботица је најсевернији град Републике Србије, други по величини град 

Аутономне Покрајине Војводине и административни центар Севернобачког округа. 

Географски положај је одређен са 46º 5' 5'' северне ширине и 19º 39' 47'' источне дужине. 

Граничи се Мађарском и са 4 јединице локалне самоуправе: Сомбор, Бачка Топола, Сента 

и Кањижа. Територија Града Суботица заузима површину од 1.007 km². Према 

прелиминарним подацима пописа становништва 2011. године, укупан број становника на 

територији града Суботице је 140.358 становника који живе у 19 насеља организованих у 

37 месних заједница. Захваљујући свом географском положају и вредним грађанима, град 

Суботица је постао најзначајнији административно-управни, индустријски, трговачки, 

саобраћајни и културни центар Севернобачког округа, а оближње Палићко језеро га чини 

туристичко-рекреативним центром ширег подручја. Кроз територију Града Суботица, 

пролази транзитни Паневропски пут Е-75, који га повезује са Републиком Мађарском на 

северу и преко Београда са Јужном Европом на југу. У самом граду се укрштају 

магистрални правци према Новом Саду, Сомбору, Хоргошу и Сенти. У погледу 

железничког саобраћаја је повезан са целом Европом, траса пруге Београд – Будимпешта 

пролази кроз урбано језгро и ту се рачва са пружним правцима према Сомбору, Хоргошу, 



 

 

Црвенки и Баји. У близини града се налазе и два најфреквентнија гранична прелаза: 

Хоргош и Келебија. 

 Табела  бр.8 Удаљеност Суботице од главних привредних центара у окружењу:  

Београд – 184 km Будимпешта 203 km Солун – 805 km 

Загреб – 537 km Беч – 440 km 
 

Букурешт – 708 km 
 

Извор: http://www.subotica.rs/doc/SLOR_2012/SLOR_SR.pdf 

 

6.1.2 Природне карактеристике  
 

У геоморфолошком погледу ово подручје лежи на контакту Телечке лесне заравни 

и Суботичко-хоргошке пешчаре. Посебан тип земљишта представља песак којег 

карактеришу две важне особине: карбонантан је и са површине има јаку способност 

акумулације воде. Погодан је за узгој високо квалитетног воћа и грожђа, индустријску 

паприку и шумско дрвеће. Са друге стране, карактер терена је такав да има изванредан 

пољопривредни значај, односно могућност примене пуне пољомеханизације и оптималне 

организације земљишног простора за пољопривредну експлоатацију, као и могућност 

наводњавања.  

 

6.1.3 Клима 
 

У климатском погледу ово подручје има карактеристике континенталне климе 

(отвореност према Панонској низији) коју чине врло оштре зиме, врло топла лета и 

нестабилност падавина по количини и временском распореду. Просек падавина је 491,3 

mm, док је просечна годишња температура 11,4º C, а релативна влажност ваздуха 69%.  

 
6.1.4 Хидролошке особине 
 

Кроз суботичку општину протиче неколико потока, као што су Кереш, Чик или 

Фок. Ови токови могу се сматрати потоцима само у сезони када има натпросечних 

падавина или су високе подземне воде. У одређеном делу града они представљају и део 
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канализационе мреже. Канал који је изграђен између Тисе и Палића практично се не може 

сматрати употребљивим. Стога се ресурсом суботичке општине, када су у питању 

површинске воде, могу сматрати углавном језера (Палић, Лудош, Слано, Крваво и 

Келебијско). На седам километара од града Суботица, налази се насеље Палић и Палићко 

језеро (102 метара надморске висине) као нераздвојни део града. Почетком XIX века 

Палић је почео да се помиње као лековито језеро, а средином XIX века стекао је статус 

бање. Палићко језеро је најзначајније еолско језеро Војводине. Захвата површину од 5,76 

km². Полумесечастог облика је, са крацима окренутим према северу и западу. Басен му је 

формиран у удубљењу, које је по мишљењу проф. Бранислава Букурова створио ветар на 

месту где Суботичка пешчара прелази у Суботичку лесну зараван. Језеро је дуго 8,2 km, а 

широко 350-950 m. Највећа дубина језера је 2,5 m. Раније је имало слану воду, а хемијским 

анализама је у њему костатовано присуство Nа, Mg, K, Ca. Данас ово језеро представља 

један од најатрактивнијих туристичких локалитета на подручју Војводине и веома 

посећено излетиште за становнике Суботице и околине.  

Слика 16.  Палићко језеро

 
Извор: www.smestajpalic.info 

 
Језеро Лудош заузима површину од око 300 hа са просечном дубином од једног 

метра, друго највеће језеро северне Бачке. Налази се на додиру две природно географске 

целине: Суботичко-хоргошке пешчаре и Средње бачке лесне заравни, на 12 km источно од 

Суботице. Водом се ово језеро снабдева из вишка палићке воде и повременим током 
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потока Киреш. „Лудашко језеро” је комплекс влажних станишта који садржи отворене 

водене површине, тршћаке, и разне врсте травних заједница (влажне, степске и слатинске 

ливаде). Степско језеро Лудаш је јединствено у Србији. Његово плитко корито формирано 

је радом ветрова на додиру пешчаре и лесне зарави. Различити типови земљишта и 

близина подземне воде формирају предео мозаичног типа, велике биолошке 

разноврсности унутар малог подручја. Језеро је било  регионално познато по богатој 

фауни птица још у прошлом веку. Данас је важан локалитет за одмор и исхрану на 

источном миграционом путу птица. Поред птица мочварница, међу реткости подручја се 

убрајају и друге животиње, као што је видра, корњаче, ретке врсте инсеката, али су 

присутне и ретке врсте биљака (мочварне орхидеје), које се наводе у Црвеној књизи флоре 

Србије.  

 

     
Слика 17. Лудашко језеро 

                                                                       Извор: members.tippnet.rs 
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6.1.5 Природни ресурси 
 

Земљиште 
 

Од укупне површине Суботице која износи 100.700 hа, 89 000 hа чине 

пољопривредне површине што је приближно 90% укупне површине. Од ораница и башта 

друштвени сектор има 26.500 hа или 33%, а приватни сектор има 63.500 hа или 67%. 

Обрадиво земљиште представља један од најважнијих природних ресурса и чини базу 

организоване биљне пољопривредне производње. У суботичкој општини пољопривредна 

земљишта се одликују високим степеном просторне издиференцираности, углавном због 

геормофолошког склопа. Присутно је шаренило педолошкох типова земљишта: највише је 

заступљен карбонатни чернозем јужније од пруге Хоргош-Бајмок, затим разни типови 

пескова заузимају северни део општине, као делови Суботичко-хоргошке пешччре од 

Хоргоша до Таванкута, песковити цернозем је заступљен у Радановцу и на Цикерији, а 

цернозем и ливадска црница су заступљене од Малог Бајмока до границе код Келебије и 

од Мале Босне до Таванкута. Ливадска црница по површини је на трећем месту иза 

цернозема и пескова (углавном око Бикова). У мањем проценту је заступљен још 

делувијално-алувијални нанос (Цикер) и ритска црница песковита (Лудошко језеро). 

 

 Шуме 

 У општини Суботица северни део заузимају делови Суботичко-хоргошке пешчаре, 

од Таванкута до Хоргоша. Највећи део тог простора обухватају суботичке шуме чији 

јужни обод окружује град од северозапада до југоистока (Палић). Ове шуме, настале 

људским радом у протеклих 150 година у циљу везивања песка и спречавања дејства 

еолске ерозије, чине данас заштитно зеленило око Суботице. На овај појас се надовезује 

зеленило Палића са Палићким и Лудашким језером и у наставку Селевењске пустаре са 

Селевењском шумом. Јужни део општине обухвата пољопривредно земљиште са мало 

зеленила у атару где је природна вегетација опстала само у фрагментима. Подручје 

Суботичке пешчаре је у далекој прошлости добрим делом било без шумске вегетације, 

изузев утицајне зоне Кереша и микролокалитета са високим нивоом подземних вода где је 

формирана аутохтона шумска вегетација (домаћа топола, врбе, храст лужњак, јасен). 



 

 

Од краја XVIII  столећа пошумљавањима спроведеним ради смањивања еолске 

ерозије формирана је шумска вегетација у садашњем облику. Поред домаћих врста, у 

пошумљавању су коришћени багрем и црни бор. Током времена проценат домаћих врста 

је све више смањиван у шумским културама, а преовладале су монокултуре страних врста: 

багрем, хибридне тополе, црни бор и копривић. Већина шумског фонда су састојине 

вештачког порекла, а главне врсте су алохтоне. Највише је багрема са 60,29%, затим бора 

22,53%, еуроамеричке тополе са 8,65%, америчког јасена и копривића са 2,80% и ове врсте 

чине преко 90% шумског фонда. Аутохтоне врсте, бела и црна топола са 3,95% и храст 

лужњак са 1,78% чине мање од 10% површина под шумама. Обнављање -пошумљавање на 

пешчарском станишту је увек био комплексан задатак који је умногоме зависио од 

климатских услова.  

Шумовитост подручја се одржава на приближном нивоу од 4.500 hа последњих 

неколико година. Са аспекта заштите природних изворних вредности ове монокултуре  

углавном не поседују карактеристике шумских екосистема и не доприносе очувању 

биодиверзитета. Ове шуме су заштитног типа, њихова производна функција је секундарна, 

тако да се планирана заштита може уклопити у одрживи облик коришћења шумског 

ресурса и развијање еколошких функција. 

 

 

6.1.6 Заштићена природна добра 
 

Имајући у виду еколошке вредности предела и њихов значај у очувању природних 

вредности окружења Суботице издвојени су и заштићени као природна добра: Регионални 

парк Суботичке шуме, Парк природе Палић, Специјални резерват природе Лудашко језеро 

и Специјални резерват природе Селевењске пустаре.   

Специјални резерват природе Селевењске пустаре, заштићен је 1997. године II 

категоријом заштите од републичког значаја. Захвата површину од 677 hа + 1.173 hа 

заштитне зоне.  У оквиру Резервата се налази и Селевењска шума, са површином око 90 

hа, остали делови резервата су слатине и влажне ливаде са фрагментима степске 

вегетације. Подручје се пружа дуж границе Суботичко-хоргошке пешчаре и лесног платоа 

Бачке.  Истиче се по својим флористичким вредностима, међу којима су веома атрактивне 

врсте из породице орхидеја и перуника.  Од животињских врста такође су присутне врсте 



 

 

од међународног значаја, међу којима су барска жаба, пешчарски гуштер, слепи мишеви и 

неке ретке птице гнездарице на слатинама и у Селевењској шуми. 

Регионални парк Суботичке шуме - Предео посебних природних одлика 

«Суботичка пешчара»  Изузетне природне вредности Суботичко-хоргошке пешчаре биле 

су основ за планирање друштвене заштите у Просторном плану Војводине до 2000. 

године. Ово подручје је 1982. године проглашено за Регионални парк Суботичка шума. 

Уместо Регионални парк предложен је статус Предела изузетних одлика од значаја за 

Републику (II категорије). Пошто се ради о изузетно вредним пешчарским екосистемима, 

предложен је нов назив – Суботицка пешчара. Њихова местимична очуваност доприноси 

да ово природно добро буде у европским размерама значајно подручје заштите природе и 

простор специфицног флористичко-вегетацијског и фаунистичког диверзитета.  

Парк природе Палић  припада III категорији заштите. Површина природног добра је 

713 hа + 869 hа заштитне зоне, у садашњем облику је заштићена од 1996. године. Обухвата 

језеро Палић површине 530 ha, део северне и североисточне обале са викенд насељем и 

спортским теренима и Велики парк (18 hа) са објектима за културне, забавне и туристичке 

потребе. Палићко језеро је плитко степско језеро чије су природне карактеристике 

измењене под утицајем човека, али очуваних амбијенталних вредности. За очување 

природних вредности је значајан II  сектор језера, где су птичја острва са великим бројем 

гнездећих врста, међу којима су неке од међународног значаја. Део Великог парка, који је 

значајан културно-историјски споменик, је парк-шума са добром старосном и просторном 

структуром мезофилних шума, значајно станиште за ретке птичје врсте и за слепе мишеве, 

који су под међународном заштитом. Језеро и околина, које чине јединствен пејзажно-

амбијентални комплекс, представљају најзначајније излетиште Суботичана. Културна 

обележја, као саставни делови овог комплекса, повећавају његову укупну вредност 

Захваљујући балеонистичким својствима овог подручја, Палић је пре неколико година 

проглашен бањом.  

Специјални резерват природе Лудашко језеро, заштићен од 1994. године Резерват 

обухвата површину од 387 ha. Припада I категорији заштите, као природно добро од 

изузетног значаја за Републику. Резерват је од међународног значаја, јер је језеро 1977. 



 

 

године уведено на списак Рамсарских подручја, а 1990. године одређено за IBА39 подручје 

(као значајно за заштиту птица). 40 

 

6.2 ОПШТИНА АПАТИН 
 

6.2.1 Географски положај 
  

 
Слика 18.  Панорама града Апатина 

Извор: www.soapatin.org 
 

Опшина Апатин налази се на крајњем западу АП Војводине, односно у западној 

Бачкој, на 45º40΄ северне географске ширине и 18º59΄ источне географске дужине. 

Простире се на обали Дунава и територијално припада Западнобачком округу, а чини је 5 

насељених места: градско насеље Апатин и села Пригревица, Свилојево, Сонта и 

Купусина. На основу величине своје територије и  укупне површине од 333 km2 може се 

сврстати у групу средње великих покрајинских општина. Изузетно повољан географски 

положај, близина државне границе са Мађарском и Р. Хрватском, директно наслањање на 

реку Дунав, која у Апатин улази на 1.409,5 km, а напушта га на 1.367 километру, укупне 

дужине од 42 km чини општину Апатин посебно атрактивном. Природна богатства 
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(чувени Апатински рит) која поседује представљају додатни потенцијал општине. Многи 

привредни, туристички, спортски и рекреативни садржаји чине општину Апатин 

туристички привлачном и лидером ловног туризма у АП Војводини и Србији, а 

здравственог и спортског у регији и АПВојводин Природне предиспозиције Општине, 

посматране са просторног и физичко-географског становишта, као и постојећа 

конфигурација терена, указују да је Апатин релативно повољног саобраћајно-

комуникативног и стратешког положаја (погранична општина; близина  и могућност 

потенцијално лаког приступа Паневропским коридорима, а преко њих и транспортној 

инфраструктури суседних земаља - Хрватске, Мађарске, односно осталих земаља Европе; 

лежи на Паневропском коридору VII- река Дунав) и далеко већег саобраћајног 

потенцијала у односу на досада искоришћен.  Пловни пут реке Дунав дефинисан је као 

Паневропски коридор, природна саобраћајница која међусобно повезује 10 европских 

земаља, а који је интегрални део трансевропске пловне магистрале Рајна, Мајна, Дунав са 

укупном дужином од 3.505 km. На Дунаву су позициониране 44 међународне луке, док је 

на деоници од 508 km која пролази кроз Републику Србију изграђено 9 лучких 

пристаништа. Просечни период пловности Дунава у Србији је око 302 дана. Иако је 

коридор VII  дефинисан као пловни пут Дунава, све је више присутније мишљење да он 

обухвата и међународну реку Саву и Тису. Поред Дунава, од значаја за Општину је и део 

пловног канала Бездан-Пригревица, који представља веома важну транспортну руту робе 

кроз Војводину. Акценат би требало ставити на развој свих робно транспортних 

капацитета и пратећих садржаја везаних за коридор VII, чији би развој пратио 

потенцијални економски развој Општине. 

 

6.2.2 Геоморфолошке карактеристике  
  

Две основне геоморфолошке целине, на подручју простирања апатинске општине 

су лесна тераса (обухвата североисточне, средишње и југоисточне делове) и алувијална 

раван (обухвата западни део). Бачка лесна тераса, својим западним делом, једино на 

простору данашњег Апатина избија на главни ток реке Дунав и у клинастој форми се 

завлачи у алувијалну раван. Лесна тераса обухвата 42% подручја апатинске општине, 

формирана је од барског преталоженог сувоземног леса, просечне надморске висине 87-89 

m. Алувијална раван, као други заступљени облик рељефа, представља инундациону раван 



 

 

реке Дунава. Простире се на 58% територије. Ширина алувијалне равни је неуједначена и 

нагнута је благо у правцу тока реке Дунав.  

 

6.2.3 Климатски карактеристике  
  

Општина Апатин се налази у зони коју карактерише умерено континентална клима 

са четири годишња доба. Просечна темперетура ваздуха креће се од минималних -1,8 ºC 

(током  месеца јануара) до максималних 21,2 ºC, током јула месеца (са годишњим 

просеком од 10,8 ºC). Најнижа регистрована температура имала је вредност од -25,6 ºC, 

док је максимална темепратура достигла 40,2 ºC. Најхладнији месец у години је јануар, а 

најтоплији је јул. Максимални степен инсолације је током месеца јула (294h–12 дана), 

минимална инсолација је током месеца децембра (52h–2 дана), док је на годишњем нивоу 

степен инсолације достигао 88 дана. За климу подручја апатинске општине је 

карактеристична развијена ружа ветрова са особинама неуравнотежености. Најприсутнији 

је северозападни ветар док се западни ветар мање осећа. Влажност ваздуха је током 

зимског периода  око 85%, а током лета 67%. Количина падавина се у просеку креће од 

550-650 mm на годишњем нивоу.  

 

6.2.4 Природни ресурси 
 

Земљиште 

Општина Апатин позната је по плодном пољопривредном земљишту, повољним 

климатским условима, шумама, а пољопривреда заузима значајно место у области 

привреде. Највећи део пољопривредног земљишта на територији Општине чини обрадиво 

земљиште при чему доминирају оранице. Најраспрострањенији тип земљишта је чернозем 

карбонатни (мицеларни) на лесној тераси. Једна од најважнијих одлика овог земљишта је 

већи проценат CаCО3 у активном делу чернозема.   

Пољопривредно земљиште општине Апатин чини 64,5% укупне површине 

Општине. Ово учешће је мање у односу на Западнобачки округ, АП Војводину, Р. Србију, 

а једино је више у односу на просек централне Србије. Према подацима РЗС (Општине у 

Србији, 2008), општина Апатин располаже са 22.577 hа пољопривредних површина, што 

чини 0,4% укупне пољопривредне површине Р. Србије, 1,3% пољопривредне површине 



 

 

АП Војводине, односно 11,3% пољопривредне површине Западнобачког округа.  Највећи 

проценат пољопривредне површине чине оранице и баште, на којима су доминантно 

заступљене житарице и индустријско биље (са 80,7% учешћа у укупним пољопривредним 

површинама). Површина ораница и башти општине Апатин чини 0,6% учешћа у односу на 

Р. Србију, 1,3% учешћа у АП Војводине, односно 11% учешћа у ораницама и баштама 

Западнобачког округа.  

 

 Шуме 

Према подацима РЗС41 (Општине у Србији, 2008), општина Апатин поседује 

укупно 4.877 hа обрасле шумске површине (стање на крају 2006. године). У односу на Р. 

Србију, шумска површина Апатина чини свега 0,25%, у односу на АП Војводину – 3%, а у 

односу на Западнобачки округ – 35%.  На територији општине Апатин подручје под 

шумом обухвата површину од 4.823 hа. О шумама на територији општине Апатин брине 

Шумска управа „Апатин" која се, територијално, наслања на шумску управу „Козара" и 

заједно са њом чини целину Регионалног парка „Горње Подунавље". У оквиру ове шумске 

управе налазе се две газдинске јединице: „Апатински рит (заузима површину од 3.652 hа) 

и „Заштићене шуме“ (заузима површину од 1.979 hа). Највећи део ових површина је у 

летњим месецима под водом, услед изливања реке Дунав.   

 

 

6.2.5  Водни ресурс 
 

Највећи водоток на територији општине Апатин је река Дунав, која се одликује 

већим бројем меандара, рукаваца, бара, ада и ритова.  Поплавне воде Дунава захтевале су 

изградњу одбрамбених насипа као и изградњу регулационих грађевина за потребе 

пловидбе и регулације тока Дунава. Осим Дунава, територија Општине карактерише се 

развијеном мрежом канала која пре свега служи за потребе наводњавања пољопривредних 

површина.. У североисточном делу Општине налази се канал Пригревица - Бездан дужине 

31,7 km, који напаја хидросистем Дунав – Тиса - Дунав. Стање квалитета дунавске воде је
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незадовољавајуће. Квалитет речне воде одговара III/IV класи. Количина суспендованих 

материја је велика као и биолошка потрошња кисеоника (BPK5) што указује на присуство 

органског загађења. Лош квалитет речне воде је највећим делом узрокован испуштањем 

непречишћених градских отпадних вода: комуналних, индустријских и атмосферских 

отпадних вода.  

Река  Дунав је најзначајнији природни ресурс Општине, а због везе са Европом и 

додатни потенцијал у развоју туризма Општине, Бачке, АП Војводине и Р. Србије. Дунав 

је захваљујући свом природном режиму створио низ микро хидрографских облика рељефа 

који заједно са флором и фауном чини специфичну средину, названу Горње Подунавље. 

Због изузетних природних услова, постао је станиште многих врста дивљачи, риба и 

птица. Све ове особености створиле су услове за развој многих врста туризма као што су 

наутички и   еко туризам, фото сафари, ловни и риболовни туризам као и предуслове за 

развој нових облика туризма.  

 

6.2.6 Термални извори. 
 

Прва налазишта датирају још од 1911. године. Тадашње „Пригревачко бањско 

друштво“ бавило се лечењем све до 1964. године када је понестало воде због ерозије тла. 

Бања Јунаковић која се налази у близини Апатина, на ободу шуме, почела је са радом 

1983. године и за њене потребе је направљено пет бунара са различитом изворишном 

температуром воде. Оно што је значајно је да воде ове бање спадају у ред високо 

квалитетних термалних вода сличних као што су у Карловим Варима у Чешкој и Бањи 

Харкањ у Мађарској. Терапијске вредности ове воде се односе на лечење свих врста 

реуматизма, ортопедских и неуролошких оболења, гинеколошких оболења и проблема 

стерилитета. Капацитети бање су 270 лежаја, а за рекреацију су на располагању десет 

отворених базена, један затрворени терапијски, тениски терени, аутоматска куглана, две 

сауне, теретана, ресторан, аперитив бар, отворени грил ресторан. Ове године је започела 

изградња Welness и spa центра у непосредној близини бањских капацитета који ће осим 

програма лепоте и масажа, располагати и са два полу отворена базена, аква парком, 

џакузијима, саунама и остало. Са овим капацитетима се рачуна да ће обогатити бањску 



 

 

понуду, тако да привуће и посетиоце који намају никакве здравствене проблеме, али имају 

потребу за опуштањем и рекреацијом.   

 

6.2.7 Биодиверзитет  
 

Од заштићених природних добара најзначајнији је специјални резерват „Горње 

Подунавље“ са категоријом заштите I (Службени гласник РС број 45/01). Нетакнута 

природа, столетна аутохтона шума, баре и мочваре, богатство флоре и фауне основне су 

особине Специјалног резервата природе „Горњег Подунавља“ који се простире на крајњем 

југоистоку, а који досеже до границе између општина Апатин и Оџаци, недалеко од моста 

између Богојева (Р. Србија) и Ердута (Р. Хрватска).  

 

 
Слика 19.  Специјални резерват природе „Горње Подунавње“ 

Извор: panacomp.net 
 

Резерват чине приобални делови Дунава, низводно и мањим делом узводно од 

насеља Апатин, при чему је његова основна намена узгој и заштита високе дивљачи. 

Његова укупна површина износи 19.648 hа. Подручје специјалног резервата „Горње 

Подунавље“одликује се присуством ретких врста биљака као што су бели локвањ, жути 

локвањ, кукурјак, ребратица, закржљала перуника, змијски љутић, језичасти љутић и црни 

https://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=USee-BR_SC-SjM&tbnid=XXp0jO4RrUFrpM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fpanacomp.net%2Fsrbija%3Fmesto%3Dsrbija_gornje%2520podunavlje&ei=6IucUvmHIePX0QXA-YHACA&bvm=bv.57155469,d.Yms&psig=AFQjCNGjfgo3Z7FPw6IAqmUwdn3c82PuvA&ust=1386077531706405


 

 

глог. Такође, изражено је и богатство фауне коју карактеришу ретке животињске врсте 

(орао белорепан, црна рода, куна златица, куна белица, јазавац, дивља мачка) као и крупни 

сисари (јелен обични, дивља свиња, срна). Поплавно подручје Резервата представља 

природно мрестилиште за око 50 врста слатководних риба, међу којима су најзначајније 

врсте: шаран, штука, смуђ и сом па је  од давнина познат и као центар рибарства  и пружа 

изузетне могућности за риболов. Од крупне дивљачи најзначајнији представници су 

јелени, дивље свиње, срнећа дивљач, зец, лисица, а од птица најзначајније врсте су црна 

рода, која је проглашена за природну реткост и орао белорепан, који је највећа птица 

грабљивица у Европи. Од осталих врста, најзаступљеније су дивља патка и дивља гуска, 

неколико врсти чапљи, галебови, чигре, корморан, лиска, бела сеница, велика сеница, 

славуј и све врсте врана. 

Ловиште „Апатински рит" Апатин обухвата површину од 6.579 hа. Ово ловиште 

спада у равничарски тип са надморском висином од 82 до 89 m. У ловишту се претежно 

налази реликтна ритска вегетација која одговара гајењу дивљачи као што су европски 

јелен, дивља свиња, срна и дивља патка. Такође, значајна природна добра на територији 

Општине су и парк шума „Јунаковић“ као и заштићена појединачна стабла са статусом 

споменика природе: Гинко (Ginko biloba ), азијски платан (Platanus orientalis) и Вез (Ulmus 

effusa) у шуми „Дубоки jендек", амерички платан (Platanus occidentalis) код Сонте и старо 

стабло дивље крушке (Pirus piraster) код Свилојева. Статус споменика природе има и 

група стабала храста лужњака у Апатину као и „Стари парк“ код Сонте који представља 

споменик вртне архитектуре.42 

  

 

6.3 ОПШТИНА СОМБОР 
 

6.3.1 Географски положај 
 

Општина Сомбор налази се на крајњем северо-западу Републике Србије.  Простире 

се на површини од 1.177.22 km2, што чини 13,50% територије округа, 5,47% територије 
                                                           
42 http://www.soapatin.org/upload/dokumenta/Strategija-odrzivog-razvoja-opstine-Apatin.pdf 

http://www.soapatin.org/upload/dokumenta/Strategija-odrzivog-razvoja-opstine-Apatin.pdf


 

 

АП Војводине, односно 1,33% територије Републике Србије. По својој површини Град 

Сомбор је друга административна  јединица по величини у АП Војводини, одмах иза 

Зрењанина, а са 93.263 становника, према попису из 2002. године. Сомбор је уједно и 

административни центар Западнобачког округа. Граничи се са  Републиком Хрватском и 

Републиком Мађарском. Западна граница општине Сомбор, према Републици Хрватској 

још увек није утврђена (граница је била дефинисана матицом Дунава, како је током векова 

Дунав мењао своје корито, а граница задржана на првобитној траси, тако се она само 

делимично поклапа са данашњим коритом Дунава). 

 

 
Слика 20. Град Сомбор 

Извор: http://sr.wikipedia.org/wiki/ 
 

Северна граница је према Републици Мађарској, источна граница је према 

општинама Суботица и Бачка Топола, југоисточна према општини Кула, а јужна и 

југозападна према општинама Оџаци и Апатин. Територија Града Сомбора граничи се са 

Коридором 7 тј. реком Дунав. Коридор 10 удаљен је 60 km од Града Сомбора. 

 

6.3.2 Рељеф 
 

http://sr.wikipedia.org/wiki/


 

 

 У геоморфолошком погледу терен општине Сомбор је разноврстан јер су од истока 

према западу заступљени следећи геоморфолошки облици: лесна зараван, лесна тераса и 

алувијална раван Дунава са алувијалном терасом (виши део) и инундационом равни (нижи 

део). Највиши облик је лесна тераса (око 120 m а најнижи инундациона раван чија висина 

пада и до 76 m). Осим поменутих основних рељефних облика присутни су још: лучна 

удубљења, речне долине, предолице и пешчани брежуљци на лесној тераси и дине, 

интерколинске депресије, предолице и долови на лесној заравни. 

 

 

6.3.3 Климатска особине 
 

Клима је умерено-континентална са средњом годишњом температуром ваздуха од 

10,8°C, средњом температуром најхладнијег месеца (јануар) -1,8°C и средњом 

температуром најтоплијег месеца (јули) 21,3°C. Jесен је топлија од пролећа за 0,6°C. 

Средња годишња влажност ваздуха је 77,3%, средња вредност највлажнијег месеца 

(децембра) је 88,4%. Облачност је највећа у децембру (76%) а најмања у августу (38%), 

док је просечна годишња облачност 58%. Падавине су важан елемент климе и 

манифестују се у годишњој количини од око 614 mm. Највише падавина се излучи зими 

178,7 mm, а најмање у лето 129,0 mm. По месечним количинама истиче се јуни (69,6) и 

јули (68,4), а најмање падавина је у марту 31,5 mm. Просторно, смањује се количина 

падавина од запада према истоку. Најучесталији ветрови су из северозападног и северног, 

а најређи су јужног и југозападног правца.  

 

6.3.4 Природни ресурси 
 

Земљиште  

Од укупне површине Града Сомбора 82,65 % чини пољопривредну површину, што 

представља значајан потенцијал за даље интензивирање пољопривредне производње. 

Заступљено је мноштво типова и подтипова земљишта. 



 

 

 Чернозем је најплоднији тип јер располаже великом порозношћу, повољним 

водним и ваздушни режимом, повољним садржајем хумуса (4 – 6%, тј. 40-50 cm горњег 

слоја) и са својим подтиповима заузима највећу површину у општини. Ту су: карбонатни и 

бескарбонатни чернозем, песковити, деградирани, заслањен и слабо заслањен чернозем. 

Други по значају је тип ливадске црнице. Настала је дејством подземних вода, а појављује 

се у више подтипова: деградирана, картонатна итд. Трећи тип је ритска црница настала 

дужим деловањем подземних вода. Елиминацијом њиховог утицаја се претвара у плодно 

земљиште. Категорију неплодних типова чине слатине са подтиповима: солоњец, 

солончак и солођ. Следећа категорија је алувијално земљиште развијено поред речних 

токова и као последица плављења непосредне околине реке. Глиновито земљиште се 

ствара распадањем минерала у песку. То је тип најнеплоднијег земљишта.  

 

Табела бр. Структура земљишних површина, 2009. 

Извор: http://www.sombor.rs/media/files/PROFIL_ZAJEDNICE_SOMBOR.pdf 

 

Шуме 

 

Површине обрасле шумом на подручју Града Сомбора износе 6.644 hа, што 

представља 0,33% од укупних површина на подрују Републике Србије. Пошумљавање у 

 Општина km2 
Удео у укупној 

површини 
општине % 

Удео општине у 
површини истог 
типа у Србији % 

Србија km2 

Укупна 
површина 

1.177.000 100 2,74 88.361.000 

Пољопривредна 
површина 

972.804 82,65 1,92 50.530.000 

Обрадиве 
површине 

59.657 5,07 0,14 42.278.000 

Обрасла шумска 
површина 

164.705 13,99 0,68 19.845.000 

http://www.sombor.rs/media/files/PROFIL_ZAJEDNICE_SOMBOR.pdf


 

 

шуми и ван шуме извршено је на укупно 58,97 hа површине. С обзиром на климатске 

факторе заступљеност листопадних врста износи 100%. 

 

 

 

 

6.3.5 Хидролошке особине 
 

Подручје општине Сомбор је богато водом. Река Дунав, Плазовић, Мостонга, 

канали, многобројне баре и мочваре, фреатске воде и богати артешки хоризонти чине то 

богатство. Главно хидрографко обележје општине Сомбор чини река Дунав, са својим 

меандрима, многобројним рукавцима, барама, адама и ритовима, затим мање реке 

Плазовић и Мостонга, као и канали хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. 

На основу важнијих хидролошких параметара Дунав је кроз нашу земљу подељен 

на пет сектора. На подручју општине Сомбор налази се први сектор. Неуједначено и 

неуређено корито Дунава на највећем делу овог сектора одражава се у различитим 

ширинама корита за малу и велику воду. Према расположивим подацима о максималним и 

минималним водостајима Дунава може се изнети оцена о релативно плитком кориту 

Дунава у делу његовог тока уз територију општине Сомбор. Анализом изложених 

карактеристика реке Дунав може се закључити да ова река има велики позитиван утицај 

на развој привреде овог краја у погледу водног саобраћаја, мелиорације, лова, риболова, 

туризма и слично, али се не сме изгубити из вида опасност која може настати услед 

поплава У оквиру површинских вода, реке Плазовић и Мостонга, као и већи број канала 

чине посебно хидрографско богатство. Плазовић (Киђош) извире у Мађарској и у горњем 

току има уску и дубоку долину. Улива се у Велики Бачки канал код Свете Водице 3 km 

источно од Бачког Моноштора. Плазовић се снабдева водом из атмосфере (највећим 

делом), као и из извора и фреатске издани. Велики водостај се јавља у пролеће, у време 

топљења снега или знатних количина кише, али на висок водостај утиче и бујна барска 

вегетација. У пролећном периоду Плазовић наноси штете подручју кроз које протиче, те је 



 

 

стога потребно приступити потпуној регулацији тока као и подизању насипа. У летњем 

периоду Плазовић често пресушује. 

Некадашња Мостонга је настајала од многобројних бара северно од Сомбора и 

протицала је западном периферијом Сомбора, према Бачу до Младеновачког рита. Данас 

су од Мостонге остали само делови, претворени у канале. Подручје општине Сомбор 

пресеца већи број канала. Главне канале чине: Бајски канал, канал Пригревица-Бездан, део 

канала Оџаци-Сомбор и део канала Врбас-Бездан. Поред тога постоји велики број мањих 

канала који служе за одводњавање и наводњавање пољопривредних површина. Велики 

Бачки канал представља главну артерију читавог хидросистема у Бачкој. Он спаја Дунав 

код Бездана са Тисом код Бечеја. Дужина канала износи 118 km. Канал Бездан-

Пригревица има дужину од 31,7 km. Он представља напајајући крак система Дунав-Тиса-

Дунав водом из уставе код Бездана, затим отиче поред Купусине где се налази сигурносна 

устава  до Пригревице где се рачва са каналом Сомбор-Оџаци. Главна намена канала је за 

наводњавање и водни саобраћај. Канал Сомбор-Оџаци има дужину од 27,9 km 

 

 

6.3.6 Термални извори 
 

Бања Бездан одликује се термоминералном водом која спада у ред алкално-

муријатичних 

 

 

 С. Прве бушотине овде су избушене још 1911. 

године. Поред рехабилитационе улоге ова бања је недовољно опремљена да своје 

капацитете понуди за потребе туризма. Било би неопходно ову бању поред 

рехабилитационе и лечилишне улоге, обогатити другим спортско-рекреативним, а 

нарочито велнес садржајима који су сада тренд у сличним лечилиштима у свету. Ова бања 

има капацитете који би се уз мало уложених средстава и повећањем смештајних 

капацитета  у приватном смештају могли понудити гостима. Поготово што Бездан има и 

могућности да понуди и друге туристичке садржаје као што су: специјални резерват 

природе, културно-историјски споменици у месту и марина за мале бродове, која би се 

могла изградити у близини луке. 



 

 

Бања Светозар Милетић у Св.Милетићу је до 70-тих година 20. века постојало 

лечилиште са лековитим блатом. Ово лечилиште данас је потпуно напуштено. 

Ревитализацијом бање могао би се добити још један објекат здравственог туризма. 

 

6.3.7  Стање животне средине 
 

На квалитет животне средине у општини Сомбор негативно утиче неадекватна 

коунална опремљеност, као и одређени природни и новостворени услови. Снабдевање 

водом је различито по појединим насељеним местима и то: град Сомбор је покривен 

мрежом градског водовода, сем појединих приградских насеља (салашког типа). Квалитет 

воде је задовољавајући. Остала насељена места имају сопствене појединачне водоводе где 

се појављују проблеми везани за количину и квалитет воде. Мрежа фекалне канализације 

и уређај за пречишћавање отпадних вода је изграђен само у Сомбору, уз напомену да 

мрежа фекалне канализације покрива око 47% градске територије, док остала насељена 

места у општини Сомбор немају изграђене канализационе системе и постројења за 

пречишћавање вода и у већини случајева испуштају своје отпадне воде у септичке јаме, 

чак и у старе копане бунаре, што може представљати потенцијални извор загађења. 

Одвођење атмосферских вода је, углавном, путем отворених канала, а у граду Сомбору 

делимично и путем зацевљене канализације, са проблемима недовољне покривености 

територије и неадекватног одржавања. Територија општине Сомбор није угрожена од 

високих водостаја реке Дунав, јер постоје изграђени одбрамбени насипи, уз неопходно 

одржавање истих. Угроженост ваздуха као природног ресурса је евидентна дуж прометних 

саобраћајница; поред дивљих депонија смећа, нарочито у летњем периоду, а у зимском 

периоду евидентно је загађење ваздуха димом, јер је даљински систем грејања присутан 

само у делу града Сомбора, док је гасификација насеља тек у почетној фази. Угроженост 

земљишта као природног ресурса је присутно због неконтролисане примене хемијских 

средстава заштите. 

 

 



 

 

6.3.8 Туризам у Сомбору 
 

Туризам у сомборској општини до сада није јасно профилисан. Сем ловног туризма 

(ЈП „Србијашуме“, рекреативног туризма (СЦ „Мостонга“) и организованог долажења 

Подунавских Немаца, значајнијег искоришћавања туристичких потенцијала у граду и 

околини до сада није било. На основу анализе евидентно је да  постоје веома значајни 

туристички потенцијали који су недовољно или никако искоришћени (историјско и 

етничко наслеђе, геотермални ресурси, природни ресурси). Сомборска општина и сам град 

захваљујући свом богатом културном и друштвеном наслеђу, располаже са разним 

манифестацијама веома шароликог садржајног оквира. Ово подручје богато је 

манифестацијама како културним и спортским, тако и привредним. Задњих година 

манифестације почињу да привлаче све већи број посетилаца не само из околине него и из 

иностранства. Најзначајније манифестације у сомборској општини су: Сомборско лето и 

Сомборски котлић; Бодрог фест; Коњичке трке – касачки дерби; Ђурђевдански фестивал 

фолклора у Кљајићеву; Фијакеријада; Буњевачко прело;  Позоришни маратон; Фестивал у 

Стапару – Прва српска хармоника Војводине и друге. 

 Еко-етно туризам 

Специјални резерват „Горње Подунавље“- Одликује се бројним меандрима, 

рукавцима, тоњама, мочварама, барама и адама. Река Дунав изграђује несвакидашњу 

слику коју употпуњује очуван и бујан живи свет. Низијске ритске шуме, влажне ливаде, 

пространи трстици и шевари, станишта су угрожених, ретких и заштићених врста 

националног и међународног значаја. Моношторски рит, заједно са остацима влажних 

подручја на Карапанџи и Штрпцу, бисери су „Горњег Подунавља“ који је заштићен 1982. 

године.  

Богатство биолошке разноврсности представља 51 биљна заједница које изграђују 

преко 1.000 биљних врста. Поред шума, карактеристична станишта су баре и мочваре 

богате инсектима, рибама, водоземцима и птицама мочварицама од којих треба посебно 

издвојити: ритског јелена, срндаћа, дивљу свињу, лисицу, куну, јазавца, дивљу мачку, 

орла белорепана, црну роду и др. Резерват је познат по лову који се овде спроводи веома 

контролисано. Мочварна и водена станишта су центри и богате флорне разноврсности у 



 

 

којима расту реликтне, ретке и угрожене биљне врсте (борак, ребратица, језичасти љутић, 

мочварни каћунак и др.). У резервату су заступљене и степске ливаде са различитим 

степеном заступљености. Дунав са својим рукавцима представља и једно од значајних 

мрестилишта риба (шаран, штука, смуђ, сом). 

Све природне разноликости резервата веома су привлачне за туристе различитих 

профила. Изградњом визиторског центра у оквиру кога би се изложиле и природњачке 

реткости овог резервата, значајно би се поспешила туристичка понуда овог резервата 

природе.43 

 

6.4 ОПШТИНА БЕЧЕЈ 
 

Општина Бечеј налази се у самом географском центру Војводине, северне 

покрајинe Републике Србије. Чине је град Бечеј и насеља Бачко Петрово Село, Бачко 

Градише, Радичевић, Милешево, Дрљан и Пољанице. Укупна површина општине  је 487 

km2, док се број становника креће око 41.000. Општина Бечеј налази се на средини 

војвођанског тока реке Тисе, на самој граници Бачке и Баната. Општина има повољан 

географски положај, јер кроз њу пролазе путеви према Новом Саду, Србобрану, Бачкој 

Тополи, Сенти и Новом Бечеју и повезују је са остатком Војводине. Веза са Банатом 

остварена је преко бране на Тиси. Саобраћајна инфраструктура, и поред доброг 

стратешког положаја, није довољно развијена. Општина је повезана путном саобраћајном 

мрежом са свим околним општинама, а преко њих и великим центрима: Новим Садом, 

Суботицом и Београдом. Међутим, удаљеност од аутопута Београд – Будимпешта и 

непостојање директног прикључења на исти смањује развојне шансе Општине. 

Железнички саобраћај обавља се у веома слабом интезитету са Новим Садом, док је траса 

ка северу (Сенти) потпуно руинирана. И поред великог потенцијала у водном саобраћају, 

непостојање луке тренутно умањује могућност развоја овог вида саобраћаја. 
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6.4.1 Климатске карактеристике 
 

Најјужнија тачка општине налази се на 45°30' и 30'', а најсевернија на 45°45' и 50'' 

северне географске ширине, најзападнија тачка општине налази се на 19°46' и 6'' а 

најисточнија на 20°8' и 14'' источне географске дужине. Координате показују да се ова 

територија налази у средњем делу северног умереног појаса. Панонска низија је са свих 

страна уоквирена високим планинама, што за климу има велики модификаторски значај - 

формирао се умерено континентални климатски тип. Колебање средњих месечних 

температура у Бечеју износи 23,1°C, док је распон између апсолутног максимума (39,6°C) 

и апсолутног минимуна (-30,6°C) врло велики и износи 70,2. Просечна надморска висина 

општине је 82 m. Дужина вегетационог периода је од 250 до 290 дана годишње, па 

погодује ратарству. Годишња инсолација је између 1800 и 2000 часова, док висина 

падавина у току године износи 621 mm, што је мало више од војвођанског просека (612 

mm). Доминантни ветрови су из правца југоистока и северозапада. Годишња вредност 

средње облачности је 53%.  

 

6.4.2 Хидролошке особине 
 

 Површинске воде 

Река Тиса чини источну границу општине, а поред ове реке  богата је водотоковима 

речица (Чик и Бељанска бара), бара (Илиџа и друге), мртваја (Мртва Тиса код Чуруга, 

Мртва Тиса – Медењача) и каналима -Велики Бачки канал. Тиса настаје спајањем Црне и 

Беле Тисе изнад места Рахив у Украјини, а протиче  и кроз Румунију, Мађарску и Србију. 

Кроз Србију тече у дужини од 164 km, а кроз саму општину у дужини 23 km  што 

представља 14,02%  њеног тока на територији Војводине. Квалитет воде реке Тисе веома 

је нарушен у задњих педесетак година. Лети за време ниских водостаја јавља се повећана 

минерализација (повећање укупне количине соли) која отежава наводњавање 

пољопривредних површина.Такође забележене су повишене концентрације нутријената 

(нитрата и фосфата), које воде порекло од комуналних, индустријских или прехрамбених 

отпадних вода.  



 

 

Други ток је речица Чик чија дужина корита од границе до ушћа у Тису код Бачког 

Петровог Села износи 90 km. Доњи ток, у дужини од 25 km, протиче кроз северни и 

североисточни део општине Бечеј.  Далеко значајнија од Чика је вештачка река – Велики 

Бачки канал, чија је дужина у Бачкој 129.85 km. Последња 22 km овог канала, пре његовог 

ушћа у Тису код Бечеја, пролазе преко територије општине у њеном југоисточном делу. У 

непосредној близини Бачког Градишта, западно од насеља, налази се плитка и свега 2 km 

дуга депресија – Илиџа бара. Северно од Бачког Градишта, на алувијалној равни Тисе 

напревљен је рибњак чија површина износи 650 hа. Благи, скоро неприметни пад тока 

Тисе изазвао је њено меандрирање, тако да од Бачког Петровог села до Бачког Градишта 

постоји пет великих меандара, од којих су два регулационим радом пресечена. У оба 

случаја становништво их зове Мртва Тиса или Стара Тиса и налазе се североисточно и 

источно од Бечеја и североисточно и источно од Бачког Градишта .„Стара Тиса–Бисерно 

острво“ (Мртва Тиса код Чуруга), стицајем срећних околности веома очувана мртваја, 

дужине 24 km, без присуства концентрисаних загађивача. Сливна површина је преко 2000 

hа, а дужина прилежуће каналске мреже износи преко 20 km. Граничи се или протиче, 

кроз пољопривредно подручје великог рита и „Бисерног острва“ и „викенд“ подручја 

Бачког Градишта и Чуруга. Веома пријатно место или подручје за рекреацију, спортски 

риболов и одмор, а цело приобално подручје је посебно погодно за узгој воћарских и 

виноградарских култура, међу којима посебно место заузима веома квалитетна и позната 

сорта грожђа и вина „мускат крокан“. 

Мртва Тиса – Медењача“ је назив за некадашњи меандар реке Тисе. Дужина ове 

мртваје је 14 km, ширина је око 100 m и дубина неколико метара. Мртва Тиса је 

најзагађенији водоток општине Бечеј и шире. Више десетина година се у „Мртву Тису“ 

упуштају веома загађене и отровне воде индустрије.   

Бељанска бара је плитак, извијуган ток који настаје 3 km северно од 

Старобечејских салаша, где се састаје неколико плитких долова. Одатле тече према 

југозападу и улива се у Велики бачки канал код Турије. Њена дужина је 39 km. 

Рибњак Бечеј - Рибњак Бечеј је основан 1968. године, а прва година производње је 

1969. Међународни значај овога локалитета потврђен је 2000. године, уписом на листу 

значајних станишта птица (IBA – important bird area). Бечејски рибњак испуњава и 



 

 

критеријуме за номинацију за Рамсарско подручје, водено станиште од међународног 

значаја. Рибњак се снабдева водом из канала ДТД, а вода се испушта у Стару Тису. 

Површина му је 6,75 km2, од чега је 5,7 km2 чине водене површине. Процентуални однос 

производње рибњака Бечеј је следећи: шаран – 60%; толстолобик – 28%; сом и смуђ – 3%; 

остало 2%. Околину рибњака чине њиве, пашњаци и воћњаци, а јужна обала допире до 

задњих кућа насеља Бачко Градиште.  

 

 Подземене воде 

Поред површинских вода, општина Нови Бечеј богата је и артешком и 

субартешком водом која се користи за пиће, индустрију, а веома је позната и лековита 

јодна, тзв »жута« вода. Такође, у земљишним слојевима присутан је и угљен-диоксид, што 

територију општине Бечеј чини специфичном у Србији. Дубина прве издани у општини 

Бечеј зависи на првом месту од падавина, подземног дотицања из других делова Бачке, а у 

појасу који захвата инундациону раван и ивични део лесне терасе широк 6-7 km, од 

водостаја браном успорене Тисе. У летњем делу године, пошто постигне максимум у 

априлу и мају, у даљем периоду опада, пре свега због виших температура, евапорације и 

снажне евапотранспирације, да би пала на минимум око септембра. Истраживања показују 

да су воде прве издани ближе водотоку слабије минерализиране (0.5 до 0.6 g/l), што се 

односи на алувијалну раван Тисе, док су на лесној тераси воде прве издани умерено 

минерализиране (1.5 до 2.5 g/l) што су значајне чињенице у односу на заслањивање 

земљишта. На ритским теренима, у зонама слабо минерализиране воде, дубина прве 

издани креће се између 80 и 120 cm, док је на лесној тераси, у зонама умерено 

минерализиране воде прве издани ова дубина 125 cm. У свим случајевима када је више 

узастопних влажних година, наступа таква акумулација воде у првој издани да она изадје 

на површину и тада настају обимне поплаве на њивама и огромне штете.  

 

 

6.4.3   Земљиште 
 

Земљиште на територији oпштине Бечеј спада у ред најкавлитетнијих. Чак 86% 

теритоије општине чини обрадиво земљиште. Најплоднији земљишни типови су чернозем 



 

 

и ливадска црница – заузимају 83% укупне површине (40.381 hа). Три типа ритске црнице 

захватају 7,6%, глиновито и иловасто алувијално земљиште 5,34% и делувијално 

земљиште на ритској црници 1.11%. Лошег земљишта, непогодног за пољопривреду, има 

мало: 0.56% солончака и 0,69 % алувијаног песковитог земљишта. Бечеј је специфична 

територија у Србији по присуству угљендиоксида у земљишним слојевима. Стање резерви 

је утврђено приликом бушења 1968. године, када је из бушотине дневно излазило по 

милион до милион и по m3 гаса, који је садржао 92-93% угљендиоксида, 7% метана и 

мање количине азота и угљенмоноксида. 

 

6.4.4 Шуме 
 

 Сама распрострањеност обрадивог земљишта говори у прилог чињеници да је 

територија општине Бечеј слабо пошумљена 2% од укупне територије. Шумска вегетација 

је овде ограничена на шумске појасеве уз реку, између речног корита и насипа налазе се, 

обично, врбове шуме и појаси тополе. Под шумом у општини Бечеј је 551.87 hа (већи 

комплекси шума су уз Тису, мањи уз основну каналску мрежу). Од аутохтоне шумске 

вегетације остала су само појединачна стабла врба, стабла дивље крушке, пољског бреста, 

белог глога. На многим местима у виду дрвореда, а пре свега око салаша, распрострањен 

је багрем, док је у насељима често присутан кестен. Необрађени делови алувијалне равни 

Тисе су под разном хидрофилном вегетацијом. Значајну категорију зеленила чине 

заштитни појасеви, али је проблем у непостојању Плана пошумљавања општине Бечеј.  На 

подручју целе општине Бечеј, на вегетацију је значајан утицај имао човек, под чијим 

утицајем се појавио већи број биљних култура, уместо пређашњих природни степа. 

Највећи део општине захватају културно биље: крмно биље, индустријско биље, 

житарице, поврће, воћњаци и виногради. Од призмене вегетације, најчешћа је степска 

вегетација – траве. Животињски свет није разнолик и чине га степска фауна, а оно што 

Бечеј издваја јесте велика колонија чапљи.  

 

 

 



 

 

6.4.5  Заштићена природна добра  
 

 Тренутно заштићена природна добра одлукама локалних органа су:  

1. Питоми орах у воћњаку код Бечеја, Велики рит,  

2. Храстов дрворед , на улазу у Бачко Петрово Село. 

За заштићена природна добра раде се годишњи и петогодишњи планови, што треба имати 

у виду приликом регулационих планова. Туризам, као веома перспективна грана за развој 

у општини Бечеј и поред великих потенцијала (лековита јодна вода) није развијен.  

 

 

6.5 ОПШТИНА ТЕМЕРИН 
 

Територија општине Темерин у југоисточном делу Бачке са насељеним местима 

Темерин, Бачки Јарак и Сириг, заузима површину од око 170 km2 на којој, према попису 

из 2002. године живи 28.275 становника разног националног састава.    

 

6.5.1 Климатске карактеристике  
 

Територија темеринске општине налази се у јужном делу Панонске низије. Овај део 

Војводине има просечно 2.080 часова сунца годишње. Од осунчавања зависи загревање и 

топлотне прилике тла и ваздуха, као и остале климатске особине. У темеринској општини 

нема ни једне метеоролошке станице те се за приказ климатских особина могу узети 

подаци најближе станице Нови Сад – Римски Шанчеви, која је свега 6 km удаљена од 

територије испитаване општине. Температура је један од најважнијих климатских 

елемената, јер се она директно или индиректно одражава на остале климатске особине. 

Према средњим месечним температурама ваздуха, јули је најтоплији месец у години. 

Вредност средње јулске температуре износи

 

 

 

 С. Најниже средње месечне температуре ваздуха јављају 



 

 

температуре за целу Војводину. У општини Темерин дувају ветрови карактеристични за 

читаву Панонску низију. Најзаступљенији је југоисточни ветар, затим следе: 

северозападни, западни, северни, североисточни и источни, југозападни и јужни. 

Доминанти југоисточни ветар – кошава најчешће се јавља од децембра до марта, тј. у 

зимској половини године, а северозападни ветар доминира од јуна до септембра, у летњем 

периоду. Северозападни ветрови доносе влажне ваздушне масе са Атланстског океана, те 

се топлији део године одлукује повећаном облачношћу и падавинама.. На територији 

Војводине постоје знатне разлике у количини падавина, чак и код блиских кишомерних 

станица. Висина падавина углавном опада од запада ка истоку. Како се општина Темерин 

налази у средишњем делу Војводине, те се одликује средњом годишњом количином 

падавина. Просечна годишња количина падавина износи 610 mm. Укупне климатске 

прилике нису изразита погодност али нису ни неповољне за развој климатског бањског 

комплекса, мада су поједини климатски фактори повољнији (дужи степен осунчаности, 

слабија јачина ветра) у односу на остали део Војводине. Повољност чине и доминантан 

летњи северозападни ветар који доноси освежење у летњим месецима, доминантан зимски 

југоисточни ветар који прочишћава ваздух од акумулираних загађујућих честица у 

ваздуху, као и релативно велики број дана под снегом и негативним температурама у 

зимском периоду који доприноси развоју рекреативних зимских спортова попут клизања и 

хокеја на залеђеном језеру и санкања за децу.  

 

6.5.2  Хидролошке  особине 
 

Општина Темерин је богата углавном подземним водама, док се површинске воде 

јављају само у виду слабијих каналисаних речних токова. Подземне воде се налазе у 

земљи у виду фреатске, артешке и дубоке издани. За развој бањско-рекреативно-

спортских активности, од хидролошких прилика битне су дубинске, термоминералне воде 

и природни речни токови као примарне вредности бањских потенцијала.  

Површинске воде 



 

 

Природних речних токова на територији општине Темерин више нема, јер су сви 

претворени у канале и укључени у хидросистем ДТД ради наводњавања пољопривредних 

површина. Највећи и једини значајан водоток (за бањско-спортске и туристичке сврхе) на 

површини јужне бачке лесне терасе и темеринске општине јесте Јегричка. Јегричка је 

десна притока Тисе, дужине 64,5 km. Јегричка настаје од воде из више бара у атарима 

Деспотова, Силбаша, Парага, Раткова и Пивница. На територију општине Темерин улази 

са запада из општине Титов Врбас. Дужина тока Јегричке кроз ову општину је 18 km, што 

значи 28% њене укупне дужине. Долина Јегричке је у темеринској општини врло плитка. 

Долинске стране су и у овом делу благо нагнуте а обала реке стрмо усечена и обрасла 

трском. Температура воде се у току године мења у зависности од температуре ваздуха. 

Зими се површина воде леди до 30 cm  дубине. Вода Јегричке је мрке боје и прилично 

загађена отпадним водама из Змајева, Деспотова и Темерина. По др Д. Дукићу, припада  

III класи вода по загађености, што значи да се не сме користити у прехрамбеној и 

фармацеутској индустирји, као ни за купање. Канал Ј-152, који је притока речице 

Јегричка, пролази кроз парк Темеринске бање. Канал служи за одводњавање, односно 

наводњавање обрадивих површина, као и за прихватање атмосферских вода.  

Језера Природних језера у општини Темерин нема. Раније је било шест малих 

вештачких језера код Бачког Јарка. Сада се једино веће језеро у Општини налази источно 

од Темерина, са десне стране пута за Жабаљ, из којег је вађена земља за индустријске 

потребе. Језеро стално има воде и порибљено је те се користи и за спортски риболов. 

Потребно је испитати стање загађености овог језера. Лоше стање квалитета воде Јегричке 

намеће нову концепцију заштите и уређења вода која подразумева унапређење квалитета 

вода обнављањем и одржавањем постојећих биодиверзитета јовог ресурса, предузимањем 

систематских мера на заштити уз његово рационално коришћење. Јегричка и вештачко 

језеро код Темерина пружају могућност развоја спортског риболова, као и наутичког 

туризма. У парку Каштела где је и планиран бањски Центар Темерина, налази се још једно 

мало вештачко језеро, површине 17 ари и 98 m2. Оно доприноси, уз планирано парковно 

уређење и озелењавање, естетици природног бањског амбијента као и развоју спортско-

рекреативних активности.  

 



 

 

6.5.3 Биљни и животињски свет 
 

  
Распрострањеност биљних и животињских врста зависи од климатских, 

педолошких и хидролошких прилика. То значи да општина Темерин има карактеристичне 

врсте биљака и животиња за војвођанске прилике. Предео лесне терасе која захвата 

највећи део Општине одговара степској травној вегетацији. Данас преовлађују културне 

биљке (житарице, индустријско биље и поврће). На уским површинама дуж постојећих 

водотока и саобраћајница може се видети самоникла вегетација коју представља дивљи 

мак, кукољ, различак, млечика, коњски босиљак, ливадски љутић, црвена детелина, 

хајдучка трава, чичак, коприва, камилица и сл. а око корита и у њему: трска, рогоз, локвањ 

и разне алге. Постојећа вегетација и декоративно парковско зелени примарне су вредности 

бањско-спортско-рекреативних потенцијала, те је потребно посебно обратити пажњу на 

пејзажно уређење предела. Животињски свет је некада, пре култивације земљишних 

површина, био бројнији и разноврснији. Од крупније дивљачи, значајне за развој лова, 

има: срна, лисица и зечева, а од пернате дивљачи: фазана, јаребица, дивљих патака и 

гусака, као и дивљих голубова. Велики је број разних других птица: врабаца, ластавица, 

детлића, чворака, кукавица, косова, рода и сл. које улепшавају природни амбијент. У 

водотоцима живе рибе значајне за развој спортског риболова: шаран, караш, бабушка, 

црвенперка, смуђ, штука, деверика. 

6.5.4 Туризам 
 

Здравствено бањски туризам треба да буде једна од окосница развоја туристичке 

привреде региона с обзиром на богатство и учесталост термо-минералних вода у 

Војводини. Значајан број бањских лечилишта са широком лепезом додатне понуде: спорта 

и рекреације, лова, риболова, културе, забаве, сајмова, гастрономије, етнологије, чини да 

су бање осим лечилишта и основни смештајни капацитети за остале туристичке 

активности. Темерин има већ вишедеценијску традицију коришћења термоминералне воде 

(две бушотине) у медицинске сврхе а сам град и околина располажу постојећим и 

потенцијалним садржајима који представљају својствену понуду туристичкој клијентели.   



 

 

Темерин је једна од таквих тачака Војводине која има одређене предиспозиције за развој 

туризма регионалног значаја, са посебним бањско-рекреативно-спортским одликама, 

захваљујући пре свега иницијативи и плановима општине Темерин, а затим и реалним 

географско-функционалним карактеристикама. У погледу развоја туристичке привреде у 

Темерину од посебног је значаја близина коридора X на правцу Београд-Будимпешта, па и 

релативна близина коридора 7 (Дунав). Са становишта развоја туристичке привреде у 

Темерину, са окосницом у регионалном бањско-рекреативно- спортском центру у првој 

месној заједници, овај град у Јужној Бачкој треба посматрати и валоризовати у мрежи 

насеља која га окружују и са којима стоји у међузависном субрегионалном систему.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ЗАКЉУЧАК 
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Природни ресурси АП Војводине укључују пољопривредно земљиште, воде, 

термалне изворе, минералне сировине, потенцијал у обновљивим изворима енергије и 

заштићена  подручја. Привредни и економски развој АП Војводине полази од 

расположивих природних ресурса. При томе, део наведених природних ресурса 

неминовно се мора користити за потребе привреде и економског раста, али се један део 

мора сачувати за садашње и будуће генерације. Иако општине АП Војводине нису у 

довољној мери богате природним ресурсима, постоји обавеза и одговорност рационалног 

газдовања и управљања расположивим природним ресурсима у складу са политиком и 

стратегијом њиховог одрживог коришћења. Поједини од наведених природних ресурса 

имају већи или мањи ресурсни потенцијал и генерално недовољну планску и стратешку 

искоришћеност, што захтева дефинисање јасних секторских политика и стратегија, уз 

проналажење правих механизама за њихову имплементацију. У појединим случајевима, за 

одређене природне ресурсе, неопходно је дефинисање институционалних и правних 

оквира, потребна је организациона инфраструктура за примену, као и за стратешко и 

оперативно управљање. У генералном осврту на природне ресурсе АП Војводине може се 

констатовати постојање широког подручја за привредне активности, улагања домаћег и 

страног капитала, развој малог предузетништва, давања концесија. Природни ресурси АП 

Војводине морају имати испуњену економску, социјалну, развојну и управљачку 

димензију, како би били на добробит садашњим, али и будућим генерацијама. 
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- Стратегија економског развоја општине Суботица 2007-2011.г. 
- http://www.subotica.rs/pdf/strategija_usvojena_2007_2011.pdf 
- Стратегија одрживог развоја општине Апатин 2009-2019.г. 

http://www.soapatin.org/upload/dokumenta/Strategija-odrzivog-razvoja-opstine-Apatin.pdf 

http://vojvodinaportal.com/sr/vojvodina/okruzi
http://www.idobravoj.com/opstine.html
http://www.rda-backa.rs/sadrzaj.php?naslov=backi-region
http://www.rpksrem.co.rs/down/prezentacija.pdf
http://www.vojvodinasume.rs/
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/spriv_files_for_download/MSTV-revizija.pdf
http://www.subotica.rs/doc/SLOR_2012/SLOR_SR.pdf
http://www.subotica.rs/pdf/strategija_usvojena_2007_2011.pdf
http://www.soapatin.org/upload/dokumenta/Strategija-odrzivog-razvoja-opstine-Apatin.pdf


 

 

- http://www.sombor.rs/media/files/PROFIL_ZAJEDNICE_SOMBOR.pdf 
- Стратегија одрживог развоја општине Зрењанин 

http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Strategija%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Zrenjan
in.pdf 

- Стратегија просторног развоја општине Кикинда 
http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=lat&page=ufokusu&nbr=15 

- Стратегија просторног развоја општине Нови Бечеј 
http://www.novibecej.rs/dokumenta/strategija-novo.pdf 

- Стратегија просторног развоја општине Бела Црква 
- http://www.banat.rs/biblioteka-regionalnog-centra-banat?tip_d=2 
- Стратегија просторног развоја општине Инђија 
- http://www.indjija.net/upload/documents/Strateski%20Plan%20INDJIJA%201.pdf 
- Стратегија просторног развоја општине Ириг 

http://www.irig.rs/ 
- Стратегија просторног развоја општине Сремска Митровица 

http://www.sremskamitrovica.org.rs/files/File/dokumenti/sluzbeni_list/Sluzbeni_list1_2010.pdf 
- Стратегија просторног развоја општине Бечеј 2007-2017 

http://www.becej.rs/docs/strategije/StrategijaOdrzivogRazvoja.pdf 
- Стратегија просторног развоја општине Темерин 

http://www.temerin.rs/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sombor.rs/media/files/PROFIL_ZAJEDNICE_SOMBOR.pdf
http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Strategija%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Zrenjanin.pdf
http://www.zrenjanin.rs/userfiles/file/Strategija%20odrzivog%20razvoja%20opstine%20Zrenjanin.pdf
http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=lat&page=ufokusu&nbr=15
http://www.novibecej.rs/dokumenta/strategija-novo.pdf
http://www.banat.rs/biblioteka-regionalnog-centra-banat?tip_d=2
http://www.indjija.net/upload/documents/Strateski%20Plan%20INDJIJA%201.pdf
http://www.irig.rs/
http://www.sremskamitrovica.org.rs/files/File/dokumenti/sluzbeni_list/Sluzbeni_list1_2010.pdf
http://www.becej.rs/docs/strategije/StrategijaOdrzivogRazvoja.pdf
http://www.temerin.rs/


 

 

БИОГРАФИЈА: 

 
Ивана Стоиљковић  рођена је 05.02.1989. године у Алексинцу.  Завршила 

је основну школу „Вожд Карађорђе“ у Алексинцу, а након тога 2004.године 
уписује „Алексиначку гимназију“ друштвено језичког смера.  

Након средње школе 2008. године започиње основне академске студије 
на Природно-математичком факултету, Универзизета у Нишу, на 
Департману за географију, које завршава 2011. године са звањем „географ-
туризмолог“. Исте године уписује мастер академске студије на Департману 
за географију, смер Туризам, које завршава 2014.године, са просечном оценом 
9,3. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


	1 УВОД
	1.1 Предмет истраживања
	1.2 Циљ рада
	1.3 Методе

	2 ПОЈМОВНО ОДРЕЂЕЊЕ МЕНАЏМЕНТА И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
	2.1 Природни ресурси - Појам и дефнисање
	2.2 Подела природних ресурса
	2.3 Менаџмент природних ресурса
	2.4 Нужност  управљања природним ресурсима

	3 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
	3.1 Географки положај и природне одлике Војводине
	3.2 Собраћајни положај
	3.3 Рељеф
	3.4 Климатски услови
	3.5 Пољопривредно земљиште као природни ресурс
	3.6 Шуме као природни ресурс
	3.7 Водни ресурс
	3.8 Минералне сировине
	3.9 Заштићена природна добра

	4 МЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА У ОПШТИНАМА СЕВЕРНОБАНАТСКОГ  СРЕДЊЕБАНАТСКОГ И ЈУЖНОБАНТАСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА
	4.1 ОПШТИНА ЗРЕЊАНИН
	4.1.1 Географски положај
	4.1.2 Климатске карактеристике
	4.1.3 Хидролошке особине
	4.1.4 Термални извори
	4.1.5 Природни ресурси
	4.1.6 Заштићена природна добра
	4.1.7  Туризам  у Зрењанину

	4.2 ОПШТИНА КИКИНДА
	4.2.1 Географски и саобраћајни положај
	4.2.2 Рељеф
	4.2.3 Климатске карактеристике
	4.2.4 Хидролошке  карактеристике
	4.2.5 Природни ресурси
	Природни ресурси општине Кикинда су:
	 пољопривредно земљиште,
	 минералне сировине:
	 угљоводоници у течном и гасовитом стању (нафта и гас) и остали природни гасови;
	неметаличне минералне сировине и сировине за добијање грађевинског материјала (глина);
	 подземне воде из којих се добијају корисне минералне сировине и геотермална енергија, као и подземне воде везане за рударску технологију и гасови који се са њима јављају.
	Минерална богатства
	Шуме
	Пошумљеност АП Војводине је изузетно мала, и у сталном је паду. Ситуација у општини  Кикинда је најлошија у АП Војводини. Општина Кикинда има укупно обраслу шумску површину од 214 ha, што чини 0,001% од укупне површине. Површина шумског земљишта у одн...

	4.3 ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА
	4.3.1 Географски и саобраћајни положај
	4.3.2 Рељеф и климатске карактеристике
	4.3.3 Хидролошке особине
	4.3.4 Пољопривредно земљиште
	4.3.5 Заштићена природна добра

	4.4 ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
	4.4.1 Географски положај
	4.4.2 Рељеф и климтске карактеристике
	4.4.3 Природни ресурси
	4.4.4 Хидрографија
	4.4.5 Структура и квалитет земљишта
	4.4.6  Стање животне средине
	4.4.7 Биодиверзитет
	4.4.8 Туризам у Новом Бечеју


	5 ОПШТИНЕ СРЕМСКОГ ОКРУГА
	5.1 ОПШТИНА ИРИГ
	5.1.1 Географски положај
	5.1.2 Клима
	5.1.3 Природни ресурси
	5.1.4 Стање  животне средине
	5.1.5  Туризам
	5.1.6  Заштићена природна добра и биодиверзитет

	5.2 ОПШТИНА ИНЂИЈА
	5.2.1 Географски положај
	5.2.2 Клима
	5.2.3 Рељеф
	5.2.4 Хидрографија
	5.2.5 Природни ресурси
	5.2.6 Биљни и животињски свет
	5.2.7 Туризам

	5.3 ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
	5.3.1 Географски положај
	5.3.2 Климатске карактеристике
	5.3.3 Рељеф
	5.3.4 Воде
	5.3.5 Земљиште општине Сремска Митровица
	5.3.6 Стање  животне средине
	5.3.7 Туризам


	6 ОПШТИНЕ СЕВЕРНОБАЧКОГ ЗАПАДНОБАЧКОГ И ЈУЖНОБАЧКОГ ОКРУГА
	6.1 ОПШТИНА СУБОТИЦА
	6.1.1 Географски и саобраћајни положај
	6.1.2 Природне карактеристике
	6.1.3 Клима
	6.1.4 Хидролошке особине
	6.1.5 Природни ресурси
	6.1.6 Заштићена природна добра

	6.2 ОПШТИНА АПАТИН
	6.2.1 Географски положај
	6.2.2 Геоморфолошке карактеристике
	6.2.3 Климатски карактеристике
	6.2.4 Природни ресурси
	6.2.5  Водни ресурс
	6.2.6 Термални извори.
	6.2.7 Биодиверзитет

	6.3 ОПШТИНА СОМБОР
	6.3.1 Географски положај
	6.3.2 Рељеф
	6.3.3 Климатска особине
	6.3.4 Природни ресурси
	6.3.5 Хидролошке особине
	6.3.6 Термални извори
	6.3.7  Стање животне средине
	6.3.8 Туризам у Сомбору

	6.4 ОПШТИНА БЕЧЕЈ
	6.4.1 Климатске карактеристике
	6.4.2 Хидролошке особине
	6.4.3   Земљиште
	6.4.4 Шуме
	6.4.5  Заштићена природна добра

	6.5 ОПШТИНА ТЕМЕРИН
	6.5.1 Климатске карактеристике
	6.5.2  Хидролошке  особине
	6.5.3 Биљни и животињски свет
	6.5.4 Туризам


	7 ЗАКЉУЧАК
	8 ЛИТЕРАТУРА

