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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ НА УКРШТАЈУ ДРЖАВНОГ ПУТА ll А 
РЕДА БРОЈ 108 (км 26+324) И ДРЖАВНОГ ПУТА ll А РЕДА БРОЈ 110 У КУЛИ 

 (материјал за рани јавни увид) 
 
УВОД 
 
Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације кружне раскрснице на укрштају државног пута  
ll А реда број 108 (км 26+324) и државног пута ll А реда број 110 у Кули ("Службени лист општине Кула" 
број 32/2021), донета је на седници Скупштине општине Кула дана 29. децембра 2020 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. 

 
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.  
 
Израдом Плана одредиће се регулација на укрштају државног пута ll А реда број 108 (км 26+324) и 
државног пута ll А реда број 110 у Кули и утврдити урбанистички услове за уређење и изградњу истог.  
 
Предметна раскрсница (чвор 10801) налази се на укрштају државног пута IIА реда бр.108 (km 26+324) 
и државног пута IIА реда бр.110 у Кули. У непосредној близини су и прикључци из радних комплекса  и 
насељске саобраћајнице на предметне путеве који ће такође бити предмет разраде овог плана. 
 
Државни пут IIА реда бр.110 на предметној деоници повезује насељено место Кула и насељено место 
Оџаци, док државни пут IIА реда бр.108 спаја Кулу са Савиним Селом. 
 
У постојећем стању, раскрсница је трокрака површинска раскрсница са пресецањем саобраћајних 
токова. Геометрија раскрснице не одговара саобраћајном оптерећењу и саобраћајним токовима. Како 
би се обезбедио потребан простор за кружну раскрсницу, повећава се ширина регулације путног појаса 
у зони раскрснице. 
 
За потребе израде материјала за рани јавни увид, коришћени су податци преузети из идејног решења 
кружне раскрснице на укрштају државног пута II А реда број 108 (км 26+324) и државног пута ll А реда 
број 110 у Кули, књига 2/2- Пројекат саобраћајница број 54/19-ИДР од децембра 2019 .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. 
 
Почетна тачка описа оквирне границе обухвата Плана се налази на тромеђи к. п. број: 8656, 5825/1 и 
9829/1 к.о. Кула. 
Од тромеђе граница у правцу југа прати међну линију к. п. број 9829/1 са 5825/1 до тромеђе к. п. број: 
5825/1, 9829/1 и 9997/1. 
Од тромеђе граница скреће у правцу југоистока и прати међну линију к. п. 9997/1 са 5825 у дужини од 
приближно 90m. 
Од те тачке граница скреће у правцу југозапада пресецајући к.п. број 9997/1 до четворомеђе к.п. број 
8659/1, 9997/1, 8661/1 и 8660/1. 
Од четворомеђе граница прати међну линију к. п. број 8659/1 са 8661/1 до тромеђе к.п. број 8659/1, 
8661/1 и 10000/2 (на граници грађевинског подручја). 
Од тромеђе граница у истом правцу пресеца к.п. број 10000/2 до тромеђе к.п. број 8659/2, 8661/2 и 
9812. 
Од тромеђе граница скреће у правцу северозапада и прати међну линију  к.п. број 8659/2, са 9812 до 
тромеђе к.п. број 9812, 8659/2 и 9829/2. 
Од тромеђе граница скреће у правцу југозапада и пресеца к.п. број 9812 до ломне тачке на међној 
линији к.п. број 9812 са 10000/1. 
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Од те тачке граница у истом правцу прати међну линију к.п. број 9829/2 са 10000/1 до тромеђе к.п. 
број 10000/1, 8722/2 и 9812. 
Од те тачке граница скреће у правцу северозапада и пресеца к.п. број 9812, 9829/2 и 9739/2 до међне 
линије к.п. број 9739/2 са 8622 (на граници грађевинског подручја). 
Од те тачке граница скреће ка североистоку и прати међну линију (границу грађевинског подручја) к.п. 
број 8656 са 9739/1 до тромеђе к.п. број 8656, 9739/1 и 9829/1. 
Од тромеђе граница у истом правцу прати међну линију к.п. број 8656 са 9829/1 до почетне тачке 
границе обухвата Плана. 
 
Укупна површина оквирног обухвата Плана износи 3,8ha. 
 
 
2.  ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА 
 
2.1. Извод из Регионалног просторног плана Аутономне Покрајине Војводине 
      (Сл. гласник АП Војводине, број 22/11)    
 
Регионалним просторним планом АП Војводине ("Сл. лист АПВ", бр.22/11), утврђени су коридори 
државних путева. Одрживи развој саобраћајне и путне инфраструктуре у АП Војводини засниваће се на 
следећим принципима: 
- ефикасност и безбедност, што подразумева пројектовање и реализацију решења у складу са 

потребама економског система и корисника; 
- усмереност ка кориснику, правовремено прилагођавање пројектованих решења крајњем кориснику 

путне инфраструктуре и друмског саобраћаја;  
- економичност, подразумева решења која доносе највеће укупне добити, сагледавајући не само 

директне већ и посредне утицаје и последице на целокупни развој; 
- рационалност и пројекција приоритета - остварив и одржив приступ у сагледавању приоритета и 

вертикална координација о пројекцијама ставова Републике Србије и ЕУ; 
- интегрисаноаст са окружењем и осталим видовима саобраћаја-просторна доступност, уз 

оставаривање квалитетне везе са осталим видовима саобраћаја; 
- усмереност ка заштити животне средине, подразумева потпуно уважавање и поштовање утврђених 

правила и мере заштите природне средине и хуманог окружења кроз све фазе реализације 
саобраћајних пројеката; 

- квалитетно надгледање и управљање, подразумева активности на свим нивоима развојних процеса, 
од планирања до реализације; 

 
 
2.2. Извод из Просторног плана општине Кула 
      (Сл. Лист општине Кула, број 33/15 и 4/19)    
 
Услови и смернице од значаја за израду Плана садржани су у Просторном плану општине Кула 
(„Службени лист општине Кула“, број 33/15 и 4/19.). За друмски саобраћај основно стратешко 
опредељење у области друмског саобраћајаје успостављање две обилазнице насеља, односно коридора 
државних путева, на правцима постојећег државног пута lБ реда број 15 (Бачки Брег-Сомбор-Кула-
Врбас) утврђен је (са североистока) јединствен коридор обилазнице насељених места Сивац, Црвенка, 
и Кула, која се повезује са обилазницом насеља Врбас, утврђене Просторним и Генералним планом 
Врбас, а на правцу постојећих државних путева lБ реда број 17 (гранични прелаз Богојево- Српски 
Милетић) и IIА реда бр.110 (Оџаци - Кула), утврђен је (са југо-истока), јединствен коридор обилазнице 
насељених места Руски Крстур и Кула, која се надовезује на обилазницу насеља Оџаци, Српски 
Милетић и Богојево, утврђене Просторним планом општине Оџаци. Коридори ове две обилазнице се 
укрштају између Куле и Врбаса.  
 
Анализом је утврђено да је рационалније и економичније планирати јединствене обилазнице насеља 
него појединачно за свако насеље. Изградња ових обилазница може се реализовати по фазама 
(деоницама) које ће чинити функционалну целину. 
 
Ови нови саобраћајни капацитети ће привући сав транзитни саобраћај дуж ових праваца и омогућити 
висок ниво саобраћајне услуге у међурегионалном и међународном повезивању.  
 
На правцу постојећег државног пута IIА реда бр.108, деоница Кула − Бачка Топола, планирана је 
обилазница насеља Липар, ради елиминације транзитног саобраћаја из ужег насељског ткива и 
обезбеђује виши ниво безбедности учесника у саобраћају.  
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Просторним планом утврђена је даља разрада Планом детаљне регулације за саобраћајне, 
инфраструктурне и комуналне објекте када је неопходно одредити површине јавне намене и када је 
потребна промена регулације и када је потребно утврдити грађевинско земљиште. 
 

Основни услови и правила грађења за саобраћајну инфраструктуру за подручје обухвата Просторног 
плана Општине Кула су: 
 

Друмски (путни) саобраћај - Према Закону о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 41/18 и 
95/18-др закон) јавни путеви се према значају саобраћајног повезивања деле на: 
- државне путеве I реда (саобраћајно повезују територију државе са мрежом европских путева, 

односно део су мреже европских путева, територију државе са теририторијом суседних држава 
целокупну територију државе, као и привредно значајна насеља на територији државе),  

- државне путеве II реда (саобраћајно повезују подручје два или више управна округа или подручје 
управног округа као и погранична подручја и пограничне прелазе са мрежом државних путева), 

- општинске путеве (саобраћајно повезују територију општине, односно града, као и територију 
општине, односно града са мрежом државних путева) и улице (саобраћајно повезују делове насеља). 

 

Влада доноси акт о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, 3/09) донела Уредбу о 
категоризацији државних путева ("Службени гласник РС", бр. 105/13, 119/13 и 93/15), док Скупштина 
општине Кула треба да донесе Одлуку о категоризацији општинских путева и улица на основу 
предходно утврђених критеријума. 
 

Основне путне правце−државне путеве IБ реда и обилазнице насеља на правцима: постојећег 
државног пута IБ реда бр.15 (Бачки Брег– Сомбор – Кула-Врбас-) и постојећих државних путева IБ реда 
бр.17 (гранични прелаз Богојево-Српски Милетић) и IIА реда бр.110 (Оџаци-Кула), на које се усмерава 
транзитни саобраћај из насеља, градити у оквиру планираних коридора са експлоатационо-техничким 
елементима према Закону о безбедности саобраћаја на путевима морају да испуњавају путни објекти и 
други елементи јавног пута као и техничким упуствима и стандардима за пројектовање путева и 
градских саобрађајница. 
 

Препоручују се следећи услове за ове путеве:  
-  минимална регулациона ширина......................... 20 m,   
-  минимална носивост - за тешки саобраћај, односно према прогнозираном саобраћајном оптерећењу: 
-  минимално осовинско оптерећење........................ 11,5 t; 
-  минимална рачунска брзина .................................. 80 km/h, 
-  минимална ширина саобраћајне траке.................... 3,5 m 
-  минимална ширина додатне саобраћајне траке ........3,25 m,  
-  минимална ширина ивичне траке............................ 0,35 m (ивичне траке могу бити замењене 

издигнутим ивичњацима), 
- минимална ширина банкина .................................. 1,5 m 
 

Постојећи државни пут IБ реда бр.15 (Бачки Брег–Сомбор–Кула-Врбас) неопходно је реконструисати са 
елементима за ову категорију пута, посебно укрштаје са путевима нижег реда, како би се подигао ниво 
проточности и безбедности саобраћаја. Реализацијом обилазнице насеља на овом правцу утврдиће се 
нова функција, односно категорија овог пута у складу са Законом о јавним путевима и подзаконским 
актима. 
 

Државне путеве IIА реда: бр.108 (Бачка Топола - Кула - Силбаш - Бачка Паланка) са  обилазницом 
насеља Липар и бр. 110 (Оџаци – Кула), као и планиране путне правце регионалног значаја: Сивац – 
Нова Црвенка – Липар - Мали Иђош, Кула − Мали Иђош, Стапар - Мали Стапар - Сивац, Бачки Грачац – 
Крушчић – Црвенка - Нова Црвенка - веза планирани регионални путни правац Сивац – Нова Црвенка – 
Липар - Мали Иђош, градити са експлоатационо-техничким елементима према Правилнику о условима 
које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног 
пута ("Сл. гласник РС", бр. 50/011) и стандардима за пројектовање путева и градских саобрађајница. 
 
Препоручују се следећи услови за ове путеве: 
- минимална регулациона ширина............................ 16 m,   
минимална носивост за средње тешки саобраћај, односно према прогнозираном саобраћајном 
оптерећењу: 
- минимално осовинско оптерећење......................... 11,5 t;  
- минимална рачунска брзина .................................. 80 km/h,           
- минимална ширина саобраћајне траке ...................  3,25 m; 
- минимална ширина додатне саобраћајне траке ...... 3 m,  
- минимална ширина ивичне траке............................ 0,3 m, (ивичне траке могу бити замењене 

издигнутим ивичњацима), 
- минимална ширина банкине ................................... 1,2 m. 
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Постојећи пут IIА реда бр.108 (Бачка Топола - Кула - 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. 
 
Постојећи пут IIА реда бр.110 (Кула – Оџаци), неопходно је реконструисати са елементима за ову 
категорију пута, посебно укрштаје са путевима нижег реда, како би се подигао ниво проточности и 
безбедности саобраћаја. Реализацијом обилазнице насеља на овом правцу утврдиће се нова функција, 
односно категорија овог пута у складу са Законом о јавним путевима и подзаконским актима. 
 
У делу које се односи на спровођење Плана између осталог се наводи Планови детаљне регулације ће 
се радити за: 
- собраћајне, инфраструктурне и комуналне објекте када је неопходно одредити површине јавне 

намене и када је потребна промена регулације и када је потребно утврдити грађевинско земљиште; 
- на затеченим површинама јавне намене, а у складу са посебним законима: дефинисање границе 

водног земљишта, дефинисање границе инфраструктурних коридора и сличних објеката; 
- за површине у осталим насељима и ван: увек када се мења регулација, односно разграничење 

између грађевинског земљишта јавне намене и остале намене;  
- за остале појединачне зоне и локалитете у складу са потребама, односно за све случајеве кад из 

различитих разлога не буде могуће директно спровођење овог просторног плана кроз издавање 
Локацијске дозволе;  

- за изградњу објеката инфраструктуре и објеката за производњу у функцији пољопривредне  
 
План детаљне регулације за изградњу објеката комуналне и енергетске инфраструктуре може се 
донети и када овим Просторним планом његова израда није одређена. 
 
 
2.3. Извод из Плана генералне регулације насељеног места Кула 
      (Сл. Лист општине Кула, број 16/11 и 17/13)    

 
Општи услови за уређење и изградњу простора - у oпштe услoвe изградњe  насеља спада стeпeн 
сeизмичнoсти кojи на овом прoстoру и ширe изнoси 8 стeпeни пo МЦЗ скали. 
 
Ниво подземних вода у насељу које се налази на лесној тераси- доњем терену ниво подземних вода 
осматра на бунару (Б-251) чија је кота 84,89 м.н.м, а ниво подземне воде се креће између 81,26 м.н.м. 
и 84,44 м.н.м.  
 
План саобраћаја Планирана мрежа саобраћајне инфраструктуре конципирана је тако да се отклоне 
сви постојећи проблеми и недостаци и омогући оптимално функционисање саобраћаја а тиме и осталих 
активности у насељу. 
 
У том циљу, у складу са смерницама Просторног плана општине Кула, транзитни саобраћај који се 
одвија главним насељским саобраћајницама (улице: Маршала Тита, Вељка Влаховића и Исе Секицког) 
се дислоцира из насеља планираним обилазницама на правцима државних путева М-3, Р-101 и Р119 
чиме ће се елиминисати негативни ефекти на животну средину: бука, вибрације, издувни гасови, 
безбедност учесника у саобраћају и омогућити ефикаснији саобраћај унутар насеља.  
 
Имајући у виду ова стратешка решења извршена је диференцијација насељске мреже саобраћајница и 
повећање капацитета истих према функцији коју ће имати у повезивању планираних насељских 
целина.  
 
Регулацијом уличних коридора дефинисана је јавна површина намењена општем коришћењу и 
доступна свим грађанима за кретање и коришћење. Унутар уличне регулације планирани су: коловози 
различитог саобраћајног ранга, пешачке и бициклистичке стазе, саобраћајне површине намењене за 
мировање возила, аутобуска стајалишта, разделне траке, остале елементе пута и путне објекте, 
линијска и комунална инфраструктура подземна и надземна (трасе и објекти) улично зеленило 
дрвореди, паркови, скверови и други јавни простори унутар уличне регулације. 
 
Најмања дозвољена ширина појаса планиране уличне регулације по функцији је: 

1. главне насељске саобраћајнице     15,0 m ; 
2. сабирне  улице                              12,0 m; 
3. стамбене улице                              8,0 m; 
4. колски пролази                               5,0 m; 
5. приватни пролази                           3,0 m; 
6. пешачке стазе                                1,5 m; 
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Кoд пoстojeћих улицa, кoje нeмajу наведену најмању регулациону ширину, мeђусoбнa удaљeнoст 
грaђeвинских линиja нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити мaњa oд горе датих ширина појасева регулације, 
кaкo би сe у пeрспeктиви мoглo извршити прoширeњe пojaсa рeгулaциje. 
 
Бициклистички сaoбрaћaj нeoпхoднo je издвojити нa пoсeбнe стaзe нa свим сaoбрaћajницaмa сa 
интeнзивним сaoбрaћajeм мoтoрних вoзилa посебно дуж улице Маршала Тита како би се подигао ниво 
безбедбности и проточности саобраћаја на овој саобраћајници са највећим обимом саобраћаја.  
Зa пoтрeбe пeшaчкoг сaoбрaћaja нeoпхoднo je, пo прaвилу, нa свим сaoбрaћajницaмa oбeзбeдити 
пeшaчкe стaзe oдгoвaрajућeг кaпaцитeтa у зaвиснoсти oд интeзитeтa пeшaчких тoкoвa. У цeнтрaлнoj 
зoни нaсeљa плaнирaнo je фoрмирaњe и урeђeњe вeћe пeшaчкe зoнe у дeлу Лењинове улице. У 
коридору Великог Бачког канала планиране су бициклистичко - пешачке стазе чије трасе се могу 
наставити до суседних места (Врбаса и Црвенке). 
 
Пешачки пролази затечени се задржавају а где се покаже потреба за пробијањем истих (скраћење 
пешачких кретања, безбедност пешака), могу се дефинисати и на осталим површинама односно 
дефинисаним зонама градње. 
 
Присуство важних државних саобраћајних коридора друмског, железничког и водног саобраћаја  
представљају добру основу за развој интермодалног транспорта и укупан  развој Куле.  
 
Урбанистичка регулација површина јавне намене и нивелација саобраћајница - Регулационе 
линије улица дефинисане су по правилу по постојећим међним линијама катастарских парцела које су 
дефинисане за уличне коридоре.  
 
У улицама где није реализована-успостављена пуна ширина регулације уличног коридора изградње 
објеката на утврђеним зонама градње није условљена реализацијом пуног профила уличног коридора 
али је дозвољена градња унутар зона на простору који није утврђен за уличне коридоре.  
 
Планиране регулационе линије су по правилу дате паралелно на одређеној дистанци у односу на 
правце који пролазе кроз познате тачке постојећих регулационих или других познатих геодетских 
тачака.  
 
Утврђене границе грађевинског земљишта јавне намене за које се утврђује општи интерес може се 
извршити изменама овог планског документа.  
 
За деонице планираних државних путева (обилазница), које се налазе ван границе плана, израдом 
плана детаљне регулације ће се ближе дефинисати траса са свим експлоатационо-техничким 
елементима, тиме и регулационе линије. 

 
Заштита од елементарних непогода и ратних разарања- Под елементарним непогодама 

подразумевају се земљотреси, екстремне климатске појаве, пожари, поплаве, високе подземне воде, 
епидемије болести већих размера и друге несреће. 
 
На подручју насеља Кула ће се спроводити мере заштите и одбране од елементарних непогода, које 
настају као последица сеизмичких, климатских, хидролошких, орографских карактеристика на овом 
простору. 
 
Заштита од земљотреса - подручје насеља Кула спада у зону са могућим интезитетом земљотреса од 
8 степени по МЦЗ скали за повратни период од 500 година (Републички сизмолошки завод, Београд). 
 
Урбанистичке мере заштите се односе на поштовање процента изграђености, обезбеђење слободних 
површина и проходности, а техничке мере заштите огледају се у поштовању прописа за пројектовање и 
изградњу објеката у сеизмичким подручјима. 
  
Заштита од екстремно неповољних климатских карактеристика - на подручју општине Кула 
могу се јавити у одређеним условима, екстремно неповољне вредности климатских фактора, који могу 
неповољно утицати на насељске и ваннасељске просторе и на ремећење редовних активности 
становништва. 
 
Ветар - ветрови који дувају у току године немају неки посебан карактер, већ се одликују особинама 
карактеристичним за шире подручје средње Бачке. Доминантни правци дувања ветра су из 
југоисточног и северозападног правца. Број дана са јаким ветром од 6 и више Бофора износи на 
годишњем нивоу у просеку 18 дана. 
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Предвиђене мере заштите се огледају у поштовању грађевинско-техничких мера при пројектовању, 
постављањем објеката дужом страном у правцу дувања ветра где год је то могуће. Дендролошке мере 
се огледају у подизању зелених појасева одређених ширина, густина и врста дрвећа (високо дрвеће) 
попречно на правац дувања ветра, тамо где за то постоје услови. 
 
Град и грмљавинске непогоде - повремени продори олујних и градосносних облака проузрокују 
појаву града, који може да прузрокује веома велике последице на пољопривредном земљишту, а и у 
самом насељу. Заштита од града се спроводи изградњом противградних станица на најугроженијим 
подручјима и њиховим правовременим деловањем, односно повезивањем у систем противградне 
заштите на територији Војводине. 
 
Пожари - угроженост и повредљивост од пожара зависи од врсте објеката и његове конструкције, 
узајамног положаја неизграђених површина, степена искорићености простора, количине запаљивог 
материјала и атмосферско - климатских услова. 
 
Да би се смањила угроженост од пожара  у насељима  извршено је издвајање радних зона од зона 
становања. Да би се смањила опасност од избијања пожара и евантуално брзо интервенисање у 
случају потреба потребно је придржавати се услова и мера датим од стране Министарства унутрашњих 
послова - Службе за заштиту од пожара и спасавање.  
 
Угроженост од поплава - простор општине и насеља Кула није директно изложен поплавама које би 
могле настати услед плављења изливањем водотокова. Опасност од поплава је могућа у случају веће 
количине падавина када канали не би могли да прихвате све количине површинских и подземних вода. 
 
Заштита од површинских вода - спроводиће се преко изграђеног и планираног отвореног каналског 
система. Димензионисање система за одвођење атмосферских вода треба да одговара појави 
меродавне падавине  и према којој ће се димензионисати каналска мрежа и објекти на њој. 
 
Заштита од подземних вода решиће се издизањем терена насипањем, изградњом канализације 
атмосферских вода, реконструкцијом и одржавањем отворене каналске мреже мелиорационих система. 
 
Епидемије - према дејству појединачних фактора, физичке, хемијске и биолошке животне средине, у 
условима мира, елементарних непогода и ратних разарања, треба пратити штетне утицаје јер су у тим 
условима нарушени односи у животној средини и штетно се одражавају на здравље становништва.  
 
Спречавање избијања епидемија болести подразумева активни здравствени надзор, брзу дијагностику, 
хоспитализацију и лечење, дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у зависности од конкретне 
ситуације. 
 
У случају епидемија већих размера сахрањивање умрлих ће се обављати на насељским гробљима. 
                                                                                                                                                                                                          
Заштитни објекти од интереса за одбрану земље - Министарство одбране, Управа за 
инфраструктуру - Београд, је доставило податке и услове, према којима на простору обраде 
Урбанисичког плана насељеног места Кула, нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље. 
 

Целине које ће се разрађивати планом детаљне регулације - Уколико се код спровођења плана 

утврди потреба за формирањем уличних коридора (а узимајући у обзир и потребе јавних служби - 
Путеви Србије да се у појединим зонама са великом фреквенцијом саобраћаја уз државне путеве првог 
и другог реда омогући формирање сервисних саобраћајница) а да се за те делове насеља није 
утврдила разрада Планом детаљне регулације, може се приступити урбанистичкој разради без потребе 
мењања овог плана. 
 
Интервенције на постојећим објектима- за све објекте, на затеченим парцелама који се не 
уклапају у планиране измене, односно не испуњавају дате услове из Плана, дозвољена је 
реконструкција постојећих објеката у затеченом стању у оквиру постојећег габарита објекта уз мање 
измене као што је претварање таванског простора у користан и ограничену доградњу којом се 
обезбеђују санитарно хигијенски услови.  
 
При извођењу радова на постојећем објекту не сме се угрозити стабилност и коришћење  предметног и 
суседног−х објекта уколико су грађени у непрекинутом и прекинутом низу. 
 
На постојећим објектима (и уколико је затечена спратност и висина већа од утврђене), равни кровови 
се могу санирати и реконструисати, надоградити са поткровном етажом која може бити стамбене или 
не стамбене намене. Надградњом се не сме угрозити стабилност нити коришћење објекта; 
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На постојећим објектима омогућена је уградња лифтова, уградња уређаја за побољшање (сигурније) 
снабдевања водом, резервно напајања електричном енергијом и други радови којим се побољшавају 
услови становања.  
 
Омогућена је реконструкција објеката који додирују границу суседне-их парцела без сагласности 
власника на суседној парцели уколико немају заједничке делове зграда и уколико се кроз пројектно-
техничку документацију и извођење радова обезбеди сигурност и редовно коришћење суседног 
објекта; 
 
Постојећи објекти који се реконструишу, могу задржати постојећу позицију објекта у односу на 
регулацију и границу суседне парцеле а при извођењу радова на постојећем објекту не сме се угрозити 
стабилност и коришћење предметног и суседног−х објекта уколико су грађени у непрекинутом и 
прекинутом низу; 
 
За изграђене слободностојеће објекте који су међусобно удаљени мање од 3,0m, при издавању услова 
за реконструкцију - доградњу, не могу се на суседним странама предвиђати отвори стамбених 
просторија; 
 
Правила грађења у зони пословања - Пословна зона намењена је обављању делатности такозване 
мале индустрије (предузећа за финалне производе-монтажа, дорада и слично), трговине, складишта, 
ауто-база, сервиси, туризам, спорт и рекреације и других делатности које су компатибилне са 
претходно набројаним. Становање се може појавити као пратећа функција наведених делатности. 
Унутар зона пословања није дозвољена градња објеката за обављање делатности које су везане за 
прљаву технологију или складиштење опасних и токсичних материја. 
 
Пословна зона je нaмeњeна oбjeктимa у oблaсти пoслoвих дeлaтнoсти, oбjeктимa услужнoг зaнaствa, 
aдминистрaциje, тргoвинe, угoститeљствa, финaнсиjских aктивнoсти, образовања, рекреације, пратећим 
комуналним делатностима, становању и сличнo. 
 
У зони пословања могу се градити индустријски паркови и слободне зоне.  
 
Прaвилa парцeлaциje и препарцелације 
 
Грaђeвинскa пaрцeлa je нajмaњa чeстицa нa кojoj сe мoжe грaдити, приступaчнa сa jaвнoг путa 
(oбeзбeђeн кoлски приступ), чиja je нajмaњa ширинa уличнoг фрoнтa 15,0m, или сe зaдржaвa пoстojeћa 
укoликo je изгрaђeнa, пoд услoвoм дa je oбeзбeђeн кoлски прилaз нa грaђeвинску пaрцeлу oд минимум 
3,0m (слoбoдaн или прeкo ajнфoрa). 
 
Грађевинска парцела за пословну делатност може се формирати унутар блока под условом да је 
обезбеђен приватан колски прилаз са јавног пута минималне ширине 5,0m. 
 
Нajмaњa пoвршинa грaђeвинскe пaрцeлe je 300m2, или сe зaдржaвa пoстojeћa ако је изграђена. 
 
Уређење и грађење у овој зони вршиће се према следећим условима 
 
У пословној зони, се не дозвољава обављање делатности са Листе  Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја.  
 
Oбjeкaт се по правилу пoстaвља нa грaђeвинскoj пaрцeли као слoбoднo стojeћи (oбjeкaт нe дoдируje ни 
jeдну линиjу грaђeвинскe пaрцeлe). 
 
Укoликo сe oбjeкaт пoстaвљa тaкo дa дoдируje једну или више линиjа грaђeвинскe пaрцeлe, а против 
пожарни услови то омогућавају, нeoпхoдни су услoви и сaглaснoст влaсникa сусeднe пaрцeлe. 
 
Дoзвoљeнa je рeкoнструкциja oбjeкaтa кojи додируjу jeдну oд мeђних линиja, пoд услoвoм дa сe крoз 
изрaду прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje и при извoђeњу рaдoвa oбeзбeди стaбилнoст сусeднoг 
oбjeктa. 
 
Минимaлнa удaљeнoст oбjeктa (сa испaдимa) oд мeђнe линиje сeвeрнe (неповољније) oриjeнтaциje je 
3,0m пoд услoвoм дa је oбeзбeђeнo oдвoдњaвaњe aтмoсфeрских вoдa сa крoвних пoвршинa и платоа сa 
сoпствeне пaрцeле до реципијента атмосферских вода. Минимaлнa удaљeнoст oбjeкатa (сa испaдимa) 
oд мeђнe линиje jужнe (дворишне) oриjeнтaциje je 5,0m. Oве удaљeнoсти мoгу бити и мaњe, уз 
сaглaснoст влaсникa сусeднe пaрцeлe, пoд услoвoм дa je oбeзбeћeн кoлски приступ нa пaрцeлу 
(слoбoдaн или прeкo ajнфoрa), oд мин. 3,0m свом дужином грађевинске парцеле.  
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Удaљeнoст измeђу oбjeкaтa на суседним пaрцeлaма je минимално ½ висине вишег објекта. Oвa 
удaљeнoст мoжe бити и мaњa (уколико то противпожарни услови омогућавају) уз сaглaснoст влaсникa 
сусeднoг oбjeктa.  
 
Кoтa призeмљa oбjeктa сe oдрeђуje, пo прaвилу, у oднoсу нa кoту нивeлeтe приступнoг путa. Кoтa 
призeмљa нoвих oбjeкaтa нe мoжe бити нижa oд кoтe трoтoaрa. 
 
Испaди нa oбjeкту нe мoгу прeлaзити рeгулaциoну линиjу вишe oд 1,2m и тo нa дeлу oбjeктa вишeм oд 
3,0m. 
 
Нa oбjeктимa сe мoгу пoстaвити кoнзoлнe нaдстрeшницe и рeклaмe, нa висини oд 3,0m oд кoтe 
трoтoaрa. Исти мoгу прeлaзити рeгулaциoну линиjу мaксимaлнo 1,2 m. 
 
На објектима оријентисаним према зони породичног становања (удаљени мање од 3,0m од међне 
линије), се могу отварати отвори на висини од мин. 2,0m од коте пода. Ово може бити и другачије уз 
услове и сагласност власника објекта према којем су постављени отвори. Овај услов ће се 
примењивати и код реконструкције објеката, уколико се отварају нови отвори. 
 
Oтвoрeнe спoљнe стeпeницe сe мoгу пoстaвити у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe. 
 
Нajвeћa дoзвoљeнa спрaтнoст oбjeкaтa нa грaђeвинскoj пaрцeли je П+2+Пoт (М). Oбjeкти мoгу имaти 
пoдрумскe или сутeрeнскe прoстoриje, aкo нe пoстoje смeтњe гeoтeхничкe и хидрoтeхничкe прирoдe. 
 
Максимална висина слемена објеката је 15,0m. Може се одобрити и градња виших објеката уколико 
технолошки захтеви то изискују.  
 
Пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, oбeзбeђуjу нa сoпствeнoj грaђeвинскoj 
пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa. 
 
Мaксимaлни индекс зaузeтoсти je 60%. 
 
Мaксимaлни индекс изгрaђeнoсти je 1,2. 
 
Нa пoстojeћим грaђeвинским пaрцeлaмa чиjи je индекс заузетости односно изграђености, вeћи oд 
дoзвoљeнoг, дoзвoљeнa je рeкoнструкциja и пренамена пoстojeћих oбjeкaтa. 
 
Грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe oгрaђивaти зидaнoм, или транспарентном oгрaдoм дo висинe oд 1,40m. 
Зидaнe и другe врстe oгрaдa пoстaвљajу сe нa мeђну или рeгулaциoну линиjу, тaкo дa oгрaдa, стубoви 
oгрaдe и кaпиje буду нa грaђeвинскoj пaрцeли кoja сe oгрaђуje. Сусeднe грaђeвинскe пaрцeлe мoгу сe 
oгрaђивaти и живoм зeлeнoм oгрaдoм, кoja сe сaди у oсoвини међне линије грaђeвинскe пaрцeлe. Врaтa 
и кaпиja нa уличнoj oгрaди нe мoгу сe oтвaрaти вaн рeгулaциoнe линиje. 
 
Прикључкe нa пoстojeћу инфрaструктуру, пo прaвилу извoдити пoдзeмнo, уз сaглaснoст нaдлeжнoг 
прeдузeћa или oргaнизaциje, кao сaстaвни дeo прojeктнo тeхничкe дoкумeнтaциje. 
 
Кoнтejнeри зa приврeмeнo oдлaгaњe смeћa, сe пoстaвљajу у oквиру грaђeвинскe пaрцeлe влaсникa 
oбjeктa.  
 
Уколико се утврди потреба за градњом објеката за смештај и боравак запослених у објектима 
породичног или вишепородичног становања унутар комплекса или засебних целина иста се може 
одобрити под предходно дефинисаним условима. 
 
Правила за изградњу мреже и објеката саобраћајне инфраструктуре- за изградњу јавних 
државних и општинских путева и објеката у земљишном, заштитном и појасу контролисане изградње 
ових путева неопходно је испоштовати следеће опште и посебне услове дате у: 
- Условима од ЈП "Путеви Србије" Београд допис број: 953-4911/10-3 од 017.06.2010.године (саставни 

део овог плана),  
- Закону о јавним путевима ("Сл. гласник РС", бр.101/05),  
- Правилнику о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да 

испуњавају са гледишта безбедности саобрађаја ("Сл. лист СФРЈ, бр. 35/81 и 45/81)",  
- Правилникoм o ближим саoбраћаjнo - тeхничким и другим услoвима за изградњу, oдржавањe и 

eксплoатациjу аутoбуских станица и аутoбуских стаjалишта ("Службeни класник РС", бр 20/96) и  
- Стандардима за пројектовање путева и градских саобраћајница. 
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Постојеће деонице државних путева кроз насеље неопходно је реконструисати, односно проширити 
коловоз и то код пута првог реда број 3 на мин. 7,7 m (без уздигнутих ивичњака), односно 7,1 m (са 
уздигнутим ивичњацима) и државне путеве другог реда број 101 и 119 на 7,1 m (без уздигнутих 
ивичњака), односно 6,5 m (са уздигнутим ивичњацима). 
 
Сaбирнe улицe су пo прaвилу нaмeњeнe зa двoсмeрнo oдвиjaњe сaoбрaћaja ширине коловоза најмање 
5,5 m.  
 
Најмање дозвољена ширинa кoлoвoзa стамбених улица износи 5,0m зa двoсмeрни и 3,0 m зa 
jeднoсмeрни сaoбрaћaj.  
 
Колске прилазе грађевинским парцелама у радним зонама, које су лоциране уз коридоре државних 
путева по потреби решавати преко сервисних саобраћајница, које ће се прикључити на овај пут, како 
би се смањио број укрштања и обезбедио одговарајући ниво проточности и безбедности саобраћаја на 
државном путу. Прикључци морају бити изграћени са тврдом или са истим коловозним застором као на 
овом путу са којим се укрштају са елементима одговарајућим за рачунску брзину 60 km/h (унутар 
насељеног места), уз пројектовање трака за успорење, убрзање и лева скретања у зони раскрсница са 
значајнијим саобраћајним токовима. Двосмерни колски прилази у радним зонама морају имати две 
саобраћајне траке минималне ширине 3,0m, а једносмерни минимално једну саобраћајну траку ширине 
4,0m. За прикључак на јавне путеве обавезно је прибављање услова од управљача јавног пута. 

 
Бициклистички сaoбрaћaj нeoпхoднo je пo прaвилу издвojити нa пoсeбнe стaзe нa свим глaвним 
грaдским сaoбрaћajницaмa сa интeзивним сaoбрaћajeм мoтoрних вoзилa.  
 
Нajмaњa ширинa бициклистичкe стaзe je 1,0 m зa jeдaнoсмeрни и 2,2 m зa двoсмeрни сaoбрaћaj.    
 
Зa издaвaњe oдoбрeњa зa грaдњу нeoпхoднo je прeдхoднo урaдити урбaнистички прojeкaт  
бициклистичких стaзa по могућности зa цeлo насеље. 
 
Зa пoтрeбe пeшaчкoг сaoбрaћaja нeoпхoднo je, пo прaвилу нa свим сaoбрaћajницaмa, oбeзбeдити стaзe 
oдгoвaрajућeг кaпaцитeтa, у зaвиснoсти oд интeзитeтa пeшaчких тoкoвa. У цeнтрaлнoj зoни нaсeљa 
плaнирaнo je фoрмирaњe вeћe пeшaчкe зoнe у дeлу Лењинове улице.  
 
Нajмaњa дoзвoљeнa ширинa пeшaчких стaзa je 1,2 m. 
 
Зa пoтрeбe стaциoнaрнoг сaoбрaћaja плaнирaнo je: 
 
Зa пaркирaњe тeрeтних вoзилa, фoрмирaњe jaвних пaркингa у oквиру рaдних и пословних зoнa и уз 
кoридoр oбилaзницe, дoк би сe зa вoзни пaрк зa сoпствeнe пoтрeбe прeдузeћa пo прaвилу, oбeзбeдилo 
унутaр сопствене грaђeвинскe пaрцeлe, извaн jaвнoг путa;  
 
Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници пoрoдичних стaмбeних oбjeкaтa свих врстa, пo 
прaвилу, oбeзбeђуjу прoстoр нa сoпствeнoj пaрцeли, извaн пoвршинe jaвнoг путa, и тo jeднo пaркинг 
или гaрaжнo мeстo нa jeдaн стaн; 
 
Зa пaркирaњe вoзилa зa сoпствeнe пoтрeбe, влaсници oбjeкaтa, пo прaвилу, oбeзбeђуjу прoстoр нa 
сoпствeнoj пaрцeли према препорученим нормативима датим у тачки 5.5.1. овог плана, уколико се не 
врши истраживање; 
 
 
3. ПИКАЗ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА И 
    ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА  
 
3.1. Географски положај  
Кружна раскрсница се налази на територији к.о. Кула. Насеље Кула је седиште општине Кула и има 
доминантан утицај на развој општине.  
 
Терен на коме се налази простор обраде је на Лесној тераси на надморској висини од 84,0 до 86 м. н.м. 
 
Кружна раскрсница се налази на терену са котама од 84.4 до 84.8 м.н.м. Кружна раскрсница једним 
својим делом је унутар грађевинског подручја а једним изван. 
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Геолошке  
Главно геолошко обележје простора на којем се налази насеље и шире окружење је обилан нанос леса 
на неогеној основи. Преко лесне подлоге распрострањени су раличити педолошки слојеви који су се 
формирали под утицајем спољних и унутрашњих процеса.  
 
За потребе утврђивања геолошких потенцијала и услова грађења инвеститори су у обавези да поступе 
у складу са Законом о геолошким истраживањима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011).  

  
Хидролошке карактеристике - на делу трасе паралелно са њом је мрежа одводних канала система 
КЦ lll. 
 
Климатске карактеристике - Климатске карактеристике простораОБРАДЕ, 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 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 такозваног Сибирског 
антициклона. 
 
Годишња температура (просечна) на овом простору је 10,8бC, просечна температура најхладнијег 
месеца (јануара) је -1,86C и просечна температура најтоплијег месеца (јула) је 21,36C. Јесен је у 
просеку топлија од пролећа за 0,66C. 
 
Годишња влажност (просечна) ваздуха је 77,3%, а средња вредност највлажнијег месеца (децембра) је 
88,4%. По годишњим добима највећа влажност је зими (86,8%), а у току дана највлажније је јутро. 
Облачност је највећа у децембру (76%), а најмања у августу (38%), док је просечна годишња 
облачност 58%. 
 
Падавине су важан елеменат климе и манифестују се у годишњој количини од 589mm. Највише 
падавина се изручи зими 178,7mm, а најмање у лето 129,0mm.  
 
Магла се појављује чешће у хладнијем периоду године (децембар 7,5 дана). Годишњи број магловитих 
дана је 34,4. 
 
Ветровитост је такође важан климатски елеменат. Укупна годишња ветровитост је 889‰, а тишине су 
110‰. Најучесталији ветар је из југоисточног правца 146‰, и северозападног 142‰, а најређи ветар 
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је из североисточног правца са 77‰. Јачина ветрова се креће од 1,8 m/s у септембру и октобру до 2,8 
m/s у априлу. 
 
 
3.2. Начин коришћења простора: 
 
Постојеће површине у јавној својини унутар грађевинског подручја насеља: 
- унутар регулације путног коридора државног пута llА реда број 110 под катастарским парцелама број: 
9829/1, мелиоративни канал под катастарском парцелом број 9739/1 и део путног коридора под 
катастарском парцелом број 9997/1; 
 
Постојеће површине осталог грађевинског грађевинског земљишта под катастарским парцелама број 
8658/1 и 8658/2 изграђени објекти у функцији породичног становања и 8659/1 неизграђено 
грађевинско земљиште. 
 
Постојеће површине у јавној својини изван грађевинског подручја насеља: 
Земљиште унутар регулације путног коридора државног пута llА реда број 110 под катастарском 
парцелом број: 9829/2, мелиоративни канал под катастарском парцелом број 9739/2 и део путног 
коридора под државног пута llА реда број 108 под катастарском парцелом број: 10000/2, мелиоративни 
канали под катастарским парцелама број 9739/2 и 9812. 

 
Пољопривредно земљиште 
У обухвату Плана је пољопривредно земљиште под катастарском парцелом број: 8659/2. 
Пољопривредно земљиште је обрадиво. 
 
 
3.3. Податци о инфраструктурним системима, комуналним објектима и површинама и 
заштити животне средине 
 
Саобраћајна инфраструктура 
На простору у обухвату плана затечени су делови путних коридора /раскрсница државног пута llА реда 
број 108 и државног пута II А реда  број 110/. У обухвату су и постојећи прикључци на државни пут са 
коловоза насељске саобраћајнице, некатегорисаног атарског пута и радних комплекса у контактној 
зони.  
 
Енергетска инфраструктура 
Гасовод  средњег притисака - гасоводом средњег притиска: деоница МРС /радног комплекса у 
контактној зони/ – укрштај са железничком пругом Сомбор - Врбас. 
 
ТТ вод -  Кула – Руски Крстур паралелно вођење са коридором државног пута ll А реда број 108 (км 
26+324) и државног пута ll А реда број 110 у Кули. 
 
Електро вод – паралелно вођење и укрштање са коридором државног пута ll А реда број 108 и 
државног пута ll А реда број 110 у Кули. 
 
 
3.4. Комуналне делатности 
Унутар обухвата плана нема објеката који су у функцији комуналних дрлатности /водоснабдевање, 
депоније комуналног отпада и сл./. 
 
У обухвату су делови мреже мелиоративних канала који на овом простору су у функције прихвата 
вишка атмосферски вода са коловоза и са дела радних комплекса у оконтактној зони. 
 
3.5. Стање животне средине и евидентиорани загађивачи 
 
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС" 
бр. 135/04 и 88/10), Одељења за инвестиције, заштиту животне средине и енергетски менаџмент 
општине Кула, издало је  Мишљрење да није потребна израда стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину под бројем 018-501-96/2020 од 22.10. 2020 
 
У обухвату плана нема евидентираних загађивача.  
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4. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
Циљ израде Плана детаљне регулације кружне раскрснице на укрштају државног пута ll А реда број 108 
(км 26+324) и државног пута ll А реда број 110 у Кули је: 
- дефинисање површина јавне намене, у складу са Законом о експропријацији, 
- дефинисање начина уређења и утврђивање правила изградње кружне раскрснице државног пута, 
- дефинисање прикључака на  државне путеве, 
- дефинисање услов за паралелно вођење и укрштање са другим инфраструктурним објектима, 
- дефинисање парцеле кружне раскрснице са предлогом препарцелације, 
- дефинисање услова  за  коришћење, уређење и заштита простора у квиру границе обухвата плана.  

 
 
5. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ 
ПАРАМЕТАРА И БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА ПОВРШИНА  
 
У обухвату плана део површина чини грађевинско земљиште унутар грађевинског подручја насеља што 
ће и остати. Грађевинско земљиште јавне намене чине пути појас државног пута и улични коридор 
општинског пута, Грађевинско земљиште јавне намене чини и земљиште мелиоративног канала уз 
путни појас. 
 
Грађевинско земљиште осталих намена чине површине зоне пословања што је дутврђено Планом 
генералне регулације насељеног Кула. 
 
Део површина чини грађевинско земаљиште изван граница грађевинског подручја насеља: затечени 
путни коридори и земљиште –мелиоративних канала. Планирано грађевинско земљиште изван граница 
грађевинског зподручја насеља чини планирано проширење коридора државних путева за потребе 
изградње кружне раскрснице на укрштају коридора државних путева.  
У обухвату плана део површина чини пољопривредно земљиште што ће и остати, овим планским 
документом ће се утврдити за грађевинско само део који чини путни појас.  
 
Биланс планиране намене површина 
 
Површина у обухвату плана је 3ha 78a 76m² 
 

Намена површина постојеће m² % планирано m² % 

Површина унутар обухвата плана 37 876 100 37 876 100 

1.Грађевинско подручје унутар обухвата Плана 21 790 57,6 21 790 57,6 

коридор државног пута 3 366 8,9 4 796 12,7 

општински пут 1 284 3,4 1 248 3,3 

мелиоративни канал 1 426 3,8 1 426 3,8 

зона становања 1 970 5,2 - 0,0 

неизграђено грађевинско земљиште 13 744 36,3 - 0,0 

пословна зона -  14 320 37.8 

2. Грађевинско земљиште иван грађевинског 
подручја унутар обухвата Плана 

6 028 15,8 7 035 18,5 

коридори државних путаева 4 864 12,7 5 871 15,4 

мелиоративни канали 1 164 3,1 1 164 3,1 

3. пољопривредно земљиште 10 058 26,6 9 051 23,9 

У К У П Н О  1+2+3 37 876 100 37876 100 
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6. ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА У ПОГЛЕДУ УНАПРЕЂЕЊА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА 
 
Израдом и спровођењем Плана, утврдиће се грађевинско земљиште Предметне раскрснице (чвор 
10801) на укрштају државног пута IIА реда бр.108 (km 26+324) и државног пута IIА реда бр.110 у Кули. 

Обухватом плана унутар граница грађевинског подручја насеља Кула а односи се на површине 
планиране за пословање ће се приводити планираној намени у складу са утврђеним правилима 
уређења и грађења утврђене Планом генералне регулације насељеног места Кула.  
 
Обухват плана изван граница грађевинског подручја насеља Кула а односи се на пољопривредно 
земљиште, уређење и грађење на овим површинама спроводиће се на основу Просторног плана 
општине Кула.  
 
Ефекти у погледу унапређења начина коришћења државних путева с обзиром да је присутан велики 
обим саобраћаја, се очекују превасходно у обезбеђивању континуитета вожње и побољшању 
безбедности саобраћаја, побољшању услуга транспорта роба на локалном и регионалном нивоу 
територије Општина Кула, Оџаци и Врбас. 
 
 


