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1. У В О Д  
 
 

Национални приоритети који се постављају пред Републику Србију данас, а тиме и 

пред локалне самоуправе, сигурно да издвајају потребу за побољшањем заштите животне 

средине, односно, успостављање што бољег система управљања отпадом.  

 

Успостављање система управљања отпадом подразумева постизање пуне контроле 

над свим токовима отпада: од настајања, сепарирања, сакупљања, одвоза па до коначног 

депоновања.  

 
Локални план управљања отпадом представља базни документ који обезбеђује 

услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу општине. Спровођењем 

основних принципа управљања отпадом, односно решавањем проблема отпада на месту 

настајања, превентивним деловањем, одвојеним сакупљањем различитих врста отпада, 

неутрализацијом опасног отпада, адекватним одлагањем отпада и санацијом сметлишта, 

имплементирају се основни принципи ЕУ у области отпада и спречава даља опасност по 

животну средину и генерације које долазе.  

 
На општинском нивоу лежи највећи део посла: од утврђивања сопствених потреба, 

планирања адекватног и организованог сакупљања отпада у свим насељеним местима 

општине, јачање сопствених капацитета, институционалног, правног, организационог, 

кадровског оспособљавања, сталне едукације сопствених грађана, до доношења и усвајања 

Локалног плана управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој 

територији у складу са Стратегијом и Планом одрживог управљања отпадом у 

Западнобачком региону.  

 
Решењем председника општине Кула број 03-352-12/2010 од 25. априла 2010. 

године а на основу члана 5 Одлуке о приступању изради локалног плана управљања 

отпадом на територији општине Кула ("Службени лист општине Кула'', број 3/2010), 

именована је:  

 
Радна група 

за израду Плана управљања отпадом општине Кула 
 

у следећем саставу:  
1. Емина Јешевић, дипл. инж. пољ. 
2. Славка Кочонда, дипл. инж. грађ. 
3. Блажо Костић, дипл. инж. индустр. инжењ. 
4. Биљана Леовац, дипл. инж. пољ. 
5. Славиша Божовић, инж. текст. 
6. Никола Жежељ, економ. техн. 
7. Милан Ковачевић, инж. пожар.  
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1.1. Значење израза 
 

Aмбалажни отпад јесте свака амбалажа или амбалажни материјал који не може да 
се користи у првобитне сврхе, изузев остатака насталих у процесу производње. 

Aнаеробна дигестија јесте процес у којем се биоразградиви материјал разграђује 
у одсуству кисеоника. 

Биоразградиви отпад јесте отпад који је погодан за анаеробну или аеробну 
разградњу, као што су храна, баштенски отпад, папир и картон. 

Власник отпада-генератор отпада јесте произвођач отпада, лице које учествује 
у промету отпада као посредни држалац отпада или правно или физичко лице које поседује 
отпад.  

Грађевински отпад и отпад од рушења обухвата: земљу од ископа, отпад од 
рушења и грађења (отпад од керамике, бетона, гвожђа, челика, пластике и др.), као и 
отпадни асфалт и бетон. 

Деконтаминација обухвата све операције које омогућавају поновно коришћење, 
рециклажу или безбедно одлагање опреме, објеката, материјала или течности 
контаминираних опасним материјама и може укључити замену, односно све операције 
којима се врши замена опасних материја одговарајућим течностима које садрже 
одговарајуће мање штетне материје. 

Депонија јесте место за одлагање отпада на површини или испод површине земље 
где се отпад одлаже укључујући: интерна места за одлагање (депонија где произвођач 
одлаже сопствени отпад на месту настанка), стална места (више од једне године) која се 
користе за привремено складиштење отпада, осим трансфер станица и складиштења 
отпада пре третмана или поновног искоришћења (период краћи од три године) или 
складиштења отпада пре одлагања (период краћи од једне године).  

Дозвола јесте решење надлежног органа којим се правном или физичком лицу 
одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман или 
одлагање отпада и утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује 
најмањи ризик по здравље људи и животну средину. 

ЕУ Директиве јесу правне инструкције које повезују све земље чланице и морају 
бити имплементиране кроз законодавство земаља чланица у прописаним роковима. 

Индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој 
се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и 
каменолома. 

Инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским 
или биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички или 
хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са 
којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или 
угрози здравље људи; укупно излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и 
екотоксичност излужених материја морају бити у дозвољеним границама, а посебно не 
смеју да угрожавају квалитет површинских и/или подземних вода.  

Инсинерација (спаљивање) јесте термички третман отпада у стационарном или 
мобилном постројењу са или без искоришћења енергије произведене сагоревањем чија је 
примарна улога термички третман отпада, а који обухвата и пиролизу, гасификацију и 
сагоревање у плазми. 

Интегрално управљање отпадом укључује бројне кључне елементе и партнере у 
процесу доношења одлука, коришћење разних опција управљања отпадом са локалним 
системом одрживог управљања где сваки корак у процесу управљања отпадом представља 
део целине. 

Истрошена батерија или акумулатор јесте батерија или акумулатор који се не 
може поново користити и представља отпад а намењен је третману односно рециклирању. 

Карактеризација отпада јесте поступак испитивања којим се утврђују физичко-
хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад 
садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика.  

Класификација отпада јесте поступак сврставања отпада на једну или више листа 
отпада које су утврђене посебним прописом, а према његовом пореклу, саставу и даљој 
намени. 
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Ко-инсинерација (су-спаљивање) је термички третман отпада у стационарном или 
мобилном постројењу чија је примарна улога производња енергије или материјалних 
производа и који користи отпад као основно или додатно гориво или у којем се отпад 
термички третира ради одлагања. 

Комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим 
институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским 
пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и 
индустријског отпада.  

Компостирање јесте третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, 
у циљу стварања компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним условима.  

Комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који 
је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства.  

Медицински отпад јесте хетерогена мешавина комуналног отпада, инфективног, 
патоанатомског, фармацеутског и лабораторијског отпада, дезинфицијенаса и амбалаже, 
као и хемијског отпада из здравствених установа и ветеринарских организација. 

Мобилно постројење за управљање отпадом јесте постројење за искоришћење или 
третман отпада на локацији на којој отпад настаје, које се задржава у временски ограниченом 
року на једној локацији и које је такве конструкције да није везано за подлогу или објекат и 
може се премештати од локације до локације. 

Неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада. 
Одлагање отпада јесте било који поступак или метода уколико не постоје 

могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или 
употребе алтернативних извора енергије у складу са D листом.  

Одрживо управљање отпадом јесте ефикасно коришћење материјалних ресурса, 
смањење количине отпада која се производи, а када је отпад произведен поступање са 
њим на начин који активно доприноси економским, социјалним и еколошким циљевима 
одрживог развоја. 

Отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q 
листа) који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом.  

Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних 
материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање 
једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у 
коју је опасан отпад био или јесте упакован.  

Оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, 
управља постројењем или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука 
у области техничког функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за 
управљање отпадом.  

Отпад животињског порекла јесте отпад који настаје у кланицама, постројењима за 
прераду меса и објектима за узгој и држање животиња, као и лешеви угинулих животиња. 

Отпад од електричне и електронске опреме јесте отпадна електрична и 
електронска опрема и уређаји, као и склопови и саставни делови који настају у индустрији. 

Отпадна возила јесу моторна возила која су отпад и која власник жели да одложи 
или је њихов власник непознат.  

Отпадна уља јесу сва минерална и синтетичка уља или мазива, која су 
неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су хидраулична уља, 
моторна, турбинска или друга мазива, бродска уља, уља или течности за изолацију или 
пренос топлоте, остала минерална или синтетичка уља, као и уљни остаци из резервоара, 
машине уљ-вода и емулзије. 

Отпадне гуме јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, 
мотоцикала и др., пољопривредних и грађевинских машина, приколица, летелица, вучених 
машина, других машина и уређаја и остали слични производи, које власник одбацује или 
намерава да одбаци због оштећења, истрошености или других разлога. 

PCB јесу полихлоровани бифенили (PCB), полихлоровани терфенили (PCT),   
монометил-тетрахлородифенилметани, монометил-дихлородифенилметани, монометил-
дибромодифенилметани или било која смеша која садржи неку од ових материја у 
концентрацији већој од 0,005 процентног масеног удела.  
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PCB отпади јесу отпади, укључујући уређаје, објекте, материјале или течности које 
садрже, састоје се или су контаминирани PCB. 

Пољопривредни отпад јесте отпад који настаје од остатака из пољопривреде, 
шумарства, прехрамбене и дрвне индустрије. 

Поновно искоришћење отпада јесте било који поступак или метода којом се 
обезбеђује поновно искоришћење отпада у складу са R листом.  

Посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, 
отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних 
возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до 
одлагања на депонију. 

Постројење за управљање отпадом јесте стационарна техничка јединица за 
складиштење, третман или одлагање отпада, која заједно са грађевинским делом чини 
технолошку целину. 

Прекогранично кретање отпада јесте кретање отпада из једне области под 
јурисдикцијом једне државе или кроз област која није под националном јурисдикцијом 
било које државе, под условом да су најмање две државе укључене у кретање.  

Произвођач отпада јесте привредно друштво, предузеће или друго правно лице, 
односно предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу претходног 
третмана, мешања или другим поступцима долази до промене састава или природе отпада;  

Регион за управљање отпадом јесте просторна целина која обухвата више суседних 
јединица локалне самоуправе које, у складу са споразумом који закључују те јединице 
локалне самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу успостављања одрживог 
система управљања отпадом.  

Рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за 
првобитну или другу намену, осим у енергетске сврхе.  

Сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, разврставања и/или 
мешања отпада ради транспорта. 

Сакупљач отпада јесте физичко или правно лице које сакупља отпад. 
Складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији произвођача или 

власника отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и регистрованом за 
привремено чување отпада.  

Трансфер станица јесте место до којег се отпад допрема и привремено складишти 
ради раздвајања или претовара пре транспорта на третман или одлагање.  

Транспорт отпада јесте превоз отпада ван постројења и који обухвата утовар, 
превоз (као и претовар) и истовар отпада;  

Третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе 
укључујући и разврставање отпада, који мењају карактеристике отпада са циљем смањења 
запремине или опасних карактеристика, олакшања руковања са отпадом или подстицања 
рециклаже и укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада;  

Управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у 
оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и 
надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после 
затварања;  
         Центар за сакупљање јесте место одређено одлуком јединице локалне самоуправе, 
на које грађани доносе углавном кабасте предмете, као што су намештај и бела техника, 
баштенски отпад и материјал погодан за рециклажу. 
 
1.2. Скраћенице у тексту 
 
EУ – Европска унија 
PCB - полихлоровани бифенили 
РСТ - полихлоровани терфенили 
POPs – постојане органске загађујуће материје 
ПЕТ – полиетилен-терефталат 
ЦППОВ – централно постројење за пречишћавање отпадних вода  
ЈКП – јавно комунално предузеће 
МБТО – механичко-биолошки третман отпада 
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2. СТРАТЕГИЈА И ПЛАНОВИ  
     УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ 
 
 
2.1. Стратегија управљања отпадом  
        за период 2010-2019. године 
 

Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године ("Службени гласник 
РС", бр. 29/2010), представља основни документ који обезбеђује услове за рационално и 
одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије. Она мора бити подржана 
одређеним бројем имплементационих планова за управљање посебним токовима отпада 
(биоразградиви, амбалажни и други). 

Дугорочна стратегија Републике Србије у области заштите животне средине 
подразумева побољшање квалитета живота становништва осигуравањем жељених услова 
животне средине и очувањем природе засноване на одрживом управљању животном 
средином и у том циљу се морају предузети кључни кораци укључујући: 

 јачање постојећих и развој нових мера за успостављање интегралног система 
управљања отпадом, 

 даљу интеграцију политике животне средине у остале секторске политике, 
 прихватање веће појединачне одговорности за животну средину  и 
 активније учешће јавности у процесима доношења одлука. 

Стратегија управљања отпадом: 
 одређује основну оријентацију управљања отпадом за наредни период у сагласности 

са политиком ЕУ у овој области и стратешким опредељењима Републике Србије, 
 усмерава активности хармонизације законодавства у процесу приближавања 

законодавству ЕУ, 
 идентификује одговорности за отпад и значај и улогу власничког усмеравања 

капитала, 
 поставља циљеве управљања отпадом за краткорочни и дугорочни период, 
 утврђује мере и активности за достизање постављених циљева. 

Како се управљање отпадом у Републици Србији, а и самој општини Кула, суочава 
са периодом брзих промена, мора се наћи начин за смањење настајања отпада, смањење 
коришћења ресурса, смањење опасног отпада, и наћи решења за управљање отпадом која 
неће угрожавати сутрашњицу, а  све у складу са принципом одрживог развоја. Наведено ће 
тражити фундаменталне промене у садашњем ставу према отпаду и у прихватању 
одговорности сваког грађанина да смањује количину отпада. Досадашња пракса да се 
одговорност препушта другима представља луксуз који се не може приуштити. 

Национална стратегија управљања отпадом је установила кључне принципе као  
полазну основу у систему  управљања отпадом, који су уједно и принципи уграђени у План 
управљања отпадом у општини Кула, а све у циљу успостављања одрживе сутрашњице. 

Последњих година предузимане су значајне мере на подручју успостављања 
система управљања отпадом. У претходном периоду постигнуто је: 

 усклађивање регулативе у области управљања отпадом доношењем Закона о 
управљању отпадом и Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, 

 институционално јачање и развој,  
 удруживањем општина у регионе за управљање отпадом и потписивањем 

међуопштинских споразума, 
 развијање јавне свести, те се став о отпаду полако мења и све је заступљеније 

схватање да отпад представља ресурс, 
 мање се урадило на инвестиционим пројектима, као и на изградњи инфраструктуре 

за управљање отпадом, али се напредовало и у припреми техничке документације, 
 санирана су сметлишта у неким општинама. 

Постојећа пракса управљања отпадом је обрнута у односу на циљеве. Циљеви 
одрживог управљања отпадом подразумевају минимизирање количине произведеног 
отпада на извору, а тиме и удео количине отпада који се може поново употребити, 
рециклирати и искористити. Удео отпада који се одлаже на депонију треба смањивати. 
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2.2. План одрживог управљања отпадом  
        у Западнобачком региону 
 

План одрживог управљања отпадом у Западнобачком региону за период од 2007-
2030. године урађен је на основу анализе стања тренутне ситуације у управљању 
комуналним отпадом и усвојен је на седници Скупштине општине Кула 11. септембра 2009. 
године, а на основу усвојеног Споразума о формирању региона за управљање комуналним 
отпадом који је потписан од стране председника општина Куле, Сомбора, Апатина, Оџака и 
Бача и усвојен на седици СО Кула 2. новембра 2006. године. 

 
План уређује управљање чврстим комуналним отпадом на територији Западнобачког 

региона, општине Сомбор, Апатин, Кула и Оџаци, укључујући и општину Бач, од његовог 
настанка до коначног збрињавања, са основним циљем успостављања целовитог система 
управљања отпадом у складу са националном стратегијом и постојећим европским 
захтевима и стандардима. 

 
План подразумева примарно одвајање на извору пластике, стакла, картона и 

метала. Остале количине генерисаног комуналног отпада се односе из свих домаћинстава у 
региону и у зависности од удаљености насељеног места од регионалне депоније одвозе се 
на регионалну депонију или трансфер станицу. Регионална депонија је предвиђена у 
Сомбору на локацији Ранчево, а трансфер станице у општинама Кула, Оџаци и Бач. 
Трансфер станице су пројектоване тако да обезбеђују привремено складиштење отпада из 
ове три општине, а отпад из Сомбора и Апатина ће се директно одвозити на регионалну 
депонију. Сав отпад који се довезе на регионалну депонију - прво пролази кроз постројење 
за третман отпада. На овом постројењу отпад би био подложан механичком и биолошком 
третману. Механичким третманом би се издвојиле секундарне сировине које би се даље 
продале, а биолошким третманом би се добили биогас и компост. Друга могућност 
третирања отпада је његово спаљивање и производња електричне енергије или водене 
паре које се даље могу пласирати на тржиште. 

 
План одрживог управљања отпадом у Западнобачком региону је показао техничке и 

финансијске могућности за успостављање регионалног система управљања отпадом, који 
ће опслуживати становништво у току пројектног периода до 2030. године. 
 
 
2.3. Локални план управљања  
        отпадом у општини Кула 
 

Спровођење политике заштите животне средине заснива се на принципу 
предострожности и принципу превенције тако да свака активност мора бити планирана и 
спроведена на начин да проузрокује најмању могућу промену у животној средини и да 
представља најмањи ризик по животну средину и здравље људи, а уједно и да смањи 
оптерећење простора и потрошњу сировина и енергије у изградњи, производњи, 
дистрибуцији и употреби. 

План управљања отпадом општине Кула  руководи се основним принципима у 
управљању отпадом који су  наведени  у Стратегији. 
 
2.3.1. Принципи управљања отпадом  
 
 Принцип одрживог развоја: Одрживи развој је усклађени систем техничко-

технолошких, економских и друштвених активности у укупном развоју у коме се на 
принципима економичности и разумности користе природне и створене вредности 
Републике са циљем да се сачува и унапреди квалитет животне средине за садашње и 
будуће генерације. Одрживо управљање отпадом значи ефикасније коришћење 
ресурса, смањење количине отпада и поступање на такав начин да доприноси 
циљевима одрживог развоја. 
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 Принцип близине и регионални приступ управљању отпадом: Принцип близине 
значи да се, по правилу, отпад третира или одлаже што је могуће ближе месту његовог 
настајања да би се у току транспорта отпада избегле "нежељене последице" по животну 
средину. Приликом избора локација постројења за третман или одлагање, поштује се 
принцип близине. Примена овог принципа зависи од локалних услова и околности, 
врсте отпада, његове запремине, начина транспорта и одлагања, као и могућег утицаја 
на животну средину. Примена овог принципа зависи и од економске оправданости 
избора локације. Постројење за третман или депонија лоцира се даље од места 
настајања отпада, ако је то економичније. Већина отпада третира се или одлаже у 
области, односно региону у којем је произведена. Регионално управљање отпадом 
обезбеђује се развојем и применом регионалних стратешких планова заснованих на 
европском законодавству и националној политици. 

 
 Принцип предострожности: Принцип предострожности значи да одсуство пуне научне 

поузданости не може бити разлог за непредузимање мера за спречавање деградације 
животне средине у случају могућих значајних утицаја на животну средину. 

 
 Принцип "загађивач плаћа": Трошкови настајања, третмана и одлагања отпада морају 

се укључити у цену производа. Принцип "загађивач плаћа" значи да загађивач мора да 
сноси пуне трошкове последица својих активности. 

 
 Принцип хијерархије: Хијерархија управљања отпадом представља редослед 

приоритета у пракси управљања отпадом. 
 Превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса и 

смањење количина и/или опасних карактеристика насталог отпада. 
 Поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу 

намену. 
 Рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог 

или другог производа. 
 Искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, поврат 

енергије и др.). 
 Одлагање отпада депоновањем или спаљивање без искоришћења енергије, ако не 

постоји друго одговарајуће решење. 
 

 Принцип примене најпрактичнијих опција за животну средину: Принцип 
најпрактичнијих опција за животну средину је систематски и консултативни процес 
доношења одлука који обухвата заштиту и очување животне средине. Примена 
најпрактичнијих опција за животну средину установљава, за дате циљеве и околности, 
опцију или комбинацију опција која даје највећу добит или најмању штету за животну 
средину у целини, уз прихватљиве трошкове и профитабилност, како дугорочно, тако и 
краткорочно. 

 
 Принцип одговорности произвођача: Овај принцип значи да произвођачи, увозници, 

дистрибутери и продавци производа који утичу на пораст количине отпада сносе 
одговорност за отпад који настаје услед њихових активности. Производач сноси највећу 
одговорност јер утиче на састав и особине производа и његове амбалаже. Произвођач 
је обавезан да брине о смањењу настајања отпада, развоју производа који су 
рециклабилни, развоју тржишта за поновно коришћење и рециклажу својих производа. 

 
2.3.2. Циљеви Плана управљања отпадом 
 

За достизање циљева одрживог развоја, а у складу са Националном стратегијом 
одрживог развоја ("Службени гласник РС", бр. 57/2008), потребно је: 

 
 Рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних горива из 

отпада, 
 Смањење опасности од непрописно одложеног отпада за будуће генерације, 
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 Осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за 
инвестирање и спровођење активности према принципима загађивач плаћа и/или 
корисник плаћа, 

 Успостављање јединственог информационог система о отпаду, 
 Повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног отпада, 
 Успостављање стандарда и капацитета за третман отпада, 
 Смањење, поновна употреба и рециклажа отпада, 
 Енергетско искоришћење отпада и одлагање отпада на безбедан начин, 
 Развијање јавне свести на свим нивоима друштва о проблематици отпада и др. 
 

Иако Република Србија, а тиме ни општина Кула, нема обавезу имплементације 
циљева из директива ЕУ везаних за област управљања отпадом, постепено укључивање 
ових захтева и успостављање интегралног система управљања отпадом један је од 
приоритета Владе Србије и свих релевантних стратешких докумената. 
 
2.3.3. Стратешки оквир Плана управљања 
           отпадом у општини Кула 
 

Главне компоненте стратешког оквира овог Плана су: 
 

 Смањење настајања отпада:  
Смањење отпада је главна опција у односу на било коју одрживу опцију. Смањење 
отпада на извору спречава бацање сировина, односно спречава као последицу 
еколошко и финансијско оптерећење. Успех у смањењу настајања отпада зависи од 
иницијатива за јачање свести и образовање. 

 
 Сакупљање мешаног отпада:  

Комунални отпад се сакупља из посуда намењених за одлагање и транспортује до 
постројења за прераду мешаног отпада. 

 
 Рециклажна дворишта:  

Отварање рециклажних дворишта за прикупљање и сортирање отпада који по врсти 
и/или саставу и/или облику не може бити прикупљен начинима предвиђеним 
сакупљањем мешаног комуналног отпада ради даљег третирања. 

 
 Сакупљање ради рециклаже и компостирања:  

Одвојено сакупљање материјала за рециклажу и компостирање који иду у постројење 
за рециклажу и постројење за компостирање у зависности од принципа одрживости. 

 
 Депоновање отпада:  

Регионални приступ за одлагање - депоновање остатака из постројења за третман 
мешаног отпада.  
Транспорт и депоновање остатака након селекције отпада вршиће се по систему: 
 трансфер станица – транспорт – одлагање на регионалну депонију и 
 санације и рекултивације постојећих одлагалишта – сметлишта, и претварање у 

тачке сакупљања – рециклажна дворишта. 
 

 Постројења за раздвајање отпада и компостирање:  
Отпадни материјали сортирани у постројењу за третман мешаног отпада шаљу се 
прерађивачима на рециклажу. Ова постројења су подржана мрежом контејнера за 
сакупљање мешаног отпада, мрежом рециклажних дворишта и мрежом контејнера за 
одвојено сакупљање материјала за рециклажу и компостирање, као што су стакло, 
папир, конзерве, ПЕТ и други материјали, у зависности од принципа одрживости. 
Биодеградабилни отпад издвојен на извору или из мешаног отпада се третира на начин 
да се стабилише биодеградабилна фракција отпада. 
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2.3.4. Концепт интегралног  
управљања отпадом 

 
Локални план управљања отпадом усвојио је интегрални концепт управљања 

отпадом. 
 
Интегрални систем управљања отпадом представља низ делатности и активности 

који подразумева:  
 превенцију настајања отпада,  
 смањење количине отпада и његових опасних карактеристика,  
 третман отпада,  
 планирање и контролу делатности и процеса управљања отпадом,  
 транспорт отпада,  
 успостављање, рад, затварање и одржавање постројења за третман отпада,  
 мониторинг,  
 саветовање и образовање у вези делатности и активности на управљању отпадом. 

 
Овај систем се заснива на избору и примени ефикасних технологија којима се 

остварују специфични циљеви управљања отпадом уз одговарајућу изградњу законске 
регулативе. Основни предуслов за успешну имплементацију и функционисање интегралног 
система управљања отпадом је одређено хијерархијско одвијање активности у оквиру 
њега, што је приказано на слици.  
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3. ПРАВНИ ОКВИР 
 

Одговорности и надлежности у управљању отпадом подељене су између републике, 
аутономне покрајине и локалне самоуправе, с тим што је република одговорна за 
доношење закона и подзаконских прописа, а аутономна покрајина и локална самоуправа су 
одговорне за спровођење закона и уређују и обезбеђују услове за обављање и развој 
делатности управљања отпадом. 

 
Управљање отпадом уређено је великим бројем прописа и то како оних које је 

донела Република Србија, тако и оних које је донела Савезна Републике Југославија. Овим 
прописима за управљање отпадом парцијално се уређују (зависно од врсте и својстава 
отпада) и прописују мере заштите животне средине од штетног дејства отпада.  

 
  
3.1. Национално законодавство  
        у области управљања отпадом 
 

Управљање отпадом до доношења Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", 
број 36/09), било је уређено већим бројем закона и других прописа (преко 30). 

 
Важећим прописима је област управљања отпадом тада била парцијално уређена 

(зависно од врсте и својства отпада), прописане су мере заштите животне средине од 
штетног дејства отпада, а надлежност подељена између републичких органа, покрајинских 
органа и органа локалне самоуправе. Ови прописи углавном нису били усклађени са 
законодавством ЕУ, а такође, недостајао је и већи број подзаконских прописа, како би 
област управљања отпадом била у целини регулисана. 

 
Нови законодавни оквир за управљање отпадом успостављен је доношењем сета 

закона у области заштите животне средине (2004. г.), укључујући и нове законе којима се 
уређује управљање отпадом, односно амбалажом и амбалажним отпадом (2009.г.). 

Овим законима обезбеђују се услови за успостављање и развој интегралног система 
управљања отпадом, односно амбалажом и амбалажним отпадом.  

 
Oсновни прописи којима се уређује управљање отпадом у Републици Србији су: 
 

1) Закон о потврђивању Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних 
отпада и њиховом одлагању ("Сл. лист СРЈ", Међународни уговори, број 2/99) 
обезбеђује међународно усаглашене механизме и инструменте за контролу 
прекограничног кретања отпада. 

 
2) Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09) начелно 

уређује поједина питања управљања отпадом и упућује на уређивање ове области 
посебним законом о управљању отпадом. Промовише употребу производа, процеса, 
технологије и праксе који мање угрожавају животну средину, примену посебних 
правила понашања у управљању отпадом од његовог настанка до одлагања, односно 
спречавање или смањење настајања, поновну употребу и рециклажу отпада, издвајање 
секундарних сировина и коришћење отпада као енергента, увоз, извоз и транзит 
отпада, оснивање Агенције за заштиту животне средине и Фонда за заштиту животне 
средине, унапређење образовања обуком кадрова и развијањем свести, приступ 
информацијама и учешће јавности у доношењу одлука. 
До доношења нових подзаконских прописа на основу овог закона примењује се: 
 Правилник о садржини документације која се подноси уз захтев за издавање 

дозволе за увоз, извоз и транзит отпада ("Сл. гласник РС", број 60/09).  
На основу овог закона донето је неколико прописа међу којима и пропис којим су 
утврђени услови које морају да испуњавају стручне организације за испитивање отпада 
у погледу кадрова, опреме, просторија и других услова за вршење испитивања: 
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 Правилник о условима које морају да испуњавају стручне организације за 
испитивање отпада ("Сл. гласник РС", број 53/06). 

Такође, на основу Устава Републике Србије, Закона о Влади, а у вези са Законом о 
заштити животне средине ("Сл. гласник РС", број 135/04) донети су следећи прописи 
којима се уређује управљање посебним токовима отпада, и то: 
 Уредба о управљању отпадним уљима ("Сл. гласник РС", број 60/08 и 8/10). 
 Уредба о начину и поступцима управљања отпадом који садржи азбест ("Сл. 

гласник РС", број 60/08). 
 

3) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 
135/04) уређује однос политике заштите животне средине са осталим, секторским 
политикама у припреми и доношењу других планова и програма у области просторног и 
урбанистичког планирања или коришћења земљишта, пољопривреде, шумарства, 
рибарства, ловства, енергетике, индустрије, саобраћаја, управљања отпадом, 
управљања водама, телекомуникација, туризма, очувања природних станишта и дивље 
флоре и фауне, а којима се успоставља оквир за усвајање будућих развојних пројеката. 

 
4) Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09) 

уређује поступак процене могућих значајних утицаја одређених јавних и приватних 
пројеката на животну средину. Процена утицаја врши се за пројекте у области 
индустрије, рударства, енергетике, саобраћаја, туризма, пољопривреде, шумарства, 
водопривреде, управљање отпадом и комуналних делатности, као и за пројекте који се 
планирају на заштићеном природном добру и у заштићеној околини непокретног 
културног добра. 

 
5) Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Сл. 

гласник РС", број 135/04) уређује услове и поступак издавања интегрисане дозволе за 
рад постројења и обављање активности која могу имати негативне утицаје на здравље 
људи, животну средину или материјална добра. 
Како у Републици Србији још није издата ниједна интегрисана дозвола, први рок за 
подношење захтева за њено идавање утврђен је за индустрију минерала (децембар 
2009. године – септембар 2010. године), прерада хране, постројења за одлагање и 
третман животињских трупала и животињског отпада, товљење живине и свиња, 
производња пулпе и дрвета, папира и картона, штављење коже и сл. (октобар 2010. 
године – септембар 2011. године), производња и прерада метала (октобар 2011. године 
– март 2012. године), а за производњу енергије и управљање отпадом (јануар 2013. 
године – децембар 2013. године). 
На основу овог закона донета је: 
 Уредба о утврђивању Програма динамике подношења захтева за издавање 

интегрисане дозволе ("Сл. гласник РС", број 108/08) која прописује, између 
осталог, да оператер постројења за одлагање и рециклажу животињских трупала и 
животињског отпада са капацитетом третмана већим од 10 t/дан, подноси захтев за 
издавање интегрисане дозволе у периоду октобар 2010. године – март 2011. године, 
а оператер постројења за управљање отпадом (одлагање или поновно искоришћење 
опасног отпада са капацитетом који прелази 10 t/дан, постројења за спаљивање 
комуналног отпада чији капацитет прелази 3 t/h, постројења за одлагање неопасног 
отпада капацитета преко 50 t/дан и депоније које примају више од 10 t отпада/дан 
или укупног капацитета који прелази 25.000 t, искључујући депоније инертног 
отпада), подноси захтев за издавање интегрисане дозволе у периоду јануар 2013. 
године – децембар 2013. године. 

 
6) Закон о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", број 36/09) уређује врсте и 

класификацију отпада, планирање управљања отпадом, субјекте управљања отпадом, 
одговорности и обавезе у управљању отпадом, организовање управљања отпадом, 
управљање посебним токовима отпадом, услове и поступак издавања дозвола, 
прекогранично кретање отпада, извештавање о отпаду и базу података, финансирање 
управљања отпадом, надзор и друга питања од значаја за управљање отпадом. 
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Управљање отпадом је делатност од општег интереса, а подразумева спровођење 
прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, 
складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући надзор над тим активностима и 
бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања. 
 
Законом о управљању отпадом прописани су рокови за усклађивање пословања правних 
и физичких лица са одредбама овог закона, и то: 
 Произвођачи отпада у постојећим постројењима за које се у складу са посебним 

законом издаје интегрисана дозвола дужни су да у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона израде план управљања отпадом у постројењу, који 
садржи нарочито мере и динамику прилагођавања рада постојећег постројења и 
активности усклађеног са одредбама овог закона до 31. децембра 2015. године, а у 
случају да је у том постројењу извршено привремено складиштење отпада, 
произвођач отпада дужан је да обезбеди уклањање привремено ускладиштеног 
отпада најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона. 

 Оператери постојећих постројења за управљање отпадом, односно правна и физичка 
лица која обављају делатности у области управљања отпадом, дужни су да у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу овог закона пријаве своју делатност органу 
надлежном за издавање дозвола, у складу са овим законом, а програмом мера 
предвиде динамику прилагођавања рада постројења усклађеног са одредбама овог 
закона за период до 31. децембра 2012. године. 

 Јединица локалне самоуправе дужна је да: у року од годину дана од дана ступања 
на снагу овог закона изради попис неуређених депонија на свом подручју које не 
испуњавају услове из овог закона; у року од две године од дана ступања на снагу 
овог закона изради пројекте санације и рекултивације неуређених депонија; у року 
од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, у споразуму са једном или 
више јединица локалне самоуправе, одреди локацију за изградњу и рад постројења 
за складиштење, третман или одлагање отпада на својој територији. 

 Произвођачи и увозници електричних и електронских производа дужни су да 
управљање отпадом од електричних и електронских производа ускладе са овим 
законом до 31. децембра 2012. године. 

 Одлагање, односно деконтаминација уређаја који садрже РСВ и одлагање РСВ из тих 
уређаја, извршиће се најкасније до 2015. године, а друге обавезе биће одређене 
посебним прописом. На основу овог закона донет је: 
 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање ("Сл. гласник РС", број 72/09). 
 Правилник о обрасцу Документа о кретању опасног отпада и упутству за 

његово попуњавање ("Сл. гласник РС", број 72/09). 
 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник 

РС", број 56/2010). 
 Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 

обрасцу дневне евиденције о количини и врсти производених и увезених 
производа и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег 
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, 
висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл. гласник РС", број 
54/2010). 

 
Ступањем на снагу овог закона престао је да важи Закон о поступању са отпадним 
материјама ("Сл. гласник РС", број 25/96, 26/96 и 101/05), с тим што ће се, до 
доношења нових подзаконских прописа, примењивати: 
 Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања 

секундарних сировина ("Сл. гласник РС", број 55/01 и 72/09). 
 
Такође, до доношења нових подзаконских прописа на основу Закона о управљању 
отпадом, примењиваће се прописи донети на основу раније важећег Закона о заштити 
животне средине ("Сл. гласник РС", број 66/91, 83/92, 53/93 - др. закон, 67/93 - др. 
закон, 48/94 - др. закон, 53/95 и 135/04): 
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 Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија 
отпадних материја ("Сл. гласник РС", број 54/92). 

 Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних 
материја ("Сл. гласник РС", број 12/95). 

 Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од 
загађивања животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање 
последица ("Сл. гласник РС", број 60/94 и 63/94). 

 
На основу Устава Републике Србије, а у вези са Законом о заштити животне средине из 
1991. године, донета је и примењује се: 
 Уредба о превозу опасних материја у друмском и железничком саобраћају 

("Сл. гласник РС", број 53/02). 
 
7) Закон о управљању амбалажом и амбалажним отпадом ("Сл. гласник РС", број 36/09) 

уређује услове заштите животне средине које амбалажа мора да испуњава за стављање 
у промет, управљање амбалажом и амбалажним отпадом, извештавање о амбалажи и 
амбалажном отпаду, економске инструменте, као и друга питања од значаја за 
управљање амбалажом и амбалажним отпадом. Овај закон примењује се на увезену 
амбалажу, амбалажу која се производи, односно ставља у промет и сав амбалажни 
отпад који је настао привредним активностима на територији Републике Србије, без 
обзира на његово порекло, употребу и коришћени амбалажни материјал. 

 
 
3.2. Законодавство ЕУ у области управљања отпадом 
 

Следеће директиве законодавства ЕУ у области управљања отпадом укључене су у 
национално законодавство: 

 Директива Савета 2008/98/ЕC о отпаду која замењује и допуњује Оквирну 
директиву 75/442/ЕЕC, 2006/12/ЕC, 

 Директива Савета 91/689/ЕЕC о опасном отпаду допуњена Директивом 94/31/ЕC и 
166/2006/ЕC, 

 Директива Савета 99/31/ЕC о депонијама, 
 Директива Савета 2000/76/ЕC о спаљивању отпада, 
 Директива Савета 94/62/ЕC о амбалажи и амбалажном отпаду допуњена 

Директивом 2005/20/ЕC, 2004/12/ЕC, 1882/2003/ЕC, 
 Директива Савета 2006/66/EC која замењује и допуњује Директиву 91/157/ЕЕC о 

батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце, 
 Директива Савета 75/439/ЕЕC о одлагању отпадних уља допуњена директивама 

1987/101/EEC, 91/692/EEC, 2000/76/EC, 
 Директива Савета 2000/53/ЕC о истрошеним возилима, 
 Директива 2002/95/ЕС о ограничавању коришћења неких опасних супстанци у 

електричној и електронској опреми, 
 Директива 2002/96/ЕC о отпаду од електричне и електронске опреме, 
 Директива Савета 96/59/ЕC о одлагању PCB и PCT, 
 Директива 86/278/ЕЕC о заштити животне средине и посебно земљишта у случају 

коришћења секундарних ђубрива у пољопривреди, 
 Уредба 1774/2002 o отпаду животињског порекла, 
 Уредба 1013/2006 о прекограничном кретању отпада, 
 Директива 78/176/ЕЕС о отпаду из индустрије у којој се користи титан-диоксид, 

допуњена Директивама 82/883/ЕЕС (даље допуњена уредбом 807/2003/ЕС), 
83/29/ЕЕС и 91/692/ЕЕС (даље допуњена Уредбом 1882/2003/ЕС), 

 Одлука Комисије 2001/171/EC oд 19. фебруара 2001. године о условима за 
смањење концентрације тешких метала у стакленој амбалажи, 

 Одлука Комисије 2005/270/EC oд 22. марта 2005. године о успостављању образаца 
који се односе на базе података, 

 Одлука Комисије 1999/177/EC о условима за смањење концентрације тешких 
метала у пластичим гајбама и палетама. 
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3.3. Институционални оквир 
 

Народна скупштина и Влада Републике Србије обезбеђују законски оквир за 
одрживо управљање отпадом, економске инструменте за спровођење управљања отпадом 
и утичу на развијање јавне свести и успостављање дијалога између заинтересованих 
страна у циљу успостављања партнерства у управљању отпадом. 

Надлежни органи и организације за управљање отпадом су: 
 Влада Републике Србије; 
 министарство надлежно за животну средину и друга надлежна министарства; 
 надлежни орган аутономне покрајине; 
 надлежни орган јединице локалне самоуправе; 
 Агенција за заштиту животне средине; 
 Фонд за заштиту животне средине; 
 стручне организације за испитивање отпада. 

 Влада Републике Србије одговорна је за:  
 Вођење политике Републике Србије, извршавање закона, других прописа и општих 

аката које доноси Народна скупштина;  
 Доношење уредби, одлука и осталих аката неопходних за примењивање закона;  
 Предлагање закона, развојног плана, просторног плана, буџета и годишњег биланса; 
 Одређивање принципа унутрашње организације министарстава, агенција и посебних 

управних организација.  
 Аутономна Покрајина у оквиру своје надлежности:  

 Доноси програм заштите и развоја заштите животне средине на територији 
аутономне покрајине и утврђује мере за његово спровођење у сагласности са 
основним циљевима одређеним на републичком нивоу; 

 Уређује поједина питања заштите, унапређења животне средине од интереса за 
аутономну покрајину;  

 Обезбеђује праћење стања чинилаца животне средине у овлашћује стручне 
организација за обављање тих послова на територији аутономне покрајине;  

 Даје сагласност на процену утицаја пројеката на животну средину за које 
грађевинску дозволу издаје надлежни орган аутономне покрајине;  

 Издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом, води евиденцију и 
податке доставља министарству; 

 Образује информациони систем за заштиту и уређење животне средине као део 
јединственог информационог система Републике Србије;  

 Врши управни надзор у свим областима заштите животне срдине, осим у областима 
опасних материја и очувања биодиверзитета и предузима мере за отклањање 
незаконитости.  

 Јединица локалне самоуправе у оквиру своје надлежности: 
 Припрема и предлаже локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара 

се о његовом спровођењу; 
 Уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно 

инертним и неопасним отпадом на својој територији; 
 Уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно 

инертним и неопасним отпадом; 
 Издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са законом, води евиденцију и 

податке доставља министарству; 
 На захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење 

у поступку издавања дозвола; 
 Врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом у складу са законом, 

као и друге послове утврђене законом. 
Две или више јединица локалне самоуправе доносе регионални план управљања 

отпадом којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом. 
Израда и доношење регионалног плана управљања отпадом уређује се споразумом 

скупштина јединица локалне самоуправе. 
На регионални план управљања отпадом сагласност даје министарство, односно 

надлежни орган аутономне покрајине на својој територији. 
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4. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ КУЛА 
 
 
4.1. Географски положај 
 

Општина Кула је смештена у централним деловима Бачке на простору од 481,5 km2, 
омеђена је границама општина Врбас, Оџаци, Сомбор, Бачка Топола и Мали Иђош. 

У физичко-географском смислу, одређеност њеног положаја дефинисана је 
простирањем на Бачкој лесној заравни (Телечкој) једним делом своје територије и другим 
на Бачкој лесној тераси. Ове две морфолошке целине на простору општине пресеца канал 
(Бездан-Бечеј) и то средишњим делом општинске територије. Општина Кула има добар 
геосаобраћајни положај са високим нивоом инфраструктурних веза и већим бројем урбаних 
агломерација, изузетно снажним агрокомплексом те представља високовредни простор и 
веома значајан реон у Војводини и шире. 
 
 
4.2. Природни услови 
 
4.2.1. Геоморфолошке карактеристике 
 
 На простору општине Кула квартарне творевине у потпуности покривају старије 
геолошке формације. Оне су субакватичног и континенталног порекла у које спадају 
флувијални, глацијални и еолски седименти. Као резултат деловања еолске дефлације и 
корозије с једне стране и разарачког рада водених маса са друге стране на простору 
централне Бачке, а самим тим и општине Кула, током квартара створене су две геолошко-
морфолошлке јединице: Бачка лесна зараван (Телечка) и Бачка лесна тераса. 

Бачка лесна зараван - заузима централне делове северне Бачке. Њен јужни део 
познат је под називом Телечка. Површина ове заравни је таласаста са депресијама, 
предолицама, вртачама и доловима. Апсолутна висина заравни креће се од 95 до 125 m. Од 
околног нижег терена издваја се негде стрмим а негде благим одсецима. Висина одсека 
негде је и до 15 m. Бачка лесна зараван благо је нагнута ка току реке Тисе. 

Бачка лесна тераса - је нижа од лесне заравни, њена апсолутна висина се креће 
од 84 до 87 m. Лесне терасе имају знатно мирнији рељеф у односу на лесну зараван. 
Површине су благо заталасане, са благо заобљеним и слабо израженим гредицама. Од 
ерозивних облика најчешћа су лучна удубљења и напуштене речне долине. Дебљина 
лесоидног материјала креће се од 2 до 6 m. 
 
4.2.2. Клима 
 

Анализа климатских елемената за простор општине Кула извршена је на основу 
података за метеоролошку станицу у Сомбору која је најближа територији општине Кула. 

Климатске карактеристике простора општине Кула и шире имају карактеристике 
умерено- континенталне климе са специфичностима субхумидне и микротермалне климе. 

Годишња температура - на овом простору просечна годишња температура 
ваздуха је 10,7°С, просечна температура најхладнијег месеца јануара је -0,9°С, а просечна 
температура најтоплијег месеца јула је 21,2°С. 

Годишња влажност ваздуха у просеку је у току године 77,3 %, средња вредност 
највлажнијег месеца децембра је 88,4 %, по годишњим добима највећа влажност је зими 
86,8 %, а најмања је у августу 66,1 %. 

Облачност је највећа у децембру 76 %, најмања у августу 38 %, док је просечна 
годишња облачност 58 %. 

Падавине су важан климатски елемент. Просечна годишња количина падавина за 
метеоролошку станицу Сомбор је 589,7 mm. 

Магла се појављује чешће у хладнијем периоду године. Просечан годишњи број 
дана са маглом је 34,4 дана. 
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Ветровитост је такође веома важан климатски елеменат. Укупна годишња 
ветровитост у метеоролошкој станици Сомбор је 889 %о. Најучесталији ветар је из 
југоисточног правца 146 %о, затим северозападног правца 142 %о, а најређе се појављује 
ветар из североисточног правца са 68%о. Јачина ветрова се креће од 1,8 m/s до 2,8 m/s. 

Сеизмика - Законска регулатива по овој проблематици у нашој земљи није довољно 
развијена и усаглашена са светским стандардима па је тако у најчешћој употреби 
Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким 
подручјима ("Службени лист СФРЈ", бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/92) по којем се као 
основа за планирање и пројектовање узима сеизмички интезитет за повратни период од 
500 година. 

 
По основу овог Правилника на простору Војводине, што значи и општине Кула, 

могуће је очекивати максимални интезитет земљотреса од 8 степени МЦЗ скале (за 
повратни период од 500 година). Увођењем ЕВРОКОД-а основа за процену сеизмичког 
хазарда је максимално очекивани земљотрес (вероватноћа 70 %) за повратни период од 475 
година и максимално хоризонтално убрзање у очекиваном фреквентном опсегу. 
 
4.2.3. Педологија 
 
 Територија општине Кула простире се на две морфолошке јединице, на Бачкој 
лесној заравни и на Бачкој лесној тераси. За ове морфолошке јединице везани су 
различити педогенетски и геолошки услови који су резултирали настанком различитих 
типова земљишта. 

На лесној заравни преовлађује чернозем са својим варијететима, док на лесној 
тераси преовлађују ливадске црнице. 

Најзаступњенији тип земљишта на простору општине Кула је ливадска црница 
карбонатна на лесној тераси која се простире на 25.820,17 хектара, што чини 53,44 % 
општинске територије. Други тип земљишта по заступљености на територији општине је 
ливадска црница карбонатна на лесном платоу која се простире на 6.649,89 хектара или 
13,76 % и чернозем карбонатни на лесном платоу који се простире на 6.426,08 хектара 
односно на 13,30 % територије и трећи је тип земљишта по заступљености на територији 
општине. 

Поред чернозема и ливадских црница на територији општине заступљена је и 
ритска црница карбонатна која се простире у долинама на лесној заравни и заузима 
површину од 617,68 ha или 1,69 % општинске територије. 

Настанак слатинастих типова земљишта везан је претежно за доњи терен, где се 
ова земљишта појављују у облику локалитета "оаза" у депресијама нарочито поред канала и 
у рускокрстурској депресији. Површине ових земљишта (солончак и солоњец солончкасти) 
нису значајне и чине 2077,40 хектара или 4,30 % општинске територије. 
 

 
Слика 4.1: Педолoшка карта за општину Кула 

 

 
 
 
Извор:  Група аутора,  

Педолошка карта 1:50 000  
 
Издавач:  Институт за пољопривредна 

истраживања, Н. Сад 1971. 
 
НАПОМЕНА:  Карта је векторизована у ЈП 
"Завод за урбанизам Војводине" за 
потребе информационог система о 
простору АПВ 2005. године 
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Тип Површина  
(ha) 

 

Проценат 

 Чернозем карбонатни на лесном платоу 6.426,08 13,30 
 Чернозем карбонатни на лесној тераси 3,82 0,01 
 Чернозем еродирани 10,74 0,02 
 Чернозем са знацима оглејавања у лесу 6.101,54 12,63 
 Ливадска црница карбонатна на лесном платоу 6.649,89 13,76 
 Ливадска црница карбонатна на лесној тераси 25.820,17 53,44 
 Ливадска црница са знацима заслањивања 83,3 0,17 
 Ритска црница карбонатна 817,68 1,69 
 Солончак 1.699,16 3,52 
 Солоњец солончакасти 378,24 0,78 
 Реке, језера, баре и мочваре 321,55 0,67 

 
 
4.3. Хидрографске и хидролошке карактеристике 
 
 Површинске воде на територији општине Кула: хидролошку мрежу чине мањим 
делом природни и већим делом вештачки водотоци, канали и акумулација. Веома је мало 
сачуваних природних водотокова. Један од њих долина Буси и бочни огранак Криваје који 
се налази на самој североисточној граници општине. 

На посматраном подручју се налазе следећи магистрални канали (у надлежности 
хидросистема Дунав-Тиса-Дунав): део канала Бездан-Бечеј, део канала Нови Сад-Савино 
Село, део канала Бечеј-Богојево, канал Косанчић-Мали Стапар и хидротехнички објекти: 
преводница и устава Мали Стапар и Руски Крстур. 

Нивои воде у свим наведеним каналима хидросистема Дунав-Тиса-Дунав су 
дириговани и крећу се у прописаним границама. 

 

 
 

Слика 4.2:  Хидролошка карта Војводине 
 
Извор:  Хидролошка карта СФРЈ Р 1 : 500 000 
Издавач:  Савезни завод 1980. год. 
НАПОМЕНА:  Карта је векторизована у ЈП "Завод за урбанизам Војводине" за потребе 
информационог система о простору АПВ. 

 

Л е г е н д а  
 

 

1. Шљунковите алувијалне наслаге 
2. Песковите алувијалне наслаге 
3. Лес и песковите лес 
4. Лесоидни седименти 
5. Еолски пескови 

6. Алувијални пескови местимично 
заглињени 

7. Гнајсеви, микашисти, лептиколити 
8. Ситнозрни пескови. 
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4.4. Становништво 
 

Анализа демографског развоја насеља у општини Кула извршена је на основу 
званичних статистичких података из пописа становништва у периоду 1948-2002. година. 

Према последњем попису (2002. године) у 7 насеља општине живи 49.531 
становника. Просечна популациона величина насеља је 7.075 становника, с тим да се у 
општинском центру насељу Кула, налази 19.739 становника или 39,8 % укупне општинске 
популације, и да два насеља општине имају око 10.000 становника, то су Црвенка са 10.315 
и Сивац 9.224 становника, што заједно са становништвом општинског средишта, чини 79,3% 
општинске популације. Најмање насеље на територији општине је насеље Нова Црвенка 
која има по последњем попису 537 становника.  

Општина Кула има просечну густину насељености 102,5 становника по 1 km2. 
 

 
Н а с е љ е 

Година 
1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 

Кула 10.704 11.733 13.609 17.245 18.847 19.311 19.739 
Црвенка 6.879 7.797 9.369 10.098 10.629 10.409 10.315 
Сивац 11.029 11.105 11.448 10.469 9.979 9.514 9.224 
Руски Крстур 5.874 6.115 5.873 5.960 5.826 5.636 5.490 
Крушчић 2.791 2.846 3.281 2.927 2.658 2.477 2.385 
Липар 1.696 1.565 1.890 1.609 1.506 1.456 1.841 
Нова Црвенка 515 461 592 419 453 508 537 


