
Општина Бачка Паланка

ГРБ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА

Прва насеља на простору данашње Бачке Паланке подигнута су још у XI веку, а назив
Паланка се помиње од 1593. године. Од XI века на тим просторима су живели Угари и
Срби, а од краја XVI века до 1699. владали су Турци. После тога населили су се нови
становници: Срби, Немци, Словаци и Мађари.

Бачкопаланачка општина захвата пространу површину југозападне Бачке (579 км2 – то
је за око 100км2 више од просечне величине војвођанских општина, што значи да
припада групи по површини већих општина у Војводини) са 12 насеља (Бачка Паланка,
Челарево – 11км, Обровац – 9км, Товаришево – 14км, Карађорђево – 10км, Младеново
– 14км, Нова Гајдобра – 10км, Стара Гајдобра - 14км, Силбаш – 20км, Деспотово –
29км, Пивнице – 34км, Параге – 25км). Поред тога њој припадају и два мања насеља у
Срему (Нештин – 9км и Визић – 13 км), што значи да Дунав који чини границу између
Бачке и Срема пресеца општинску територију која је неправилног облика издужена у
правцу север – југ. Њена дужина на линији Пивнице – Визић износи 40 км, а највећа
ширина на линији Младеново – Челарево је 28 км, док просечна ширина износи 14,5км.

Општина Бачка Паланка се граничи са осам општина од којих су четири у Бачкој
(општина Бач, Оџаци, Врбас и Бачки Петровац), три у Срему (општина Шид, Сремска
Митровица и Беочин), и јужно од Дунава је Вуковарска општина у Хрватској.

Бачка Паланка се налази 40 км западно од Новог Сада, 122км северо-западно од
Београда, 107 км јужно од Суботице, 323км јужно од Будимпеште и 564км југо-источно
од Беча.

Просечна надморска висина општине Бачке Паланке износи око 80 м. Територија
општине налази се у умереноконтиненталном климатском појасу.

Површина општине 577 км2.

Бачка Паланка по својим природним ресурсима (обале Дунава, Тиквара, резерват
Карађорђево, Фрушка гора, мрежа канала Дунав-Тиса-Дунав и пољопривредно
земљиште), са повољним условима за развој туризма и изузетно погодни услови за
развој транзитног саобраћаја као и два привредна гиганта.

Заштићена природна добра: Карађорђево – специјални резерват природе, мешовиту
састојину четинара – строги природни резерват, Стабло цера (Quercus ceris) у близини



манастира Ђипша – споменик природе, Тиквара – парк природе, Фрушка гора –
национални парк, вештачка састојина мочварног чемпреса (Taxodium distichum) –
споменик природе поред пута за Илочку скелу, четири стабла платана – споменик
природе, парк Челаревског дворца – споменик природе (вртна архитектура) и Буконски
храстик – парк шума код Младенова.

Заштићена културна добра: археолошко налазиште Челарево Чипска шума
(раносредњевековна некропола) од изузетног значаја, археолошко налазиште Турски
шанац, келтски опидум од великог значаја; од споменика културе у Бачкој Паланци
црква рођења Св. Јована Крститеља, у Силбашу црква Св. Јована Златоустог, у
Деспотову црква Св. Јована Претече, у Пивницама црква Успења Богородице, све
четири од великог значаја.

Од бројних манифестација истичемо само неке: у Бачкој Паланци „Међународни
фестивал еколошког позоришта за децу“, у Челареву „Кочићеве дане“ и у
Пивницама“Фестивал драмских инсценација домаћих аутора – дида“.


