
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОПШТИНА КУЛА 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУЛА 

 

 
 

 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА ЛИПАР 
 

- МАТЕРИЈАЛ ЗА РАНИ ЈАВНИ УВИД - 
 
 

 
             

 
 

ЈКП ''КОМУНАЛАЦ'' КУЛА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА                                   В.Д. ДИРЕКТОР 
 
__________________________                               _______________________ 
Радмила Мрдак, дипл.инж.арх.                                Марко Пешић дипл. економ. 

 
 
 
                                
 

Кула, мај 2019. год. 



 
НАЗИВ ПЛАНА:                       ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
                                               НАСЕЉА ЛИПАР 
                                               

НАРУЧИЛАЦ:     ОПШТИНА КУЛА 
 
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА:  Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и 

   имовинско-правне послове 
 
ИНВЕСТИТОР:                         ОПШТИНА КУЛА 
 
ПРЕДСЕДНИК  
ОПШТИНЕ КУЛА: Дамјан Миљанић 

 

ОБРАЂИВАЧ ПЛАНА:           ЈКП ''КОМУНАЛАЦ''     
                                                
 
Број елабората:  4/19 
 
ДИРЕКТОР 
ЈКП ''КОМУНАЛАЦ" КУЛА :   Марко Пешић дипл. економ. 
 
 
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:    Радмила Мрдак, дипл.инж.арх. 
            
 
 
           
СТРУЧНИ ТИМ:                        Радмила Мрдак, дипл.инж.арх. 

            Горан Марковић, дипл.инж.грађ. 
           Биљана Пајичић, дипл. економ. 

                                           
САРАДНИЦИ:                          Радославка Сувајџић Пилиповић, дипл. географ 

             Дејан Алексић, дипл. инж. саоб. 
           Здравко Лалић, дип. инж. елек. 

                                            
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

САДРЖАЈ:  
 
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО 

 
УВОД                .........................................................................................................   1  
 
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА    ...........................................................    1 
 
2. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА  ...............................................    3 
2.1. Извод из Регионалног просторног плана  

Аутономне Покрајине Војводине        ..................................................................    3 
2.2. Извод из Просторног плана општине Кула            ...............................................   5 
 
3. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И  
ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА – ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА  ........................................   7 
3.1. Географски положај   .........................................................................................   7 
3.2. Начин коришћења простора    ...........................................................................  10 
3.3. Податци о инфраструктурним системима, комуналним објектима и површинама и 
заштити животне средине    .....................................................................................  12 
3.4. Комуналне делатности   ...................................................................................   15 
3.5. Стање животне средине и евидентирани загађивачи   ......................................  17 
 
4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА   .....................................................................    17 
4.1. Циљеви уређења и изградње насеља и основни програмски елементи   ..........   17 
 
5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ 
УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И БИЛАНС ПЛАНИРАНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА   ........   18 
 
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ 
УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА   ..................................................   19 
 
 

Б) ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
 
1. ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ КУЛА      ..........................      
2. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА      ................................     Р 1 :    5 000 
 
В) ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 
 

1. Одлука о приступању изради Плана генералне регулације насеља Липар 
(„Службени лист општине Кула” бр. 6/19). 
2. Мишљење Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски 
менаџмент број:  018-501-13/2019-1, од 12. 02. 2019 о не приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину. 
3. Записник са првог отвореног састанка представника општинске управе и 
заинтересоване јавности у склопу јавне расправе о нацрту одлуке о изради Плана 
генералне регулације насеља Липар, број: 05-350-5/2019 од 11.03. 2019 године 
4. Записник са другог отвореног састанка представника општинске управе и 
заинтересоване јавности у склопу јавне расправе о нацрту одлуке о изради Плана 
генералне регулације насеља Липар, број: 05-350-5/2019 од 14.03. 2019 године 

 
 



 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЛИПАР 

 

- 1 - 

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

НАСЕЉА ЛИПАР 
(рани јавни увид) 

 
 
УВОД 
 
Одлука о приступању изради Плана генералне регулације насеља Липар, на територији к.о. Липар, 
Општина Кула ("Службени лист општине Кула" број 6/2019), донета је на седници Скупштине општине 
Кула дана 21. марта 2019 године (у даљем тексту: План).  
 
Саставни део Одлуке је Мишљење о неприступању израде стратешке процене утицаја Плана генералне 
регулације насеља Липар на животну средину, које је донело Одељење за инспекцијске послове и 
заштиту животне средине под бројем 018-501-13/2019-1 од 12.02.2019. 
 
Носилац израде Плана је Одељење за урбанизам, комунално–стамбене и имовинско правне послове 
општине Кула. 
 
Обрађивач Плана је ЈКП ”Комуналац″ Кула. 
 
Израда Плана генералне регулације насеља Липар утврђена је Просторним планом општине Кула (Сл. 
лист општине Кула бр. 33/15 и 3/18). 
 
Материјалом за рани јавни увид, обавештавамо јавност о изради Плана и позивамо заинтересована 
правна и физичка лица да се укључе својим предлозима, примедбама и сугестијама у току трајања раног 
јавног увида.  
 
Циљ израде Плана је израда планског основа којим ће се одредити: граница плана и граница 
грађевинског подручја, поделa простора на посебне целине и зоне, претежну намену земљишта по 
зонама и целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне нивелационе коте раскрсница улица и 
површина јавне намене, попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре 
и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно –
историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује 
урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и грађења за целокупни обухват 
планског документа и друге елементе значајне за спровођење Плана.   
 
Кроз план извршиће се максимизирање постојећих људских, природних и финансијских ресурса. 
 
Насеље Липар се досад развијало и градило на основу Регулационог плана насеља Липар ("Сл. лист 
општине Кула", број 8/85, 6/97, 6/01, 8/03). Већи део планских поставки је реализован, тако да овај 
План треба да настави основне утврђене смернице развоја, прилагођене локалним условима и затеченој 
ситуацији.  
 

Планом детаљне регулације центра Липара ("Сл. лист општине Кула", број 1/09) разрађен је простор 
центара Липара, делови блокова Д, Д1, Е и Е1.  
 
За потребе израде Плана, у складу са Законом од Службе за катастар непокретности Кула у Кули 
прибављен је катастарски план у векторском формату AutoCad DWG број 953-1-088/2019-75 од 29.03. 
2019. године 
 
За израду материјала за рани јавни увид, коришћени су и податци достављни од надлежних установа и 
предузећа и анкета са терена прикупљену у поступку израде Програма за израду урбанистичког плана за 
насеље Липар од 2008 године  
 
 
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА 
 
Овим материјалом за рани јавни увид утврђује се оквирна граница обухвата Плана, а коначна граница 
обухвата Плана ће се дефинисати Нацртом Плана. 
 
Граница обухвата Плана је истовремено и постојећа граница грађевинског подручја насеља Липар, 
дефинисана координатама преломних геодетских тачака границе грађевинског подручја Липар: 1, 35, 
34, 43, 44, 42, 27, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 20, 21, 22, 41, 40, 39, 
38, 37, 36 до почетне тачке 1.  
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У обухвату плана су комунални објекти и површине изван границе грађевинског подручја насеља Липар 

- депонија комуналног отпада на катастарским парцелама број: 2786 и 2785/1 к.о. Липар и планирани 
насељски пречистач отпадних вода на катастарским парцелама број: 2435 и 2436 са приступним 
саобраћајницама од насеља до наведених комуналних објеката и површина.  
 
Граница плана обухвата и катастарске парцеле број: 2479 и делове катастарских парцела 2985 и 2915 
(парцеле коридора Државног пута II А реда број 108). 
 
Укупна површина оквирног обухвата Плана износи око 221 ha. 
 
Опис границе обухвата Плана: 
почетна тачка 1. описа оквирне границе обухвата Плана се налази на ломној тачки к. п. број: 2/111 и 
2169 (тачка 1 границе грађевинског реона насеља Липар). 
Од те тачке граница у правцу истока прати границу грађевинског реона до тачке 2. на ломној тачки 
тромеђе к. п. број: 2/110, 12/112 и 2167 (тачка 35 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка југу и прати границу грађевинског реона до тачке 3. на ломној тачки 
тромеђе к. п. број 2/112, 2/101 и 2/12 (тачка 34 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка истоку и прати границу грађевинског реона до тачке 4. на ломној тачки 
тромеђе к. п. број 2/103, 2/113 и 27 (тачка 43 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница у истом правцу прати границу грађевинског реона до тачке 5. на ломној тачки 
тромеђе к. п. број 27, 2/113 и 2/115  (тачка 44 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница у истом правцу прати границу грађевинског реона до тачке 6. на ломној тачки 
четворомеђе к. п. број 51/1, 56,58 и 2/115  (тачка 42 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка северу и прати границу грађевинског реона до тачке 7. на ломној тачки 
тромеђе к. п. број 62/6, 62/7 и 62/8 (тачка 27 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка истоку и прати границу грађевинског реона до тачке 8. на тромеђи к. п. 
број 63/5, 2226/1 и 2915 (тачка 2 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка североистоку и прати међну линију к.п. број 2915 са 2226/1 и 2226/2 до 
тачке 9 на тромеђи к.п. број 2915, 2226/1 и 2226/2. 
Од те тачке граница пресеца к.п. број 2915 до тачке 10. на тромеђи к.п. број 2915, 2479 и 2964. 
Од те тачке граница скреће ка југоистоку до тачке 11. на тромеђи к.п. број 2479, 2964 и 2480. 
Од те тачке граница скреће ка југозападу до тачке 12. на тромеђи к.п. број 2479, 2480 и 116/16. 
Од те тачке граница скреће ка истоку и прати границу грађевинског реона до тачке 13. на тромеђи к.п. 
број 2482, 2964 и 116/36. 
Од те тачке граница скреће ка југоистоку о прати границу грађевинског реона до тачке 14. на тромеђи 
к.п. број 2964, 116/38 и 2965. 
Од те тачке граница скреће ка југу и прати границу грађевинског реона до тачке 15. на четворомеђи к.п. 
број 1105, 467, 2503/1 и 2503/3 (тачка 11 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка истоку и прати границу грађевинског реона  до тачке 16. на ломној тачки 
међне линије к.п. број 2504 и 2503/3 (тачка 28 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка југу и прати границу грађевинског реона до тачке 17. на тромеђи к.п. 
број 2505, 2503/3 и 2967 (тачка 29 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка западу и прати границу грађевинског реона до тачке 18. на четворомеђи 

к.п. број 470, 2503/1, 1106 и 2967 (тачка 12 границе грађевинског реона). 
Од тачке граница скреће ка југу и прати границу грађевинског реона до тачке 19. На ломној тачки међне 
линије к.п. број 2579/1 и 2579/2 (тачка 30 границе грађевинског реона). 
Од тачке граница скреће ка западу и прати границу грађевинског реона до тачке 20. На тромеђи к.п. 
број 1084/21, 2978/4 и 2978/2 (тачка 31 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка југу и прати границу грађевинског реона до тачке 21. На тромеђи к.п. 
број 2978/2, 1091/8 и 1091/4 (тачка 32 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка западу и прати границу грађевинског реона до тачке 22. на тромеђи к.п. 
број 2985, 1091/2 и 1091/3 (тачка 33 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка северу и прати границу грађевинског реона до тачке 23. на тромеђи к.п. 
број 1091/1, 2985 и 1090). 
Од те тачке граница скреће ка западу и пресеца к.п. број 2985 до тачке 24. на тачки пресека продужетка 
правца међних линија к.п. број 1090 са 1091/1 са међном линијом к.п. број 2766 са 2985. 
Од те тачке граница скреће ка северу до тачке 25. на тромеђи к.п. број 1097, 1009/1 и 2996 (тачка 21 
границе грађевинског реона).   
Од те тачке граница скреће ка западу и прати границу грађевинског реона до тачке 26. на тромеђи к.п. 
број 1008/1, 3010 и 2796 (тачка 22 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка северу и прати границу грађевинског реона до тачке 27. на тромеђи к.п. 
број 2778/29, 3011 и 1008/1 (тачка 41 граница грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка северозападу до тачке 28. на тромеђи к.п. број 3011, 2778/52 и 2778/5 
(тачка 40 границе грађевинског реона) 
Од те тачке граница скреће ка северу и прати границу грађевинског реона до тачке 29. на четворомеђи 
к.п. број 2778/52, 2778/5, 2930/2 и 2930/1 (тачка 39 границе грађевинског реона). 
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Од те тачке граница скреће ка западу и прати међну линију к.п. број 2930/1 са к.п. број 2778/5, 

2779/1,2,3, 2780, 2781, 2782, 2783/1,2, 2784/1,2,3,4 до тачке 30. на тромеђи к.п. број 2784/3,4, и 2930/1. 
Од те тачке граница скреће ка југозападу и прати међну линију к.п. број 3017 са 2784/6 до тачке 31. на 
тромеђи к.п. број 2784/6, 3011 и 3017. 
Од те тачке граница скреће ка југоистоку међном линијом к.п. број 2784/6 са 3011 до тачке 32. на 
тромеђи к.п. број 2784/6, 2784/5 и 3011. 
Од те тачке граница скреће ка југозападу и прати међну линију к.п. број 2785/1 са 2785/2 до тачке 33. 
Од те тачке граница скреће ка северозападу и прати међну линију к.п. број 3009 са 2785/1 и 2785/2 до 
тачке 34. 
Од те тачке  граница скреће ка североистоку и прати границу к.о. Липар са к.о. Црвенка до тачке 35.  
Од те тачке граница пресеца к.п. број 2930/1 до тачке 36. на тромеђи к.п. број 2934, 2109/1 и 2930/1. 
Од те тачке граница пресеца међну линију к.п. број 2930/1 са к.п. број 2109/1, 2108, 2107, 2936 и 2165/5 
до тачке 37. на четворомеђи к.п. 2165/3, 2165/4, 2930/1 и 2930/2. 
Од те тачке граница скреће ка северу и прати границу грађевинског реона до тачке 38. на тромеђи к.п. 
број 2166/12, 2166/11 и 2169 (тачка 37 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка североистоку и прати границу грађевинског реона до тачке 39. на 
тромеђи к.п. број 2169, 2166/1 и 2/111 (тачка 36 границе грађевинског реона). 
Од те тачке граница скреће ка северу и прати границу грађевинског реона до почетне тачке 1. обухвата 
границе Плана (тачка 1 границе грађевинског реона). 
 
Оквирна граница обухвата Плана је приказана на графичком прилогу број 2. граница планског 
документа са планираном претежном наменом површина. 
 
 
2.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 
2.1. Извод из Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине 
      (Сл. гласник АП Војводине, број 22/11)    
 
Циљеви планског развоја дефинисани Регионалним просторним планом Аутономне Покрајине Војводине 
а односе се на територију општине Кула су такође саставни део овог плана.  
 
Заштита, уређење, коришћење и развој природних система и ресурса 
 
Заштита и коришћење пољопривредног земљишта заснива се на концепту одрживог 
пољопривредног и руралног развоја. Са становишта одрживости, приоритет има успостављање 
ефикасних механизама заштите плодних ораничних земљишта од преузимања у непољопривредне сврхе 
као и предузимање мера за спречавање еколошких и здравствених ризика везаних за интензивну, 
монокултурну и високо механизовану ратарску производњу. 
 
Основни циљ у области шума и шумског земљишта је њихово одрживо управљање и коришћење. 
Оперативни циљеви су повећање површина под шумама и заштитним појасевима дрвећа (пољозаштитни 
и ветрозаштитни појасеви и други облици подизања зеленила), унапређење стања шума, развијање 

потребне семенске и расадничке производње, задовољење заступљених и одговарајућих функционално 
- наменских захтева везаних за заштитно-регулаторне, привредне, социокултурне и друге функције уз 
успостављање стабилних стања састојина као и планска производња и координирано, односно 
интегрисано деловање. 
 
У погледу развоја водних ресурса неопходно је одрживо коришћење вода уз адекватне мере заштите. 
Оперативни циљеви подразумевају успостављање интегралног и интерсекторског планирања 
коришћења и заштите водних ресурса, рационално коришћење водних ресурса и обједињавање 
корисника у регионалне водопривредне системе, искоришћење енергетског потенцијала изграђених 
хидросистема, смањење и контролу тачкастих и дифузних извора загађења, рециркулацију коришћених 
вода, унапређење система заштите од вода. На овај начин ће се омогућити рационално и вишенаменско 
коришћење вода (пловидба, рекреативне и туристичке активности, порибљавање и слично).  
 
Коришћење минералних сировина треба да полази од економски расположивих сировина чија се 
експлоатација и прерада заснива на принципима одрживог развоја који истовремено обезбеђују 
оптимално управљање еколошким конфликтима, а нарочито у подручју заштићених природних добара.  
 
Просторни развој и дистрибуција становништва, насеља и јавних служби 
 
Основни циљ демографског развоја АП Војводине је стационарно становништво, тј. становништво у 
коме ће следеће генерације бити исте величине као и постојеће, уз прилагођавање очекиваним 
демографским променама. Да би се дугорочни демографски циљ остварио, нужно је да стратешки 
приоритет до 2015. године буде успоравање тренда опадања природног прираштаја. 
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У погледу развоја мреже насеља и функционалних урбаних подручја основни циљ је одрживи 

просторно-функционални развој заснован на моделу функционалних урбаних подручја (ФУП), која ће 
бити инструмент уравнотеженијег просторног развоја. Општина Кула припада ФУП-у Сомбора.  
 
Најважнији циљ у области руралног развоја је дефинисано очување биолошке виталности руралних 
подручја кроз повећање квалитета живота, обнову и развој економског нивоа. Концепција руралног 
развоја заснована је, са једне стране, на даљем развоју и одрживој експлоатацији ресурса у области 
пољопривреде, шумарства и водних ресурса, а на другој страни на диверсификацији руралне економије 
(МПС, туризам, рекреација итд.) и афирмацији тзв. ''мекших'' развојних фактора друштвеног, 
културолошког, институционалног и еколошког значаја. 
 
Развој јавних служби за основни циљ има постизање социјалне једнакости и кохезије у доступности и 
квалитету услуга и унапређење услуга од општег интереса у подручјима ниске доступности услуга. 
 
Грађевинско земљиште – даље повећање површина под грађевинским земљиштем свести на ниво 
утврђен ППРС, односно на 0,5% садашњих површина под грађевинским земљиштем. У том смислу 
потребно је обезбедити заштиту друштвеног и јавног интереса у погледу очувања пољопривредног, 
шумског и водног земљишта. Такође, неопходно је утврдити критеријуме, стандарде и нормативе 
коришћења грађевинског земљишта у складу са специфичностима мреже насеља, просторном и 
функционалном структуром и преовлађујућим начином изградње.  
 
Просторни развој и дистрибуција привредних делатности 
 
Основни циљ развоја привреде је јачање позиције и привредне конкурентности на принципима 
одрживог развоја и веће територијалне кохезије.  
 
Пољопривреда - формирање одрживог и ефикасног пољопривредног сектора, који ће допринети 
конкурентности привреде основни је циљ у овој области. Најважнији праваци деловања су стимулација 
изградње и коришћења система за наводњавање, стимулација и повећање инвестирања у рурална 
подручја, уређење и рационално коришћење земљишног фонда, уређење инфраструктуре и развој 
установа у руралним подручјима, државне и инвестиције локалних самоуправа у развој предузећа у 
селима, развој институција за развој малог агробизниса и предузетништва, едукација руралног 
становништва, развој задругарства и саветодавства као и стимулација изградње рибњачких површина. 
 
У области развоја агроиндустрије и производње хране неопходно је унапређење ефикасности и обима 
пољопривредне производње као предуслов стварања и искоришћења сировинске базе која ће омогућити 
конкурентну позицију сектора агроиндустрије и производње хране, оптимизација валоризације 
продуката примарне пољопривредне производње, осавремењавање и ревитализација индустријских 
капацитета прехрамбене индустрије, подршка планском покретању малих и средњих предузећа у 
агробизнису и производњи хране и осмишљавање функционалних франшизних система базираних на 
домаћим потенцијалима. 
 
Концепција развоја ловства се обезбеђује кроз одрживо газдовања популацијама дивљачи и њихових 

станишта на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује виталност популација дивљачи, 
производна способност станишта и биолошка разноврсност.  

 
Одрживи развој туризма захтева сарадњу приватног, јавног и невладиног сектора, јачање 
прекограничне сарадње, увођење стандарда и успостављање конкурентне туристичке привреде.  
 
Саобраћај  
Прилагођавање европским стамдардима, квалитетније управљање:  
- планирањем, пројектовањем и извођењем, експлоатацијом и одржавањем путне инфраструктуре, 
организацијом и безбедношћу саобраћаја;  
- реконструкција и изградња деоница државног пута I реда Врбас – Кула – Сомбор – државна граница 
Бачки Брег (веза Коридор Х – Коридор VII) са везом на планирани јужни аутопут кроз Мађарску.  
 
Друмски саобраћај - за период после 2015. године, а у правцу остваривања циљева просторног 
развоја АП Војводине, планска решења у области путног саобраћаја на територији општине Кула су 
активности на: путном правцу Сомбор (веза са Мађарском и Хрватском) – Врбас (веза са коридором Х) – 
Кикинда (веза са Румунијом), (Р-101, М-3), aктивности на планираним путним правцима регионалног 
значаја: Стапар-Мали Стапар-Сивац, Бачки Грачац-Крушчић-Црвенка-Нова Црвенка-Липар, Крушчић-
Руски Крстур, Кула - Мали Иђош, обилазница око насеља Липар. 
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2.2. Извод из Просторног плана општине Кула 

 
За подручје општине, донет је Просторни план општине Кула ("Сл. лист Општине Кула", бр. 33/15 и 
4/19). Просторни план представља плански основ за постизање рационалне организације и уређења 
простора усклађивањем његовог коришћења са могућностима и ограничењима у располагању 
природним и створеним вредностима и са потребама дугорочног економског и социјалног развоја које ће 
задржати становништво и унапредити квалитет живљења. 
 
Општину Кула чини шест катастарских општина: к.о. Кула, к.о. Црвенка, к.о. Сивац, к.о. Руски Крстур, 
к.о. Крушчић и к.о. Липар. 
 
Територија административне општине Кула је укупне површине од 48.146,11 ha. 
 
У делу приоритетних планских решења и пројеката утврђена је израда Плана генералне регулације 
насеља Липар. 
 
Липар је насеље сеоског карактера и има утицај на развој општине. 
 
Функционална насељске мреже заснована је на постојећој категоризацији, општински центар је Кула са 
израженим централним функцијама. Липар је позициониран тако да је у контакту са општинским 
центром. 
 
Уравнотежен развој се заснива на принципима одрживог развоја. Праћење и активирање свих 
капацитета (природних и створених), повезивање са окружењем интезивнија сарадња градских и 
сеоских насеља.  
 
Рад и развој јавних служби је заснован на мрежи постојећих објеката, развој ускладити према потребама 
корисника, уз примену савремених информатичких и других комуникационих средстава и улагањима 
јавног и приватног сектора, са успостављањем међусобне сарадње.  
 
Становници Липара део потреба који се односе на рад јавних служби и комуналних услуга могу да 
остваре у месту становања и општинском центру. За задовољење дела потреба становници су усмерени 
ка регионалном центру Сомбор, а због близине део становништва одлази у Врбас. Макрорегионални 
центар је Нови Сад а републички Београд.  
 
Реализација планских решења и активности предвиђених Просторним планом зависиће од укупног 
развоја АП Војводине и Републике Србије с обзиром да су неопходна велика финансијска средства.  
 
Од егзистенцијалног значаја је заштита, уређење и унапређење заштите животне средине. неопходно је 
реализовати започете пројекте изградње колектора за прихват отпадних вода, Црвенка-Кула-Врбас и 
пречистача отпадних вода, изградња канализационе мреже у свим насељима, обезбеђивање довољних 
количина санитарно исправне пијаће воде за сва насеља, утврђивање зона и појасева санитарне 
заштите водозахвата, релизација започетих активности на одлагању отпада у складу са Законом о 

управљању отпадом и Стратегијом управљања отпадом. 
 
Инфраструктурни системи 
 
Саобраћајна инфраструктура - постојећи пут IIА реда бр.108 (Бачка Топола - Кула – Деспотово - 
Силбаш - Бачка Паланка), чија се траса коригује обилазницом код Липара неопходно је извршити 
реконструкцију, посебно раскрснице са путевима нижег реда, како би се подигао ниво проточности и 
безбедности саобраћаја. 
 
Државне путеве IБ и IIА реда, путне правце регионалног значаја и општинске локалне путеве у 
насељеним местима пројектовати као насељске саобраћајнице са елементима уличног профила који 
омогућује диференцијацију моторног и немоторног саобраћаја, обостраним пешачким стазама и по 
могућству бициклистичком стазом, у зависности од обима саобраћаја предвидети светлосно регулисање 
саобраћаја на раскрсницама и друге мере регулативе у циљу заштите учесника у саобраћају.  

 
Укрштање путева, путева и пруга обезбедити на следећи начин: 
- међусобна укрштања јавних путева решити у нивоу са обезбеђењем одговарајућег нивоа  
безбедности;  

- укрштања са атарским путевима свести на оптималну меру;  
- атарски пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити са тврдом подлогом или са 
истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно на који се прикључује, у 
ширини од најмање 5 m и у дужини од најмање 40 m за државни пут IБ реда, 20 m за државни пут II 
реда и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута;  
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- прилазни пут који се прикључује на јавни пут на начин прописан за атарски пут. 

 
Бициклистичке и пешачке стазe - у коридору јавних путева могу се изводити за двосмерни саобраћај 
с тим да се физички одвоје од коловоза разделним острвом минималне ширине 1m.  
 
Аутобуска стајалишта - у коридору јавних путева градити, по правилу, после раскрснице, а у складу 
са Правилником о ближим саобраћајно - техничким и другим условима за изградњу и одржавање и 
експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта са аспекта безбедности саобраћаја које 
морају да испуњавају путни објекти. 
 
Улична мрежа насеља ће се издиференцирати према функцији у насељу и ширем окружењу. 
Урбанистичким плановима насеља, за која ће се радити, утврдиће се диференцијација улица према 
значају и функцији у насељу. Функцију главних насељских саобраћајница имају улице којима пролазе 
државни и општински путеви преко којих се остварује веза насеља са широм мрежом основних путних 
праваца друмског саобраћаја. Функцију сабирних улица имају саобраћајнице којим се међусобно 
повезују насељске целине и насеље са атарским путевима I и II реда, док остале припадају групи 
стамбених улица и колско-пешачких прилаза.  
 
У појасу регулације улице лоцирани су: коловоз, пешачке и бициклистичке стазе, саобраћајне површине 
намењене за мировање возила, аутобуска стајалишта, разделне траке, остале елементе пута и путне 
објекте и инфраструктуру. 
 
На основу урбанистичких планова, вршиће се реализација планираних нових путних праваца, 
проширења регулационе ширине постојећих јавних путева, нових улица, проширења регулационе 
ширине постојећих  уколико се укаже потреба, којима ће се ближе просторно дефинисати пружање 
траса, регулациона ширина и експлоатационо- технички елементи саобраћајница у зависности од  
категорије.   
 
Водопривреда 
- даљи развој инфраструктуре водоснабдевања; 
- подизање свести о потреби штедње воде; 
- наставак изградње канализационе мреже; 
- предтретман индустријских отпадних вода у појединачним индустријским објектима; 
- стављање под контролу загађивача вода; 
- изградња и реконструкција каналске мреже за прихват и евакуацију атмосферских вода. 
 
Енергетика 
- израда мера подршке и субвенција у коришћењу обновљивих извора енергије. 
 
Електроенергетска и телекомуникациона инфраструктура 
- ревиталитација постојеће високонапонске мреже и нисконапонске мрежe; 
- постепено увођење оптичких каблова. 
 

Комунални објекти  
- санација и рекултивација постојећих насељских сметлишта; 
- изградња трансвер станице у складу са критеријумима датим националном стратегијом односно 
важећом законском регулативом; 
- изградња сакупљачких станица и сабирних центара за селекцију отпада по насељима у општини. 
 
Привреда (пољопривреда и индустрија) 
 
Пољопривреда, као најзначајнија привредна делатност, проистекла из природних услова, има велике 
развојне могућности. Ради ефикаснијег привређивања у 1. фази ће се интезивирати следеће активности: 
- формирање аграрног буџета на нивоу општине Кула; 
- израда мера и програма подршке малим и средњим пољопривредним произвођачима; 
- формирање базе података о пољопривредним произвођачима и газдинствима; 
- перманентна едукација пољопривредних произвођача о новим сазнањима и технологијама у 

пољопривредној производњи; 
- подстицање удруживања - повезивања пољопривредника ради рационалнијег коришћења опреме, 

унапређење производње, продаје и подизање кредитне способности произвођача; 
- подстицање афирмације брендова у пољопривредној производњи; 
- подстицање степена комплементарности између: пољопривреде и водопривреде ратарства, 

повртарства и воћарства са сточарством, пољопривреде и прехрамбене индустрије, пољопривреде и 
туризма и друго. 
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Индустрија 

- формирање општинске службе - савет за економски развој; 
- перманентна едукација предузетника и механизме информисања и промовисање    предузетника; 
- ревитализација постојећих индустријских капацитета који имају тржишну перспективу; 
- подстицање развоја мањих индустријских погона у свим насељима општине у оквиру постојећих или 

новоформираних радних зона − подстицати производњу која има сировинску базу у околини; 
- формирање општинског инвестиционог фонда за подршку новоформираним привредним субјектима 

(start up), а посебно привредним субјектима који се баве новим технологијама. 
 
Трговина 
- подстицање равномерног распореда трговинских објеката вишег техничког стандарда у свим 

насељима;  
- побољшање понуде из домена трговине повременог снабдевања. 
 
Угоститељство 
- стављање у функцију постојећих неискоришћених угоститељских капацитета (хотел Кула, рекреативни 

центар у Кули) и других; 
- подстицање изградње угоститељских капацитета на дефинисаним туристичким локалитетима; 
- подстицање очувања кулинарске баштине повезивањем угоститељских капацитета, угоститељских 

образовних профила, културно уметничких удружења, удружења жена и њихово укључивање у 
културне манифестације, сеоске славе и друге адекватне поводе; 

- подизање нивоа угоститељских услуга у свим објектима.  
 
Занатство идруге услуге  
- подстицање очувања старих и традиционалних заната у складу и са комплементарним етно-туризмом; 
- формирање општинског фонда за развој занатства – подстицајне мере за отварање предузетничких 

радњи за обављање занатских и других услуга у свим насељима, сагласно потребама насеља и 
учесталошћу пружања услуга. 

 
Туризам 
- израда туристичке основе општине ради утврђивања потенцијала и форми и мера туризма; 
- повезивање државних и општинских институција у циљу стављања површина и објеката од културно-

историјског значаја у функцију туризма; 
- израда планске и техничке документације за планом утврђеног здравствено-рекреативног туристичког 

комплекса комерцијалне бање на локалитету Развала; 
- изградња и развој капацитета етно, ловног, транзитног, едукативног, спортског, излетничког и других 

видова туристичке понуде.  
 
Заштита животне средине 
- санација и рекултивација постојећих депонија и постепен прелаз на регионални систем управљања 

отпадом у складу са Националном стратегијом и Законом; 
- измештање транзитног саобраћаја изван насеља; 
- реализацијом планираних инфраструктурних и комуналних објеката као и повећање површина под 

заштитним зеленилом, шумама и другим активностима зауставиће се деградација животне средине; 
- имплементација мера дефинисаних стратешком проценом утицаја просторног плана општине Кула на 

животну средину обезбедиће се заштита животне средине на принципима одрживог развоја. 
 
Непокретна културна добра 
- израда документације, у складу са одредбама Закона о културним добрима, за све категорије 

проглашених и евидентираних непокретних добара ради сагледавања постојећег стања и планирања 
њихове даље заштите.  

 
 
3. ПРИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ  

ОГРАНИЧЕЊА – ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 
3.1. Географски положај  
 
Насеље Липар са припадајућом атаром је саставни део територије општине Кула, која је део 
функционалног урбаног подручја Сомбор у АП Војводини. Липар се налази у северном делу територије 
општине Кула на вишем терену - Телечкој заравни са котама око 110m нм.   
 
Кроз насеље се пружа државни пут II А реда број 108 Бачка Паланка- Кула - Бачка Топола, који повезује 
ово насеље у правцу север–југ са ширим простором. Липар пресецају и два радијална правца 
општинских путева и то према Црвенки и према Малом Иђошу у правцу исток - запад.  
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Геолошки и геоморфолошки услови 

 
Геолошки састав терена на подручју на којем се налази насеље са припадајућом катастарском 
општином, одликује се особинама које су карактеристичне за читав Панонски басен. Главно геолошко 
обележје простора и шире је обилан нанос леса на неогеној основи. Преко лесне подлоге 
распрострањени су различити педолошки слојеви који су се формирали под утицајем спољних и 
унутрашњих процеса. 
 
Насеље се налази на простору лесне заравни. Облик и састав лесне заравни је резултат еолских 
процеса. Битна одлика рељефа лесне заравни је појава плитких депресија и  вијугавих полукружних 
удубљења која су међусобно раздвојена узвишењима у облику дина. Ови микрорељефни облици дају 
лесној заравни изглед благе заталасаности. Веома значајан морфолошки елемент на простору лесне 
заравни су долови који су повремено испуњени водом услед сливања падавина са платоа лесне заравни. 
Један од ових долова се простире на територији катастарске општине Липар – то је долина Буси. 
 
Висина  лесне заравни креће се од  95 m нм до 120 m нм. 

 
Хидролошке карактеристике 
             
На подручју Липара се налази мелиоративни систем  Криваја 2, али се ни један од канала не налази у 
самом насељу, већ у атару насеља. Овај систем се може користити за пријем атмосферских и 
пречишћених отпадних вода из насеља. 
 
Подземне воде - насеље Липар никад није угрожено од сувишних подземних вода, јер се ниво 
подземних вода стално налази на дубинама испод 1,5m. 
 
На ширем подручју насеља Липар, подземне воде се углавном захватају из две издани, фреатске и 
субфреатске. Фреатска издан се користи за све потребе осим за пиће становништва. Вода за пиће се 
црпи из субфреатске издани на дубини од 120 и више метара. 
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Географске карактеристике и климатске прилике 

На простору насеља и атара  Липара се налазе следећи типови земљишта:    
 чернозем карбонатни, 
 ливадска црница карбонатна и 
 ритска црница карбонатна. 

 
Сеизмолошке карактеристике 
На простору Војводине, што значи да је и на територији Липара могуће очекивати максимални интезитет 
земљотреса од 8 степени МЦЗ скале. 
 
Законодавац је предвидео могућност посебних истраживања како би се утврдили пројектни параметри  
конкретних локација. 
 
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. 

 
Климатске карактеристике 
Климатске карактеристике простора, на којем се налази Липар и шире, имају карактеристике умерено - 
континенталне климе са специфичностима субхумидне и микротермалне климе. Прелазна годишња доба 
се одликују променљивошћу времена са топлијом јесени од пролећа. У летњем периоду услед  
померања поља високог ваздушног притиска према северу, ово подручје је под утицајем Азорског 
антициклона са доста стабилним временским приликама и повременим краћим пљусковима. Зими су 
временске прилике под утицајем антициклонске активности са Атланског океана и Средоземног мора и 
зимског тзв. Сибирског антициклона. 
 
Температура ваздуха 
Температура ваздуха је један од најзначајнијих климатских елемената. 
 

С обзиром да Липар нема своју метеоролошку станицу, коришћени су подаци за метеоролошку станицу 
Сомбор,  која се налази 30 km северозападно од насеља. 
 
Просечна годишња температура ваздуха измерена у овој станици  (период посматрања је од 1950-2002. 
год.) је 10,7ºС а за АП Војводину је 11,0ºС. Најтоплији је месец јул са Тс = 21,2ºС (Војводина 21,3ºС), а 
најхладинији јануар са ТС= - 0,9ºС (АП Војводина - О,7ºС). 

 
Амплитуда годишњег колебања је за Сомбор  22,1ºС, а за АП Војводину 22,0ºС. 
 
Екстремне температуре ваздуха забележене у посматраном периоду (1950-2003. год.) у  Сомбору су 
екстремни максимум +39,6ºС (забележен 01. 07. 1950. год.) и екстремни минимум -27,2ºС (забележен 
24.01.1963. год.). Амплитуда између екстремних вредности је 66,8ºС. 
 
Просечан број мразних дана у Сомбору је 19,5 а за АП Војводину 18,7 дана. Средњи датум појаве првог 

мраза је 22. октобар, а последњег 12. април. Трајање мразног периода је 172 дана. 
 
Средња учесталост ледених дана у току године је у Сомбору 20,9, а у АП Војводини 20,1 дан. Средња 
учесталост тропских дана у Сомбору је 26,о дана а у АП Војводини 26,4 дана.  

                                         
Ветар 
Најчешћи ветар на овом простору је из југоисточног правца са 146%о, затим по честини јављања долази 
северозападни ветар са честином јављања од 142%о, најмању учесталост има североисточни ветар са 
77%о. Учесталост тишина је 110%о. 
 
Просечна годишња учесталост ветрова са преко 6 степени Бофорове скале износи у Сомбору 10,4 дана а 
у АП Војводини 15,8 дана. 

 
Падавине 
Просечна годишња сума падавина (период 1950-2003. година) износила је за Сомбор 589 mm, а за АП 
Војводину 588 mm.  
 
Највећа годишња количина падавина у посматраном периоду (1950.- 2005.год.) износила је 911,6 mm, 
измерена 1955. године. Највећа месечна количина падавина у посматраном периоду је износила 300,4 
mm, а измерена је у октобру 1963. године. Највећа дневна количина падавина у посматраном периоду 
измерена је 30.06.1974. године и износила је 83,3 mm. 
 



 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЛИПАР 

 

- 10 - 

Просечан број дана са снежним падавинама је 17,9 дана, за АП Војводину 18,5 дана. Просечна годишња 

дужина трајања снежног покривача је 27,7 дана а за АП Војводину 28,5 дана. 
 
Просечан број дана са маглом је 28,7 дана, а за АП Војводину 28,3 дана. 
 
Просечан број дана са градом је 1,3 дана и за метеоролошку станицу Сомбор и за АП Војводину. 
 
Инсолација 
Инсолација је дужина трајања сунчевог сјаја.  
Средња годишња сума осунчавања за Сомбор је 2031 час, највећа је у јулу 288,4 часа, а најмања у 
децембру 54,9 часова. 
 
На основу изнетих података може се закључити да климатске карактеристике  на датом простору не 
одступају од просечних вредности за АП Војводину и не представљају ограничавајући фактор 
коришћења простора. 
 
Прираштај становништва и статистички подаци 
Кретање броја становника је један од индикатора друштвено-економског развоја једног насеља, али и 
општег привредног и социјалног стања и миграционих кретања у широј друштвеној заједници. Услед 
деаграризације села дошло је до миграционих кретања на релацији село - град нарочито млађег 
становништва што је довело до демографског пражњења села и промена у старосној структури 
становништва, односно до "старења" села. Ове промене се уочавају и у насељу Липар. Изузетак је  
попис из 2002. године када је број становника повећан за 385 становника у односу на 1991. годину. По 
попису становника 2011. године Липар је имао 1482 становника у 535 домаћинстава.  
 
Кретање броја и величине домаћинстава 
Број домаћинстава у Липару расте док број становника опада тако да опада и просечна величина 
домаћинстава. Просечна величина домаћинстава за Липар 2,8 становника по домаћинству.  
 
Старосно - полна структура становништва 
У старосној структури становништва преовлађује старије становништво. У полној структури незнатно је 
већи број мушког становништва у односу на број женског становништва. 
 
 
3.2. Начин коришћења простора 

 
Површина грађевинског реона насеља Липар износи 212ha 06a 16m².  
 
Насеље је једна административна целина и представља једну месну заједницу.  
 
Постојећа организација унутар грађевинског реона је последица досадашњег начина живљења, потреба 
становника и делом плански дефинисаних смерница. 

 
Доминантан правац пружања је северисток-југозапад са главном насељском саобраћајницом по осовини 
а истовремено је и државни пут. 
 
Валоризацијом насеља и насељских активности, уочава се да је породично становање са економским 
двориштем организовано на великим грађевинским парцелама. Породсично становање је чини претежну 
намену  насеља, што је типично за сеоска насеља.  
 
Развијена је индивидуална пољопривредна производња (ратарство, сточарство, воћарство и 
виноградарство) што је допринело задржавању величине грађевинских парцела породичног становања у 
већем делу насеља (у постојећим просторним целинама-блоковима, није дошло до значајног повећања 
густине насељености).   
 
Структуралну саобраћајну матрицу насеља чине паралелне саобраћајнице у релативно правилном 
растеру. Карактеристични су широки улични коридори на правцу пружања исток-запад. 

 
Формирани улични коридори са широм регулацијом су управни на правац пружања главне насељске 
саобраћајнице а попречним улицама (са нешто ужом регулацијом) се остварује веза са попречним 
улицама. 
 
Густина насељености износи 8,71ст/ha.  
 
У центру насеља, формираном на раскрсници двеју главних улица Мире Ратковић и Маршала Тита, су 
организоване све насељске јавне функције, образовне, културне, здравствене, комуналне, објекта 



 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ЛИПАР 

 

- 11 - 

услуга. Осим породичних стамбених објеката, у центру насеља је изграђен и објекат вишепородичног 

становања. 
 
Радна зона није формирана. Зачеци развоја прерађивачких капацитета су у југозападном и 
северозападном делу насеља, где су изграђене фабрике за прераду пољопривредних производа: млин 
са силосима и кланица. 
 
Спортско рекреативна функција насеља је недовољно неразвијена. Евидентирано је фудбалско 
игралиште, формирано унутар блока Г1 у контакту са зоном становања с једне и радне зоне са друге 
стране.  
 
Гробље је формирано на периферији насеља, непосредно уз границу грађевинског реона, где постоје 
просторне могућности за евентуална проширења. 
 
Водозахват је формиран у центру насеља и у блоку Г2. 
 
У оквиру границе грађевинског реона су евидентиране неизграђене површине које се користе за 
пољопривредну производњу. Исте површине су погодне за формирање зона које су се почеле 
формирати у непосредној околини: за потребе проширење гробља, за потребе формирања 
грађевинских парцела породичног становања, за потребе формирања радне зоне.  
 
Југозападно од насеља, на удаљености од око 700m, формирана је депоније отпадних материја која 
није у функцији.  
 
Прикупљање и одвоз комуналног отпада на депонију у Кули врши ЈКП Комуналац Кула. 

 
Простор је изграђен претежно објектима породичног становања са пратећим објектима у оквиру 
породичног домаћинстава којима је пољопривредна производња основна или додатна делатност. Мали 
је број домаћинстава које обављају делатности из области услуга и трговине.  

 
Стамбени објекти су најчешће постављени на регулацију, углавном приземни (мали је број објеката који 
имају етаже), постављени су тако да затварају блокове различитих површина, правилног облика. Унутар 
блокова неизграђене површине користе се као обрадиво пољопривредно земљиште: повртњаци, 
пластеници и засади воћа.  
 
По ободу насеља ка атару су уиситњенице парцеле са стамбеним објектима породичних домаћинстава. 
Парцеле су формиране за потребе становања без економског дворишта. Велики број објеката су двојни 
и грађене за потребе смештаја избеглих и прогнаних лица. 

 
Породично становање организовано је на парцелама различитих површина од приближно 450m² до 
5.600m² у блоковима који су изграђени. На већем броју парцела организована су економска дворишта.  
 
Стање и капацитети јавних служби 

 
Образовање  
Основно образовање се одвија у објектима основне школе "Никола Тесла". Настава се одвија у два 
одвојена објекта, школској згради и фискултурној сали. Школску зграду чине стари и нови објекат који 
су функционално повезани у једну целину. Стари део школе је приземан, површине 234m2, грађен је 
1926. године. Нови део школе је По+П+1, површине 1.153m2, грађен 2003. године. Фискултурна сала 
налази се на засебној  локацији удаљена од објеката школе око 100m. Фискултурна сала и здравствена 
станица чине  грађевинску целину, функционално одвојену. Ученици одлазећи на наставу у фискултурну 
дворану морају прећи Улицу М. Ратковића. 
 
Објекати школе прикључени су насељску инфраструктуру: водовод, нн мрежа, ТФ мрежа.  
 
Загревање објеката је из сопствене централне котларнице која је смештена у подрумским просторијама 
школе-енергент угаљ. 

 
Одвођење фекалних вода је решено путем септичке јаме која се налази унутар парцеле, у дворишту. 
 
Отворени спортски терени који се користе у току наставе су у непосредном окружењу школе.   
 
Предшколска установа 
Предшколска установа "Бамби" Кула, вртић "Рода" Липар смештена је у једном од објеката Основне 
школе "Никола Тесла". Објекат је приземан, површине око 200m2, изграђен 1925. године, адаптиран за 
потребе предшколске установе 2003. године. Објекат је прикључен на насељску инфраструктуру: 
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водовод, нн мрежа, ТФ мрежа, загревање објеката је из централне котларнице школе. Користе око 

600m2  sслободних површина у дворишту школе.   
 
Здравство 
Здравствену заштиту становништва врше службе Дома здравља Кула у здравственој станици Липар. 
Зграда је грађена 50-их година прошлог века, приземна. Организован је рад апотеке. 
 
Објекат је прикључен на насељску инфраструктуру: водовод, нн мрежа, ТФ мрежа, загревање објеката 
је на електричну енергију. 
 
Одвођење фекалних вода је решено путем септичке јаме која се налази унутар парцеле-у дворишту. 
 
Ветеринарска станица 
Ветеринарска заштита животиња врши се у згради ветеринарске амбуланте. Објекат је приземан, грађен 
је 60-их година. У објекту је поред амбуланте изграђен и службени стан. 
 
Култура 
Културне активности, манифестације, библиотека, рад друштава,  прославе, промоције и друге културне 
активности одвијају се једном објекту. Зграда је приземна, власништво је ЗЗ "Соколац" из Липара. 
 
Објекат је прикључен на насељску инфраструктуру: водовод, нн мрежа, ТФ мрежа, загревање објеката 
је из сопствене централне котларнице која је смештена уз објекат-енергент угаљ. 
Одвођење фекалних вода је решено путем септичке јаме која се налази унутар парцеле-у дворишту. 
 
Физичка култура 
Физичка култура у насељу није развијена. Физичка култура у насељу се одвија кроз рад спортског 
друштва. 
 
Од спортских зартворених или отворених терена у Липару је евидентирано фудбалско игралиште, 
недовољно опремљено пратећим садржајима, без могућности већег ширења и отворени спортски 
терени који су изграђени за потребе одвијања наставе физичке културе.  Користе се за спортске 
активности свих потенцијалних корисника. 
 
Локална самоуправа 
Месна заједница Липар је образована за задовољење потреба локалног становништва. Месна заједница 
поверене послове обавља унутар једног објекта. Зграда је грађена 30.-их година прошлог века, 
спратности По+П и у површини од око 300m2. Унутар објекта поред просторија месне заједнице су и 
просторије месне канцеларије, просторија удружења грађана: ловачки дом и шах клуб, унутар објекта 
врши се пословна-финансијска делатност банке, део просторија су ван функције-дечији вртић.  

 
Објекат је прикључен на насељску инфраструктуру: водовод, нн мрежа, ТФ мрежа, загревање објеката 
је из централне котларнице која се налази у подрумским просторијама Месне заједнице. Енергент је 
чврсто гориво. 

 
Одвођење фекалних вода је решено путем септичке јаме која се налази унутар парцеле-у дворишту. 
 
 
3.3. Подаци о инфраструктурним системима,  
        комуналним објектима и површинама и заштити  
        животне средине 

 
Трасе, коридори и регулација саобраћајница 

 
Липар се налази у средњем делу Бачке, односно у северо-источном делу територије општине Кула. 
Насеље, у правцу север – југ, пресеца државни пут II А реда број 108 Бачка Паланка - Кула -Липар - 
Бачка Топола. 
 
Постојећа улична мрежа формирана је по ортогоналном систему. Улични коридори су различитих 
ширина и крећу се цца од 4,5m до 28,0m, чак иста улица има битно различите ширине на појединим 
попречним профилима. 
 
Укупна дужина уличне мреже насеља износи цца 13.305,0km и изграђен је коловоз у свим улицама са 
застором од асвалтбетона. Само коловоз државног пута у Улици Мaршала Тита има две саобраћајне 
траке, док све остале улице имају ширину коловоза једне саобраћајне траке. 
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Пешачке стазе изграђене су уз обе регулационе линије у Улици Маршала Тита ширине од 1,0m до 2,5 m 

и делимично у осталим улицама у зони центра насеља. 
 
Преглед изграђености насељске саобраћајне  мреже: 

ширина изграђених коловоза (m) Дужина изграђеног 
коловоза (m) 

функција саобрађајница 

6,0 1.430,0 Д.П. II А реда број 108-главна насељ. саобра. 

3,0 11.875,0 остале насељске саобраћајнице 

укупно изграђ.коловози: 13.305,0 (100%) остале насељске саобраћајнице 

укупно неиз. коловози:               - остале насељске саобраћајнице 

Укупна дужина мреже: 13.305,0  

 

Пешачке стазе дужина (m) ширина стазе (m) 

изграђене   2.860,0 (18,7%)          1,0- 2,5 

незграђене         
12.446,0 (81,3%) 

 

Укупно: 15.306,0  

 
С обзиром на мали обим саобраћаја на уличној мрежи нижег ранга за сада нема саобраћајних незгода, 
док су у Улици Маршала Тита, којом пролази државни пут II А реда број 108 одвија саобраћај на правцу 
Бачка Топола-Кула-Липар-Деспотово-Силбаш-Бачка Паланка, евидентиране су саобрађајне незгоде.  
 
Саобраћајним незгодама у главној улици доприноси и хетерогена структура учесника у саобраћају 
(пешаци, бициклисти, трактори и моторна возила) као и локације централних садржаја насеља уз ову 
саобраћајницу.  
 
За површинско одводњавање саобраћајних површина на делу уличне мреже изведена је отворена 
атмосферска канализација која је слабо одржавана, а  на делу мреже није ни изведена што има за 
последицу брже хабање коловозне конструкције. 
 
Јавни паркинг за путничка возила изграђен је испред поште уз коловоз Улице Иве Лоле Рибара. 
 
За снабдевање возила погонским горивом нема изграђене јавне пумпне станице.  
 
Јавни линијски превоз путника обавља предузеће ''Путоказ'' из Куле са регистрованим поласцима у току 
школске године на релацији Кула-Липар 6 полазака и Врбас-Кула-Липар 3 поласка и "Тител превоз" на 
релацији Кула-Бачка Топола -Суботица 3 поласка. 
 
Одлуком о одређивању аутобуских стајалишта на територији Општине Кула (Сл. лист општине Кула, 

број 3/96), на територији насеља Липар одређена су локације два аутобуска стајалишта (за оба смера) 
и то: у Улици Маршала Тита - испред Месне заједнице и Маршала Тита број 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
Аутобуска стајалишта нису употпуности опремљена и обележена према условима Правилника за ову 
врсту објеката.                                                                                                          
Основни проблеми насеља Липар, када је у питању саобрађајна инфраструктура, су: 
- транзитни саобраћај који се одвија главном насељском саобраћајницом којом пролази државни пут II 

А реда број 108, са свим негативним ефектима на животну средину: бука, вибрације, издувни гасови, 
угрожена безбедност учесника у саобраћају и др; 

- недостатак путева са савременим коловозом за краће везе Липара са суседним насељима: Нова 
Црвенка, Мали Иђош и др; 

- недостатак уређених јавних паркинга за путничка возила у централној зони где су лоцирани јавни 
објекти; 

- недостатак јавне пумпне станице за снабдевање возила погонским горивом. 
 
Мрежа и расположиви капацитети  
 јавне комуналне инфраструктуре 

 
Водозахват и водоводна мрежа 
Водозахват насеља Липар тренутно подразумева три бунара од којих су два прикључена на насељску 
водоводну мрежу. Оба активна бунара (оријентационо 500l/min) се налази у самом центру насеља те је 
практично немогуће формирати зоне санитарне заштите водозахвата. Локација трећег бунара (600l/min) 
је на јужном делу насеља, у оквиру планираног водозахвата. Тренутно се каптира водоносна издан са 
дубине 80 – 150m. Имајући у виду анализе захваћене воде намеће се потреба кондиционирања исте. За 
насељски водозахват није израђен Елаборат о изради зона и појасева заштите изворишта 
водоснабдевања.  
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Водоводна мрежа насеља Липар је изведена у укупној дужини од око 14km. Насељским водоводом су 

обухваћена сва домаћинства. Постојећа мрежа је изведена од азбестцементних цеви унутрашњих 
пречника од 50, 80 и 100mm. Иста је изграђена делимично као прстенаста, а делом као граната мрежа а 
опште стање мреже алармантно упозорава на неопходну реконструкцију целокупног система. 
 
Атмосферска канализација 
Отворени улични јаркови су евидентирани као решење атмосферске канализације у насељу Липар. 
Оријентационо, више од половине насеља има решену атмосферску канализацију. Обзиром на 
специфичну хидрографско-топографску ситуацију унутар и око насеља, наведени јаркови атмосферске 
канализације имају углавном само упијајућу функцију.  
 

Фекална канализација 
Фекална канализација у Липару није изведена. 
 
Снабдевање електричном енергијом  

Насељено место Липар се напаја електричном енергијом преко 20 kV извода "Липар" из ТС 110/20 kV 
"Црвенка 1"  ЕД Сомбор и преко извода „Жељезничка станица“ ЕД Врбас. 
 
Са 20 kV извода ТС 110/20 kV се напајају све дистрибутивне ТС 20/0,4 kV.  
 
Комплетна мрежа ВН је на 20 kV напонском нивоу. Водови високог напона су углавном ваздушни, на 
бетонским стубовима, изведени проводницима АлЧе 3х95 mm2 и АлЧе 3х50 mm2.   
 
Високонапонски кабловски водови су заступљени на деловима увода у ТС и делом у центру насеља. 
 
Водови високог напона су у добром стању. 
 
У насељу има 8 дистрибутивних трафостаница, од којих је једна зидана, једна МБТС а 6 су стубне. 
 

Велики потрошачи имају сопствене трафостанице.  
 
Све постојеће трафостанице су реконструисане за напонски ниво 20 kV, а у погледу инсталисаних 
капацитета у некима од њих постоји могућност замене постојећих трансформатора већим, до величине 
максималне снаге. 
 
НН мрежа је, такође, највећим делом изведена као надземна на бетонским стубовима, док је један део 
на дрвеним стубовима. У центру насеља део НН мреже је изведена подземним кабловима.  
 
Јавно и интерно осветљење 
Као и у целој општини Кула, тако и у Липару до 2005. године јавно осветлење је заступљено, али је 
застарело, скромног квалитета. Скоро сви простори су били недовољно и неадекватно осветљени.  
 
Неефикасне живине светиљке и светиљке са сијалицама са ужареним влакном се налазе на стубовима и 
поред неконцентрисаног осветљења загађују околину. 
 
Током 2006. и 2007. године приступило се инвестицији замене расветних тела у општини Кула новим 
расветним телима, чиме се омогућава уштеда утрошене електричне енергије и трошкова одржавања. У 
склопу ове инвестиције у насељеном месту Липар је извршена замена постојећих неадекватних 
светиљки светиљкама са натријумовом сијалицом, а уграђен је и одређени број нових светиљки, тако да 
се може рећи да је стање јавног осветљења задовољавајуће. 
 
ПТТ и кабловски-дистрибутивни систем 
У насељу Липар ради једна јединица поштанске мреже која опслужује све поштанске услуге, као и неке 
посебно уговорене (наплата рачуна, штедња и сл). 
 
Пошта има један шалтер. 
 

Достава пошиљки је организована у једном доставном реону. 
 
Број постављених поштанских сандучића је 1. 
 
Просторије поштанске јединице задовољавају потребе. Није планирано проширење мреже поштанског 
саобраћаја. 
  
Телефонска централа је крајња спојена радио-релејним путем са чворном централом у Кули.   
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Телефонска централа је смештена у просторије поште, које пружају пуну заштиту од намерних и 

случајних повређивања. 
 
Претплатнички ТТ каблови примарне и секундарне месне мреже су положени поред тротоара и у 
зеленом појасу подземно и то са једне стране у ужим улицама, а са обе стране у ширим улицама. Део 
водова је положен надземно. 
 
Телекомуникациона инфраструктура и РТВ системи 
ТЕЛЕНОР на подручју насеља Липар има једну базну станицу контејнерског типа. У раду је и радио-
релејни правац Липар-Ловћенац. 
 
На подручју обраде РТС нема емисионих објеката – предајника, репетитора као ни СТ и КТ предајника. 
Такође, нема ни постојећих РР коридора РТС. 
 
 У насељу нема елемената кабловског дистрибутивног система (КДС), као ни заједничких антенских 
система. 
 
Гасна мрежа 
У Липару је изграђена: 
- главна мерно регулациона станица са прикључком на гасовод Кула-Липар 
- дистрибутивна гасна мрежа  
 
Нископритисна мрежа је изграђена и у експлоатацији је. Не поседујемо тачан податак о постојећој 
потрошњи гаса нити броју прикључака. За све потенцијалне потрошаче постоје услови за прикључак са 
мреже средњег притиска и за потрошаче са дистрибутивне гасне мреже. 
 
Снабдевање гасом индустријских потрошача врши се са постојеће средње притисне гасне мреже. 
Снабдевање гасом индустријских потрошача је преко сопствених МРС, уколико се утврди потреба за 
градњом заједничке МРС иста се може градити на засебној парцели или унутар парцела на којима су 
изграђени објекти - потенцијални потрошачи. 
 
Инсталације грејања - топлотни потрошачи у насељу имају своје мање топлотне изворе за 
подмирење сопствених потреба. Са изградњом јавних објеката градили су се и сопствени појединачни 
објекти који су загревали зграде. Јавни објекти се загревају са сопствених котларница.  
 

 
3.4. Комуналне делатности 

 
Комуналне делатности у Липару су релативно развијене и унапређују се према могућностима. Општина 
Кула је основала јавна предузећа за обављање комуналне делатности за насеља на територији Општине 
кула. Липар је у надлежности ЈКП Комуналац Кула. Област водоснабдеваља становништва није предата 
од стране Месне заједнице тако водоснабдевањем управља Месна заједница. ЈКП Комуналац се укључује 
када се   

 
Зелена пијаца 
Пијачни простор за продају пољопривредних и других производа је тренутно организован на платоу у 
Улици Иве Лоле Рибара, непосредно уз објекат месне заједнице. Простор је неопремљен, а продајна 
места су обележена на платоу. Потребно је уређење простора зелене пијаце. 

 
Водозахват  
Водозахват насеља Липар тренутно подразумева три бунара од којих су два прикључена на насељску 
водоводну мрежу. Оба активна бунара (оријентационо 500l/min) се налазе у самом центру насеља те је 
практично немогуће формирати зоне санитарне заштите водозахвата. Локација трећег бунара (600l/min) 
је на јужном делу насеља, у оквиру планираног водозахвата. Тренутно се каптира водоносна издан са 
дубина 80 - 150m. Имајући у виду анализе захваћене воде намеће се потреба кондиционирања исте. За 
насељски водозахват није израђен Елаборат о изради зона и појасева заштите изворишта 
водоснабдевања.  
 
Депонија комуналног отпада 
Депонија комуналног отпада се налази  југозападно у односу на насеље на  удаљености од приближно 
700 m од грађевинског реона насеља. Депонија није уређена у складу са важећим прописима, односно 
нема ободни насип, ограду, приступни пут од тврдог материјала, водонепропусно дно, једино се на 
депонији врши засипање смећа земљом.  
 
Одвоз комуналног отпада из насеља се врши организовано на депонију комуналног отпада у Кули, а у 
надлежности је ЈКП Комуналац Кула. 
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Гробље 

Налази се непоседно уз границу грађевинског рејона, у источном делу насеља. Укупна површина износи 
око 1,74ha. Гробље се рационално користи са ортогоналним распоредом гробних места и изградњом 
пешачких и приступних стаза. На гробљу је изграђена капела. Обезбеђен је приступ гробљу, као и 
довољан број паркинг места. 
Локација гробља омогућава простор за проширење, с обзиром на искориштеност постојећег. 
Одражавање гробља 

       
Постојеће јавно зеленило 
 
Анализа постојећег јавног зеленила 
У сарадњи са надлежним службама месне заједнице насеља Липар, дошло се до неких, додуше 
недовољних, података о стању зеленила, који би се могли користити за анализу и оцену вредности тог 
зеленила. У ту сврху коришћен је рад на терену. Стање постојећег зеленила насеља Липар установљено 
је на основу прегледа истог на лицу места.  
 
Зеленило насеља Липар претежно је подизано спонтано, што значи да су у насеље уношене разне 
шумске, декоративне и воћне врсте дрвећа и жбуња (грмља). Последица спонтаног уношења зеленила 
огледа се у старосној разнодобности, неадекватном распореду дрвећа као и у неодговарајућем избору 
врста биљне вегетације, неодговарајућем избору положаја за поједине врсте, неадекватној густоћи и др. 
 
Улично зеленило 
Определење за форму и вид озелењавања улица проистекао је из потреба које произилазе из концепта 
урбанизације, а у циљу непосредне заштите и побољшања санитарно-хигијенских услова уличног 
простора. Улично зеленило чини основну шему повезивања насеља и шире – атара, што значи, оно 
повезује зелене површине ужег подручја са зеленим површинама ширег подручја.  
 
Улично зеленило чине дрвореди дуж уличних коридора које прате травњаци. 
 

Улично зеленило на простору обраде је најзаступљенији тип зеленила у насељу. Подизано је спонтано, 
индивидуално, а то значи свако испред своје куће садио је биљке према својим могућностима и жељама. 
Последица тога је хаотичност и несклад. Обилазећи терен на неким деловима улица запажамо прегусто 
зеленило, на неким недовољно, а врло ретко виђамо да је добро тј. правилно постављено – уређено. У 
великом проценту заступљене су воћке које су у лошем стању и неодржаване – нису неговане. 
Разноликост врста је присутна, па тако срећемо следеће врсте: Aesculus  hippocastanum (дивљи кестен), 
Juglans regia (орах), Betula alba (бреза), Salix sp (врба), Populus sp (топола), Robinia pseudoacacia 
(багрем), Tilia sp (липа), Acer sp (јавор), Fraxinus sp ( јасен), Ulmus sp (брест), Pinus nigra (црни бор), 
Picea omorika (Панчићева оморика), Picea abies  (обична смрча) , Picea pungens (сребрна смрча), Thuja 
occidentalis (западна туја), Thuja orientalis (источна туја), Hibiscus  sp (хибискус), Syringa sp (јоргован) 
воћке (шљиве, нешто вишања, јабуке) итд. 
 
У целини гледано постојеће улично зеленило насеља Липар, не задовољава основне функције уличног 
зеленила простора обраде посебно са гледишта: здравствено-хигијенских, социјално-друштвених, 

амбијентално-естетских, заштитних, климатолошких, културних, рекреационих и других аспеката. 
Основна карактеристика овог типа зеленила у насељу Липар је да га има, здравствено стање воћака које 
су најбројније је лоше, попуњеност дрвореда је неуједначена, травњаци закоровљени и непокошени, 
хаотичност при уношењу декоративних врста итд. 
 
Парковско зеленило 
 
Простире се на две локације и то парк на углу Улице Свтозара Марковића и Маршала Тита површине око 
3334 мет. квадратних, на којем ништа није урађено- неколико садница засађено (Пинус нигра, Пицеа 
сп.), и самоникли травњак без икаквог одржавања. Може се слободно рећи, простор који није приведен 
намени. 
 
Парк на углу Улице М. Ратковића и М. Тита површине око 2140 мет. квадратних на  којем такође није 
ништа урађено - неколико стабала лишћара прсног пречника око 30cm (Аесцулус хиппоцастанус, Ацер 
сп, Бетула сп, Робиниа сп, Тхуја сп, итд.) и травњак. 
И једна и друга локација су репрезентативне за парковско зеленило и треба их пажљиво осмислити и 
привести намени. 
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3.5. Стање животне средине и евидентирани загађивачи 

 
На територији општине Кула, се не врше редовна мерења емисије штетних материја у земљу, ваздух и 
воду и не постоје поуздани подаци о стању квалитета животне средине. Ова констатација се односи и на 
насељено место Липар за које не располажемо подацима  о стању и квалитету животне средине.  
 
Међутим, евидентно је да постоји одређен степен загађења животне средине, јер  насеље нема фекалну 
канализациону мрежу нити уређај за пречишћавање отпадних вода, нема уређену депонију. 
 
Проблем одвођења отпадних вода индустрије из радних зона (нарочито из  кланице) је такође присутан 
у насељу. Отпадне воде и из ових зона се недовољно пречишћене упуштају у ток Криваје. 

 
 
4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
4.1. Циљеви уређења и изградње насеља и основни програмски елементи 
 
Основни циљ израде урбанистичког плана је стварање планског основа за даљи развој свих функција 
које је насеље Липар у досадашњем развоју стекао са пратећим садржајима (инфра и супраструктуре). 
Даљи несметан развој у затеченим новонасталим друштвеним, економским и социјалним околностима 
потребно је обезбедити на затеченом простору.  
 
Посебно је важно обезбедити доступност примарној мрежи јавних служби и то у областима: државне 
управе, образовања, социјалне и здравствене заштите, културе, МУП-а, националнe службe за 
запошљавање, службe за катастар непокретности, информисање и комуникацију, комуналне и 
саобраћајне инфраструктуре, рекреације и спортских објеката.  
 
Развој јавних служби заснован је на постојећој мрежи објеката, потребама корисника, примени 
савремених информатичких и других комуникационих средстава и новим улагањима јавног и приватног 
сектора. 
 
Привредна рецесија а тиме и смањена буџетска издвајања за друштвене делатности утицали су да добар 
део јавних институција и комуналних услуга не задовољавају стандарде и потребе становника, чиме је 
отежан рад и пружање услуга корисницима. 
 
Негативни природни прираштај допринео је погоршању виталних карактеристика становништва, према 
расположивим подацима између два пописа становништва. Рад јавних служби је  нажалост у директној 
корелацији са бројем корисника и њиховим потребама.  
 
Циљеви развоја, уређења и заштите  подручја обухваћеног планом, су: 

- стварање планског основа за организовани просторни развој, заштиту и уређење насеља; 
- рационално коришћење простора ради повећања функционалне и развојне ефикасности; 
- задржавање становништва обезбеђивањем простора за рад који неће угрожавати становање али 

ће бити доступан корисницима; 
- стварање предуслова за ефикасније повезивање насељa унутар територије општине и са 
општинама у окружењу; 
- очување, унапређење и заштита природе и непокретних културних добара; 
- интеграција заштите животне средине у све појединачне, секторске политике и стратегије 
развоја; 
- планирање и одрживо коришћење природних ресурса, добара и енергије;  
- подстицање производње и примене технологије које смањују загађивање животне средине и 
генерисање отпада; 
- рекултивација и санација постојеће депоније отпада; 
- изградња рециклажног дворишта; 
- комунално опремање, реконструкција насељске водоводне мреже; 
- реконструкција постојећих колских и пешачких површина и изградња планиране насељске 
инфраструктуре; 

- стварање планског основа за регулацију уличних коридора као предуслова за реконструкцију и 
изградњу насељске инфраструктуре; 
- повезивање на насељску комуналну инфраструктуру изграђених површина у контактној зони са 
грађевинским подручјем; 
- подстицање коришћења обновљивих извора енергије и ресурса;  
- проширење насељског водозахвата у блоку Г2 са обезбеђивањем зона и појасева заштите 
изворишта водоснабдевања; 
- изградња општинских путева на правцима: Липар – Нова Црвенка, Липар - Мaли Иђош и Липар - 
Панонија;  
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- изградња обилазнице ДП II реда (Р-119) ван насеља, чиме ће се елиминисати транзитни 

саобраћај из насељског ткива; 
- изградња бициклистичке стазе дуж Улице Маршала Тита; 

 
 
5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА У ОБУХВАТУ ПЛАНА  
 
Простор у обухвату Плана садржаће јасно издефинисане елементе на основу којих ће се вршити 
спровођење планских решења. 
 
Дефинисаће се зоне претежне намене, насељски садржаји и комунална инфраструктура и утврдити 
правила уређења и грађења за простор у обухвату Плана.  
 
Предложена је измена границе грађевинског реона насеља Липар. Смањење је  у југозападном делу  и 
односи се на површине где се врши узгој винове лозе. Повећање грађевинсклог подручја  се односи на 
делове површина на раскрсници – прикључка насељске саобраћајнице са државним  путем –на улзу и 
излазу из насеља. 
 
Планом се задржавају већ издеференциране површине са затеченим наменама: породично становање, 
зона мешовите намене, радна зона, пословна зона, спортско рекреативне површине.  
 
Дефинисање регулације уличних коридора и насељских садржаја јавне намене од јавног интереса: 
образовање и социјана заштита, здравство, култура, објекти државне управе и локалне самоуправе, 
ветеринарска станица, комулане површине и објекти. 
 
Планирано је смањење грађевинског подручја насеља Липар. Смањење је планирано на југозападу–
површине под виноградима. Измена границе грађевинског односи се и на незнатно повећање измена 
код прикључака насељских саобраћајница на коловоз главне   на део задржавања постојеће 
грађевинске површине, која омогућује проширење постојећих и формирање недостајућих функција 
насеља. 
 
Планирано је задржавање постојећег центра насеља, као стамбено пословне зоне, са могућом 
организацијом централних активности и у зони породичног становања. 
 
Постојеће породично становања се у потпуности задржава, са могућношћу проширења и у блок Ј, који је 
и претходним урбанистичким планом, дефинисан као зона породичног становања. Правилима грађења 
ће се дефинисати површине грађевинских парцела које ће омогућити погушћавање зоне становања, а и 
омогућити несметану пољопривредну производњу са капацитетима. 
 
Недостајуће површине за радне зоне формирати у блоковима Г и Х, где је започета изградња 
привредних објеката. На овим површина потребно је формирање грађевинских парцела за изградњу 
складишних и привредних објеката у области прераде и складиштења пољопривредних производа, као и 

других компатабилних делатности, комунално опремљених. Постоји интересовање да се постојећа 
складишта у блоку Г1 обнове и користе за потребе радне зоне. 
 
Проширење гробља је омогућено у непосредној близини постојећег, са формирањем заштитног зеленила 
према насељу. 
 
Недостајуће спортско рекреативне површине се могу организовати проширењем постојећег фудбалског 
игралишта, као и организацијом истих у зонама породичног становања и другим зонама.  
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Биланс планиране намене површина 

 
Површина у обухвату плана је 221,0ha. 
 
Биланс површина у границама грађевинског реона: 

намена Површина ha-a-m2 % 

центар насеља 7-77-00 3,70 

породично становање 124-20-00 56,20 

спортско-рекреативне површине 1-98-00 0,90 

водозахват 0-55-00 0,30 

гробље 3-03-30 1,40 

рециклажно двориште 0-34-90 0,20 

радна зона  11-00-00 5,00 

заштитно зеленило 4-12-00 1,80 

парк-шума 1-93-00 0,90 

улични коридори 48-94-16 22,10 

Површина грађевинског земљишта које се 
изузима из грађевинског подручја Липара и 
пренамењује у пољопривредно  

8-18-80 3,70 

Грађевински реон постојеће УКУПНО 212-06-16 96,20 

Поврина грађевинског земљишта којим се повећава 
грађевинско подручје Липара 

0-9-80 0,04 

Грађевински реон планирано УКУПНО 203-97-16  

 
Биланс површина изван границе грађевинског подручја насеља 

намена Површина ha-a-m2 % 

Сметлиште- санација и рекултивација 2-44-68 1,10 

насељски уређај за пречишћавање отпадних 
вода –УПОВ 

38-56 0,20 

Приступни путеви 3-85-80 1,70 

Пољопривредно земљиште у обухвату плана 2-15-00 0,80 

УКУПНО ОБУХВАТ ПЛАНА 221-00-00 100 

 
 
 
6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 

ПРОСТОРА 

 
План генералне регулације се израђује за цело насеље и комуналане објекте и површине изван граница 
грађевинског подручја а у функцији насеља. Планом се одређује дугорочна пројекција развоја и 
просторног уређења насеља, као и правила регулације, уређења и грађења. План се израђује у циљу 

подршке развоју насеља сеоског карактера. 
 
Израдом Плана ће се сачувати регулација насеља и традиционални рурални амбијент. Утврдиће се 
измењена граница грађевинског реона. Утврдити грађевинско земљиште за јавну намену и остале 
намене. Планом ће се извршити делимична трансформација намена површина насеља у складу са 
новонасталим потребама у домену производње и услуга. 
 
Привођењем планираној намени очекује се унапређење начина коришћења простора.   
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